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Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 
v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století
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chy at the turn of the 19th Century

This work deals with many types of economic fights between employees and employers in Aus-
trian monarchy before World War One, especially about the strikes and the lockouts. These 
two more important fights were very intensive and massive and create a big suspense in the 
society. There are statistics about the strikes and the lockouts for years 1894–1914, so it is 
possible point out important trends in these movements and compare them to each other. 
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Přelom 19. a 20. století byl naplněn celou řadou někdy i velmi vyhrocených hospodář-
ských bojů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mezi ty nejdůležitější rozhodně patří 
stávky a výluky, jimž bude v tomto článku věnováno nejvíce prostoru. Ostatní hospodář-
ské boje jsem se nicméně pokusil nastínit alespoň ve výčtu. V souvislosti s hospodářskými 
boji nelze vynechat některé instituce či organizace, o které se jedna či druhá strana opírala 
nebo je alespoň nějakým způsobem využila ve svůj prospěch. Měl by tak vzniknout ucele-
nější pohled na konfliktní pole mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Svou roli zde sehrála 
také státní politika. V závěrečné části tohoto příspěvku bych chtěl porovnat stávkové hnutí 
s výlukami a poukázat na důsledky těchto bojů.

Dělníci versus podnikatelé

Dělníci využívali k prosazení svých požadavků celou řadu forem hospodářských bojů 
a institucí jak vlastních, tak do jisté míry i státních. Mezi nejznámější a nejvyužívanější 
patří stávky, ale není možné zapomenout ani na další projevy nesouhlasu, jako je demon-
strace, bojkot, blokáda atd.

Stávka

V německy mluvícím prostředí se pro stávku používá výraz Arbeitseinstellung nebo slovo 
převzaté z angličtiny Strike, v němčině Streik.1 Wilhelm Jičínský užívá termínu Arbeiter-
kravalle.2 Často je pro stávky možné najít v literatuře pojem Arbeiterkonflikte.

1 COnraD, J. – LexiS, W. – eLSter, L.: Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Jena 1898, s. 730.
2 JiČínSKy, W.: Bergmännische Notizen aus dem Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier gesammelt vom Jahre 
1856–1898. Mährich Ostrau 1898.
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Stanovení definice je dosti obtížné kvůli ohromné různorodosti stávkového hnutí, 
a proto existuje velké množství definic. Podle jedné je stávka společným zanecháním práce 
množstvím zaměstnanců k vybojování příznivějších pracovních podmínek,3 podle jiné je 
stávka společné a plánovitě provedené zastavení práce určitým počtem zaměstnanců v rámci 
jednoho odvětví za účelem bojovným s úmyslem pokračovat v práci po dosažení bojového 
účelu anebo po skončení pracovního boje, podle dalších je stávka povšechné smluvené zasta-
vení práce větším počtem osob zaměstnaných ve výdělečných poměrech pracovních za účelem 
vynucení hospodářských, sociálních, popřípadě i politických požadavků nebo svévolné pře-
rušení práce osob určitého hospodářského odvětví za účelem zlepšení podmínek stanovených 
v pracovní smlouvě.� V historických výkladových slovnících se můžeme setkat s defini-
cemi, ve kterých se říká, že stávka je organizované přerušení práce především ze mzdových 
důvodů nebo za zlepšení životních nebo pracovních podmínek a později také z důvodů poli-
tických� nebo že stávka je společné přerušení práce určitého počtu zaměstnanců jako způsob 
dosažení určitých požadavků, nejčastěji za zlepšení mzdy, pracovních podmínek nebo pro 
podporu stávek jiných.� Leo Verkauf7 píše, že odborové organizace považují stávku nebo 
také bojkot za boj pracující třídy za zvýšení jejího hospodářského postavení. Pro úspěch je 
nutné využít nejsilnější a nejúčinnější zbraně, kterou je organizace. Handwörterbuch der 
Staatswissenschaft považuje stávku za svobodné přerušení práce osobami příslušejícími 
k jednomu povolání za účelem zlepšení podmínek stanovených v pracovní smlouvě.8 Jaro-
slav Houser uvažuje o stávkách především z hlediska jejich vztahu k právu koaličnímu 
a považuje za stávku zaměstnanců akce sledující hospodářské a sociální cíle týkající se 
zejména jejich pracovního poměru, např. dosažení vyšších mezd, zkrácení pracovní doby, 
dosažení výhodnějších pracovních podmínek atd.9 Zdeněk Šolle definuje hospodářskou 
stávku jako zastavení práce dělnickým kolektivem k dosažení určitého kolektivního cíle, leží-
cího pravidelně v okruhu denních potřeb daného dělnického kolektivu.10 Maximilian Meyer 
rozumí pod pojmem stávka zastavení práce ze strany několika dělníků za účelem prosazení 
požadavků na zaměstnavateli nebo vedoucím.11

Všechny definice mají několik společných rysů: jedná se o přerušení práce s určitým 
cílem. nemohu souhlasit s definicemi, které tvrdí, že šlo vždy o organizované nebo pláno-
vané akce. Cíle stávek jsou stanoveny příliš úzce. Za stávku je možné považovat zastavení 
práce kolektivem zaměstnanců určitého podniku nebo odvětví sledující dosažení určitých 
hospodářských, sociálních a politických cílů.

typologie stávkových akcí je poměrně široká. V následujícím přehledu se pokouším 
charakterizovat alespoň některé nejznámější typy stávek:

3 KaSKeL, W.: Arbeitsrecht. enzyklopädie der rechts- und Staatswissenschaft: abteilung rechtswissenschaft 
31, Berlin 192�.
� Handwörterbuch der Staatswissenschaften, s. 730.
� GeiSS, i.: Geschichte griffbereit. Mnichov 2002, s. 78–79.
� FuCHS, K. – raaB, H.: Wörterbuch zur Geschichte. Mnichov 1987, s. 779–780.
7 VerKauF, L.: arbeitseinstellungen und aussperrungen. in: Österreichisches Staatswörterbuch. Wien 190�, 
s. 197.
8 Handwörterbuch der Staatswissenschaften, s. 730.
9 HOuSer, J.: Boj dělnictva za odstranění zákazu koalic a rakouský koaliční zákon z r. 1870. Právněhistorické 
studie V, 19�9, s. 211.
10 ŠOLLe, Z.: Dělnické stávky v Čechách v druhé polovině XIX. století. Praha 19�0, s. 7.
11 Meyer, M.: Statistik der Streiks und Aussperrungen im In- und Auslande. Leipzig 1907, s. �.
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1. Útočná stávka (der Angriffstreik)

Útočné stávky jsou takové, ve kterých chtějí stávkující dosáhnout nějakého „nového“ 
požadavku pro zlepšení své situace. Útočná stávka rozhodně nemůže být považována za 
bezdůvodnou. Vždy musí existovat nějaký důvod, a tak i tato forma je spíše obranná. Její 
strategii můžeme nicméně vystihnout heslem „nejlepší obrana je útok.“12 Útočné stávky 
se mohou lépe prosadit v období hospodářského růstu (viz graf 1). Častou příčinou může 
být nesoulad mezi požadavky na zvyšující se produktivitu práce a nedostatečným růstem 
mezd. Dělníci v uvedeném období neriskovali tolik jako v období regresí, protože v pří-
padě propuštění z práce mohli poměrně snadno najít nové zaměstnání. Z ekonomického 
hlediska mohli také stávkující zasáhnout svého zaměstnavatele nejvíce v době konjunk-
tury, naopak v době regresí mohl podnikatel klidně využít situace k propouštění. 

Počet útočných stávek výrazně překračoval počet stávek obranných, jak je možné vidět 
v následujícím grafu.13 

Graf 1: Formy stávek v Předlitavsku v letech 1896–1914

2. Obranná stávka (der Abwehrstreik) 

Obranné stávky se snaží zamezit zhoršení stávajícího stavu. Z hlediska psychologického 
je tento typ snáze obhajitelný. Podíváme-li se na dynamiku obranných stávek v Předli-
tavsku, zjistíme, že není příliš výrazná. Přesto můžeme konstatovat, že i obranné stávky 
vykazují zvýšené počty v období konjunktur. není tedy možné říci, že by se útočné stávky 
objevovaly spíše v období konjunktur a obranné v období regresí. Během hospodářských 
poklesů je situace nepříznivá pro obě formy stávkového hnutí. 

3. Generální stávka (der Generalstreik)

nejkrajnějším prostředkem stávkujících v případě zásadních politických nebo ekonomic-
kých požadavků je generální stávka. Může postihnout jedno odvětví nebo skupinu odvětví, 
v krajním případě také celé národní hospodářství. Mezi požadavky stávky může patřit 

12 GrOte, H.: Der Streik. Taktik und Strategie. Köln 19�2, s. �1–�2.
13 Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen in Österreich 1894–1914. Wien 1898–1917. Pro léta 189� 
a 189� jsou údaje v grafu uvedeny bez stávek v hornictví.
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např. všeobecné hlasovací právo nebo zkrácení pracovní doby na osm hodin aj. Generální 
stávka může být také klasifikována jako obranná nebo útočná.1�

�. Demonstrativní nebo politická stávka (der Demonstrationsstreik)

Jedná se o stávku s politickými požadavky, například s požadavkem na ukončení války 
apod. 

�. Stávka ze solidarity (der Solidaritätstreik)

tato stávka je založena na sounáležitosti zaměstnanců jednoho podniku nebo více pod-
niků se společným majitelem, popř. na podobných požadavcích na jednotlivé zaměstna-
vatele.1�

�. Stávka ze sympatie (der Sympathiestreik)

tyto stávky jsou založeny na pocitu sounáležitosti dělníků jako specifické společenské 
skupiny.1�

7. Částečná stávka (der Teilstreik)

Při této stávce stávkuje pouze část osazenstva daného podniku. Důvodem mohou být 
horší platové či pracovní podmínky pro tyto zaměstnance.17 

8. Divoká nebo spontánní stávka (der Käuferstreik, der wilde Streik)

tato stávka je buď zcela neorganizovaná, nebo organizovaná jen omezeně. Často je dopro-
vázena nedisciplinovaností. Její úspěch závisí zejména na tom, zda všichni zúčastnění 
budou považovat její příčinu za oprávněnou, či nikoliv.18

Její začátek je většinou bez písemné nebo ústní proklamace, většinou také bez formál-
ního shromáždění, bez voleb do stávkového výboru. Často začíná jako odezva nejčastěji 
na platové snížení nebo jiné zhoršení pracovních poměrů. Může se jednat o protest proti 
neoblíbenému nadřízenému, mistrovi nebo proti propouštění některých zaměstnanců 
apod. Převážně se jedná o stávky obranné. Do čela stávky se většinou postaví nějaký 
mluvčí, jen zřídka bývá nějaká osoba dodatečně delegována formou voleb. ukončení 
stávky proběhne obvykle bez formálního usnesení, často bývají stávkující propuštěni. 
Úspěšnost těchto stávek bývala nízká.19

9. Organizovaná stávka 

Organizovaných stávek existuje celá řada a dělí se podle toho, kdo se postaví do čela 
stávky. Liší se často nejen vedení, ale i samotný průběh, ukončení a míra předpokláda-
ného úspěchu. 

V prvním případě se do čela stávky může postavit již existující sdružení, např. dělnický 
spolek, řemeslnické sdružení, podpůrná pokladna aj. tato stávka začíná písemnou nebo 

1� GrOte, H.: c. d., s. �2−��.
1� tamtéž, s. �3−��.
1� tamtéž, s. ��–��.
17 tamtéž, s. ��−��.
18 tamtéž, s. �8.
19 BOLL, F.: Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften in Deutschland, England und Frankreich. Bonn 1992, s. ��.
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ústní proklamací prostřednictvím dané organizace. Do čela stávky je v podstatě až po je-
jím začátku na místě zvoleno vedení. ukončena nebývá písemným nebo smluvně fixova-
ným výsledkem. Úspěšnost závisí na současné hospodářské situaci (v období konjunktur 
bývá úspěšnější) a postavení (exkluzivitě) sdružení, které se postavilo za stávkující.

Graf 2: Účast dělnických organizací na stávkovém hnutí v Přelitavsku v letech 1895–1914

Jiná situace nastane, když se má vyjednávat o mzdových tarifech. V takovém případě 
zvolí veřejné shromáždění zástupců dělníků daného odvětví mzdovou komisi, která sta-
noví tarify, jež jsou zaslány zaměstnavatelům (jednotlivě nebo jejich spolkové organizaci). 
Jádro organizace je tvořeno většinou jednou nebo více organizacemi (dělnickými spolky, 
místními odbory, stávkovými pokladnami, politickými kluby, podpůrnými pokladnami). 
Stávka v takovém případě vypukne buď po strohé odpovědi ze strany zaměstnavatelů, 
nebo po neobdržení odpovědi do stanoveného termínu, nebo z příčin, které jsou v roz-
poru s formulovanými požadavky (např. náhlé snížení mezd). Začátek stávky je stanoven 
nejčastěji do doby po poslední výplatě. Do čela se obvykle postaví členové mzdové komise. 
Během stávky jsou vypláceny částky ze stávkových fondů a pořádány sbírky na stávkující. 
Z centra bývají do jednotlivých podniků posílány jednotlivé delegace, které mají udržovat 
stávkovou morálku. ukončení stávky bývá většinou provedeno prostřednictvím písemné 
dohody s jednotlivými zaměstnavateli nebo s jejich sdružením. Úspěšnost může být 
poměrně vysoká. Stále velmi záleží na hospodářské situaci a postavení organizace, která 
stojí v čele stávky. tento typ stávek je typický pro rakouské dělnické spolky.

nejvyšším typem stávek z hlediska organizace jsou ty, které jsou vedeny odborovými 
organizacemi. Příprava, začátek, vedení i ukončení stávky se řídí podle odborových naří-
zení a pravidel. Příprava probíhá nejprve podrobným šetřením, stanovením požadavků na 
základě jednání atd. Stávka začíná nejčastěji na požádání lokální organizace, méně často 
na základě rozhodnutí generálního shromáždění. Vedení stávky je v rukou odborového 
vedení. Stávkové podpory a sbírky na členy i nečleny zajišťují odborové stávkové pokladny. 
ukončení stávky musí být schváleno grémiem. Cílem bývá uzavření nové tarifní mzdové 
smlouvy. Úspěšnost může být poměrně vysoká, přesto je stejně jako u předchozích pří-
padů důležitá hospodářská situace, síla odborů, ale i zaměstnavatelů a jejich organizací.20

V následujících grafech (viz graf 3 a �) si můžete povšimnout podobné dynamiky i po-
dobného počtu stávek v případech s intervencí a alespoň částečným úspěchem. například 

20 GrOte, H.: c. d., s. ��−�7.
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roku 1907 se uskutečnilo zhruba �00 stávek s intervencí dělnické organizace a stejný 
počet stávek skončil částečným úspěchem. Podobnost se dá nalézt i pro jiné roky. nelze 
samozřejmě tvrdit, že každá organizovaná stávka musela skončit vždy alespoň částečným 
úspěchem, nicméně vyšší pravděpodobnost se dá předpokládat.

Graf 3: Dynamika úspěšnosti stávek v Předlitavsku v letech 1894–1914

Graf 4: Dynamika úspěšnosti stávkujících v Předlitavsku v letech 1894–1914

Demonstrace

Demonstrace je veřejné hromadné proklamování požadavků, cílů, vůle shromáždění lidí, 
většinou hospodářského nebo politického rázu. Může být pokojná, bojovná i násilná.21 
Vedle stávek se jedná o další masové akce dělnictva ve sledovaném období.22

Bojkot 

Pod pojmem bojkot si můžeme představit soustavné (nebo dlouhotrvající) vyhýbání se 
většího (neuzavřeného) okruhu osob jakémukoliv hospodářskému styku s určitým podni-
katelem. Proti této formě odporu byl často používán §§ 2 a 3 koaličního zákona o použití 

21 ŠtĚPÁneK, M. a kol.: Malá československá encyklopedie ii. Praha 198�, s. 7�.
22 tamtéž, s. 7�.

zcela úspěšné
částečně úspěšné
nespěšné

zcela úspěšné
částečně úspěšné
nespěšné
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nátlaku a násilí. tato akce proti zaměstnavatelům se v souvislosti s rozvojem odborů 
v rakousku používala stále méně.23

Pasivní rezistence

aktivní odpor zaměstnanců vůči nějakému rozhodnutí, který se neprojeví zastavením 
práce nebo bojkotem, ale pouze nesouhlasným postojem.2�

„Blokáda“ (die Sperre)

Předpokladem úspěšné stávky bylo, aby do podniku, ve kterém se stávkuje, nemohli být 
povolání dělníci odjinud. Proto se stávkující snažili, aby jejich zaměstnavatel nemohl při-
jmout do pracovního procesu nové zaměstnance, například zveřejňováním výzvy k tomu, 
aby do daného podniku nikdo nevstupoval. Účelem této dohody bylo dosažení zvýšení 
platu, resp. zlepšení pracovních podmínek. např. v roce 1898 byla podána žaloba na 
vydavatele periodika Solidarität, ve kterém bylo zveřejněno několik výzev k „blokádě“ 
mnoha firem, čímž měly být porušeny §§ 2 a 3 koaličního zákona.2�

Sociální protesty (Gewaltakte, Krawalen und Revolten)

Zejména pro počáteční fázi industrializace byly typické projevy násilí typu rozbíjení strojů, 
které byly v pozdější době opuštěny, nadále se nicméně můžeme setkávat s ojedinělými 
projevy násilí, majetkovými delikty, hladovými bouřemi, sebevraždami a dalšími revol-
tami.2�

Stávkové a podpůrné fondy, podnikové pokladny a konzumní spolky

Během stávky bylo nutné zajistit, aby dělníci měli dostatek peněz na uživení svých rodin, 
proto byly zakládány různé podpůrné a stávkové fondy. tyto sbírky bývaly státními úřady 
často zabavovány na základě § 310 trestního zákoníku, podle kterého byly trestné sbírky 
na protizákonné akce, nebo dle dvorského dekretu z 3. července 1831, který zakazoval 
svévolné sbírky. Jistou formou pomoci se mohly stát svépomocně zakládané konzumní 
spolky. Jejich vliv nicméně nelze nijak přeceňovat, protože jich před první světovou válkou 
nevzniklo příliš mnoho.27

Odbory

Stávkující bylo tím těžší porazit, čím více byli organizováni. i přes vznik celostátních 
systémů odborů však dělnictvo nebylo zcela jednotné, a tedy ani silné. Situace se různila 
dle lokality i profese. na iii. kongresu odborů v roce 1900 byly schváleny stávkové před-
pisy. Podle těchto pravidel měla být každá stávka vedena pouze jedinou místní organizací, 
v případě stávky převyšující význam jednoho regionu získávala podporu přímo z Vídně. 

23 SWOZiL, G.: Arbeiterkämpfe und „soziale Konflikte“in Österreich 1870–1914 und ihre rechtliche Beurteilung. 
(Dissertation zur erlagung des Doktorades an der rechtwissenschaftlichen Fakultät der universität Salzburg.) 
Salzburg 1992, s. 99.
2� GrOte: c. d., s. 79−80.
2� SWOZiL, G.: c. d., s. 100.
2� tamtéž, s. 101−102.
27 tamtéž, s. 103−10�.
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neorganizované stávky neměly být nadále podporovány. Stávky měly být ukončeny co nej-
dříve, nejpozději do čtrnácti dnů.28

Při některých stávkách se můžeme setkat s organizováním stávkových hlídek, které 
měly dohlížet na pokojnou formu stávky. 

Podnikatelé versus dělníci

Výluky

Podle Ottova slovníku naučného výluka jest hromadné přerušení poměru pracovního se 
strany zaměstnavatelův. Dále uvádí, že se může týkat jednoho i více závodů v těsné blíz-
kosti, ale i dosti vzdálených, a také, že se může týkat podniků jednoho, ale i více průmys-
lových odvětví. Považuje výluku za jednu z forem sociálního zápasu mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli. Účelem výluky jest vnutiti ve prospěch zaměstnavatelův dělnictvu nepříz-
nivější podmínky pracovní; anebo má jí býti zmařen předem úmysl dělnictva, které se připra-
vuje k dobytí výhodnějších podmínek pracovních. Podle toho tedy rozděluje výluky podobně 
jako stávky na útočné a obranné.29

Mayers Lexikon považuje výluku za propuštění zaměstnanců ze strany zaměstnavatele 
za účelem boje proti pracujícím s vysokými platovými požadavky nebo za účelem potlačení 
stávky.30

Malá československá encyklopedie charakterizuje výluku dělníků jako hromadné přeru-
šení pracovního poměru z jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele provázené částečným 
nebo úplným uzavřením podniků. Účelem výluky dělníků je vnutit dělnictvu snížení mezd 
nebo prosadit jiné nevýhodné pracovní podmínky.31

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích píše, že se jedná o hromadné přerušení pra-
covního poměru zaměstnanců podniku ze strany zaměstnavatele. Používá se při pracovních 
nebo mzdových sporech a není totožná s výpovědí jako normálním ukončením pracovního 
poměru.32

V Österreichisches Staatswörterbuch33 se můžeme dočíst, že nejčastější příčinou výluky 
byla oslava 1. máje. tento den nechtěli podnikatelé uznat za oficiální svátek, a proto hrozili 
dělníkům výlukou v případě, že 1. května nepřijdou do práce. někdy mohli výluku vyhlásit 
z obavy před nepokoji a násilnostmi. V mnoha případech, jak už bylo řečeno, byla výluka 
prostředkem proti nepřijatelným požadavkům zaměstnanců.3� Dělníci se dostali bez mož-
nosti výdělku do finančních potíží a byli pak nuceni vyjednávat o podmínkách přijatelných 
pro obě strany, v extrémním případě od svých původních požadavků zcela upustit. Jako 
další důvod se uvádí „pracovní nepřítomnost“, tu mohla způsobit již zmiňovaná oslava 

28 tamtéž, s. 10�−10�.
29 Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-Romu xxVii, s. 32.
30 Meyers Lexikon 1. Leipzig 192�, s. 1191.
31 ŘíMan, J. a kol.: Malá československá encyklopedie �. Praha 1987, s. ��0.
32 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích �. Praha 1998, s. �07.
33 MiSCHLer, e. – uLBriCH, J.: Österreichisches Staatswörterbuch. erster Band. Wien 190�, s. 198–199.
3� Požadavky zaměstnanců se uvádějí téměř shodné jako u stávek – nejčastěji se týkají mzdy, pracovní doby 
apod. Viz Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen, c. d.
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1. máje nebo stávka. Účelem výluky bylo oslabit dělnické organizace, zvláště odbory, aby 
nebyly v případě stávky schopny poskytnout dostatek prostředků stávkujícím.3�

Podle Maximiliana Meyera je výluka propuštěním zaměstnanců z pracovního poměru 
zaměstnavatelem za určitým cílem, kdy opětovné přijetí do práce je podmíněno splněním 
zaměstnavatelových podmínek.3�

rudolf Strasser uvádí, že pod výlukou se rozumí záměr jednoho, či více zaměstnavatelů 
oddělit určitý počet zaměstnanců od práce i výdělku do doby, než budou dosaženy požadavky 
zaměstnavatele.37

Pokusíme-li se o shrnutí výše uvedených definic, můžeme říci, že výluka představuje 
propuštění zaměstnanců zaměstnavatelem na určitou dobu za účelem dosažení jistých cílů, 
nejčastěji hospodářských. Může být útočná nebo obranná.

Do roku 1870 byla výluka stejně jako stávka podle § �79 trestního zákoníku zakázána. 
Každé ujednání živnostníků, továrníků, podnikatelů nebo zaměstnavatelů k docílení 
změny v poměrech pracovních nebo mzdových bylo považováno za přestupek, jenž měl 
být podle § �80 trestního zákoníku při větší i menší závažnosti věci trestán tuhým věze-
ním od jednoho do tří měsíců.

Koaliční zákon ze 7. dubna 1870 umožnil beztrestnost stávek a také výluk. ta však 
nebyla neomezená. Zaměstnavatel se v případě výluky stejně jako zaměstnanci při stávce 
nesměl dopustit násilného jednání, používat zastrašovací prostředky nebo nějakým způ-
sobem zdržovat či ovlivňovat rozhodování zaměstnance (§ 2). Podle § 3 by takové chování 
mohlo být trestáno jako přestupek vězením od osmi dní do tří měsíců. V praxi se spíše 
nepříznivě hodnotila ta strana, jež vyvolala konflikt a tím popřípadě nebezpečí pro veřejný 
pořádek, tedy při stávce dělníci, při výluce zaměstnavatel. Osoby stíhané za nějaký delikt 
podle trestního zákoníku, kterého se dopustili během stávky nebo výluky, byly trestány 
přísněji.

i přesto, co bylo uvedeno výše, můžeme říci, že k tomu, aby zaměstnavatel mohl použít 
výluku, mu v mnoha případech dopomáhala legislativa.38 Živnostenský zákoník, horní 
zákon i služební řády nařizovaly dělníkovi poslušnost a úctu k zaměstnavateli. „Posluš-
nost“ pracující mohl porušit tehdy, když se snažil vymoci si nějaký ústupek jednáním nebo 
stávkou. Podle § 203 horního zákona bylo například možné kvalifikovat jednání stávku-
jících horníků jako porušení povinnosti k věrnosti, pilnosti a povinné úctě k představeným 
a otevřít tak cestu hromadné výluce.39

Výluky můžeme podobně jako stávky dělit na útočné a obranné. Útočná výluka přitom 
nevznikla z přání svazu zaměstnavatelů, zatímco defenzivní výluka byla přímo zanesena 
ve stanovách tohoto svazu a byla považována za morální povinnost jednotlivých členů. 
Můžeme se o tomto ujednání dočíst ve stávkových pravidlech (Streikreglement) z ledna 
roku 1907 vydaných rakouskou odborovou komisí.�0 V oddíle � se dočteme, že výluka 
mohla začít:

3� GrOte: c. d., s. 83−8�.
3� Meyer, M.: c.d., s. �.
37 StraSSer, r.: Arbeitsrecht ii. Wien 197�, s. 99.
38 KnOB, S.: Perzekuce stávek a dělnického hnutí v rakouském Slezsku do počátku 1. světové války. Studia 
Iuvenalia MMiV–MMV. Ostrava 200�, s. 79–90.

39 MaLý, K.: Policejní a soudní perzekuce dělnické třídy v druhé polovině 19. století v Čechách. Praha 19�7, s. 1�–
31.
�0 KaFF, S.: Die Unternehmerverbände in Österreich : Ihre Ziele und Kampfmittel. Wien 1908, s. 29.
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a) na vlastní popud členského podniku, který byl podle stanov dán svými zaměstnanci 
do blokády (die Sperre);

b) když bylo do částečné blokády (die Teilsperre) buď dělnictvem zataženo více pod-
niků, nebo byly zainteresovány jisté kategorie dělnictva;

c) když byla vyhlášena generální blokáda (die Generalsperre), která zasáhla podniky 
všech členů organizace bez výjimky.

Výluka v případě a) byla nepřípustná, pokud oznámení o této výluce neschválily dvě 
třetiny členů. V případech b) a c) stačil souhlas většiny členů. usnášeníschopné bylo zase-
dání tehdy, pokud se účastnily dvě třetiny členů. 

tato ujednání ukazují, že zaměstnavatelé postupovali v případě defenzivních výluk jed-
notně.�1

Podnikatelské spolky

Vedle různých hospodářských sdružení (např. kartelů) se začala na počátku 20. století 
objevovat také volná sdružení a organizace podnikatelů, které se honosily názvy jako Zen-
tralverband, Bund Österreichischer Industrieller, Gewerbeverein a Hauptstelle. Účelem 
těchto spolků bylo mimo jiné zřízení centrálního ústředí pro shromažďování informací 
a koordinaci jednotného postupu proti různým akcím. u těchto spolků se také vedly různé 
pracovní záznamy o jednotlivých zaměstnancích a rovněž tzv. černé listiny nevhodných 
pracovníků (viz níže). Poměrně ostře byly tyto spolky namířeny proti stávkujícím. např. 
Bund Österreichischer Industrieller inicioval sepsání petice vládě o urychleném vydání 
vyhlášky proti stávkám, která by měla omezit koaliční právo zaměstnanců v následujících 
bodech:

a) zákaz bojkotu,
b) ochrana zaměstnanců ochotných pracovat (z pohledu stávkujících stávkokazů),
c) potrestání původců stávek,
d) přísné potrestání všech, kteří byli usvědčeni z porušení koaličního zákona,
e) rozpuštění odborů.
Další příčinou vzniku těchto spolků byl boj proti konkurenci státních podniků. Podle 

přání soukromých podnikatelů (sdružených opět v Bund Österreichischer Industrieller) 
měla poklesnout sociální úroveň státních zaměstnanců, čímž by se mohlo zabránit vzniku 
stávek a udržet soukromé podniky v této oblasti konkurenceschopné.�2

Členové těchto spolků si mohli navzájem „půjčovat“ stávkokazy. Podnikatel, který měl 
možnost uvolnit část osazenstva svého podniku, poslal tyto zaměstnance do podniku 
zasaženého stávkou a tím zásadně oslabil možnost úspěchu stávkujících. Možnost „půj-
čování“ zaměstnanců nebyla nijak postihována, státní úřady naopak spíše chránily stáv-
kokazy před hněvem stávkujících.�3

někdy tyto organizace také zprostředkovávaly a kontrolovaly přijetí zaměstnanců pro 
své členy. Za tuto službu dokonce vybíraly od svých členů „kauce“. Pokud chtěl člen pod-
nikatelského spolku získat „spolehlivého“ pracovníka prostřednictvím své organizace, 
musel složit příslušnou kauci.��

�1 SWOZiL, G.: c. d., s. 111−112.
�2 tamtéž, s. 11�−11�.
�3 tamtéž, s. 117.
�� tamtéž, s. 120.
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Špatná pověst

Jednalo se o veřejné prohlášení o tom, že kdo nesplní některé podmínky, bude propuštěn 
a po jistou dobu nebude moci získat práci zpět. na shromáždění v roce 190� bylo napří-
klad stavebními mistry vyhrožováno vídeňským stavebním tesařům, že každý, kdo neupo-
slechne výzvy k výluce, může být bojkotován a po tři roky nezíská žádnou práci.��

Černé listiny

na rozdíl od předchozího případu byly „černé listiny“ tajné. Obsahovaly seznamy zaměst-
nanců, kteří neměli být přijati do zaměstnání. Cílem bylo zamezit možnosti šíření stávko-
vých aktivit prostřednictvím některých aktivních dělníků. Zavedením černých listin bojo-
vali zaměstnavatelé také proti možnosti přejít po neúspěšné stávce a propuštění z jednoho 
podniku do druhého. to mohlo mezi dělníky vyvolat strach z nezaměstnanosti a snížit tak 
jejich ochotu stávkovat. existence černých listin i různé další formy zastrašování byly stát-
ními úřady i soudy tolerovány.��

Pracovní knížky

S jistou formou „pracovních knížek“ se můžeme setkat již od středověku v podobě tzv. 
„vandrovních knih“, do kterých byl zapisován průběh cesty „na zkušenou“. V 19. století 
vznikla povinnost vést pracovní knížky všech zaměstnanců ze zákona. i když existuje 
mnoho případů, kdy byl tento zákon porušován, byly pracovní knížky běžným jevem. Zapi-
sovalo se do nich vedle nacionálií držitele jméno zaměstnavatele, druh vykonávané práce, 
délka pracovní doby, počátek a ukončení pracovního poměru, pracovní podmínky aj., ale 
také účast na stávkách. Poznámka o účasti na stávce v pracovní knížce mohla být značnou 
překážkou v hledání nového zaměstnání. Mohla se tedy také stát jistou formou nátlaku 
na zaměstnance. Zaměstnanec bez pracovní knížky nemusel být přijat do práce. V roce 
1910 odhalil na Moravě sociálnědemokratický poslanec Heinrich Beer klíč k označování 
pracovních knížek zaměstnavateli.�7 těmito značkami byli označováni zaměstnanci podle 

„spolehlivosti“, pracovní morálky, ideologického zaměření a loajálnosti k zaměstnavateli. 
například a) znamenalo, že dělník nepracuje dle pracovního řádu; g) „nevraživý“; h) soci-
alista; i) „piják“, alkoholik; k) zloděj atd. V několika případech byly knížky odebrány děl-
níkům během výkonu trestu a po jeho odpykání se navrácení knih neúměrně prodloužilo. 
Dělníci bez pracovních knížek pak po jistou dobu nemohli najít práci.�8

Stávkové pojištění podnikatelů

Podobně jako vznikaly podpůrné fondy zaměstnanců, vznikla také myšlenka na pojištění 
pro případ stávky. Z iniciativy Bund Österreichischer Industrieller vznikla na konci devade-
sátých let 19. století Gesellschaft zur Entschädigung von Industriellen in Streikfällen. Dle 
zákona se muselo jednat pouze o defenzivně založenou instituci, tedy určenou pouze pro 
úhradu škod způsobených stávkami. tím však vyvstala otázka na zhodnocení ofenzivnosti 

�� tamtéž, s. 112−113.
�� tamtéž, s. 11�−117.
�7 inGWer, i.: Zwei Fesseln des Koalitionsrechtes. Wien 1912.
�8 SWOZiL, G.: c. d., s. 118−119.
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či defenzivnosti daných opatření, a tedy i na vstup třetí osoby (státu) do boje zaměstnanců 
se zaměstnavateli. to se nelíbilo celé řadě podnikatelů, proto nebylo stávkové pojištění 
zaměstnavatelů zcela úspěšné.�9

Podpůrné fondy

Podle vzoru německých a francouzských podnikatelů vznikaly také v rakousku různé 
podpůrné organizace. Jejich účelem bylo sjednotit neorganizované dělnictvo do „podpůr-
ných finančních fondů“. Členy těchto podpůrných fondů mohli být pouze zaměstnanci 
společnosti, která je založila, a to pouze do doby, než vstoupili do jiné organizace nebo 
poskytli podporu stávkujícím nebo vyloučeným dělníkům. toto ustanovení bylo zachy-
ceno ve stanovách. Jako příklad mohou posloužit stanovy Spolku německých kovodělníků, 
ve kterém je zákaz stávek pro členy uveden v § �. 

na pracující byl vynakládán poměrně značný nátlak, aby vstoupili do podpůrných 
fondů. Je doložen příklad z Plzně, kde dělníci, kteří nevstoupili do fondu, dostávali nej-
horší práci. V Brně museli dělníci při vstupu mezi Gelben zaplatit 30 korun. tyto peníze 
se jim vrátily pouze v případě propuštění nebo posmrtně jejich rodině, tedy nikoliv při 
odchodu ze zaměstnání z vlastní vůle.�0

různé formy podpor od zaměstnavatele

různě je vnímán tzv. truck-systém, kdy zaměstnanec získává od zaměstnavatele část 
mzdy v poukázkách na zboží v podnikových prodejnách. Cottage-systém, ve kterém 
zaměstnavatel postavil ubytování pro své zaměstnance a nájemné jim strhával ze mzdy, 
se také mohl stát jistou formou nátlaku, když bylo stávkujícím vyhrožováno, že přijdou 
o střechu nad hlavou. Podobně fungovalo i tzv. kovorolnictví. Dělník získal za pronájem 
půdu k obdělávání, kde mohl pěstovat některé základní plodiny, nebo z jejich výnosu živit 
drobné hospodářské zvířectvo. Cottage-systém a kovorolnictví velmi výrazně omezovaly 
mobilitu dělnictva ke konkurenci.�1 naprostá většina dělníků však nebydlela v závodních 
bytech a jejich mobilita i fluktuace zaměstnání byla velmi vysoká.

Využívání různých veřejných institucí a zařízení zejména na komunální úrovni

někteří podnikatelé měli velký vliv na obecní politiku. Poměrně často se podíleli na finan-
cování různých projektů a ponechávali si i podíl na rozhodování v některých obecně pro-
spěšných zařízeních. Stávkujícím pak mohli např. hrozit částečným nebo úplným odříznu-
tím od dodávky vody, plynu, později i elektřiny.�2 Proti stávkujícím se mohli postavit také 
zaměstnanci veřejně prospěšných organizací, např. železničáři, zaměstnanci technických 
služeb, hasiči, osvětlovači atd. Dá se to předpokládat zejména při poškozování majetku 
těchto veřejně prospěšných organizací nebo při poškozování veřejného majetku.�3

�9 tamtéž, s. 123.
�0 tamtéž, s. 121.
�1 ŘíHa, O.: Přehled československých dějin ii/1. 18�8–1900. Praha 19�0, s. 20�.
�2 GrOte: c. d., s. 8�−89.
�3 tamtéž, s. 89−91. 
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Úloha státu v hospodářských bojích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v Předlitavsku 

Zcela ve smyslu dobového ekonomického liberalismu se stát od poloviny 19. století do 80. let 
19. století vzdal až na nepatrné výjimky jakékoliv intervence do hospodářské oblasti a nově 
se utvářející kapitalistické společenské vztahy ponechal samovolnému vývoji. Vztah mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem byl pokládán za soukromou záležitost, která nebyla 
regulována žádnými právními normami.�� Sociálně-ekonomické důsledky tohoto stavu na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Hospodářská krize sedmdesátých let ukázala mnohá úskalí 
a značnou problematičnost neexistence sociálního systému. V rámci společenského smíru 
nebylo nadále možné využívat pouze autoregulace a příslušných paragrafů trestního záko-
níku. Budování sociálního zákonodárství a zřizování kompetentních úřadů se však značně 
zpožďovalo vlivem většinového zastoupení liberálů v parlamentu. Paradoxně až konzer-
vativní protisocialisticky laděná vláda začala uskutečňovat sociální „reformy“ jako jistou 

„kompenzaci“ represivních opatření vůči socialistickému hnutí. Základním impulsem pro 
to byla severočeská stávka v roce 1883, která poprvé donutila vládu změnit dosavadní 
kurz charakterizovaný heslem „žádné vyjednávání s dělníky“. tedy teprve v osmdesátých 
letech byl překonán optimismus dřívějších let a stát se více zajímal o sociální otázky a spo-
lečenský smír. V praxi se to projevilo počátky sociálního zákonodárství a zřízením úřadu 
živnostenských inspektorů (1883). Od poloviny devadesátých let podávali horníci své 
mzdové požadavky prostřednictvím ii. skupiny báňského společenstva.��

Živnostenský inspektor měl dohlížet na dodržování živnostenského řádu a s ním souvi-
sejících předpisů v plné šíři, tj. spojoval v sobě funkce technického poradce, bezpečnostního 
technika, lékaře, hygienika, arbitra v pracovněprávních sporech, sociálního pracovníka 
apod.�� Jeho pravomoci byly značně omezené, protože jeho postavení bylo kontrolní, 
informující a poradní, ale nebyla mu svěřena výkonná moc. V případě zjištění nějakého 
prohřešku mohl inspektor požadovat nápravu, ale nemohl ji vymáhat. V tomto ohledu byl 
zcela závislý na činnosti živnostenského úřadu. 

Hlavní úkoly živnostenského inspektora stanovené v § � zákona ze dne 17. června 1883 
spočívaly v kontrole zákonných předpisů týkajících se zejména ochrany života a zdraví 
dělníků na pracovišti i v obytných prostorách podniku, dodržování pracovní doby a pravi-
delných přestávek, vedení seznamu dělníků a vypracování pracovních řádů a pracovních 
knížek, řádné vyplácení mezd a odborné vzdělání mladistvých.

Živnostenská inspekce nebyla a v daných společenských podmínkách nemohla být 
zcela „nestranným“ orgánem, požívajícím stejné důvěry zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Dělníci nemohli od státního úřadu očekávat podporu při prosazování revize stávajícího 
sociálního zákonodárství, ale měli možnost obrátit se na něj v oblasti působnosti stávají-
cího systému. i to mohlo sehrát velkou roli. Velký význam inspekce dnes tkví v její evidu-
jící a deskriptivní funkci, na jejímž základě můžeme lépe rekonstruovat sociální vztahy na 
přelomu 19. a 20. století. �7

Orgány státní správy a v přenesené působnosti také orgány samosprávy vystupovaly po 
celé sledované období poměrně ostře proti všem formám protestů, které mohly narušit 

�� urBan, O.: c. d., s. ��.
�� MaCHaČOVÁ, J.: Mzdové a stávkové hnutí dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí v letech 1848− 
1914. Opava 1990, s. ��.
�� tamtéž, s. �7.
�7 urBan, O.: c. d., s. 102–10�.
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veřejný pořádek. K tomu používaly celou řadu právních předpisů a v krajním případě také 
četnickou a vojenskou asistenci. na tomto místě však není možné se všem těmto prostřed-
kům věnovat, odkazuji proto na jiné své práce.�8

Srovnání nejmasovějších hospodářských bojů (stávek a výluk) v Předlitavsku na pře
lomu 19. a 20. století

Stávky a výluky jsou bezpochyby nejdůležitějšími hospodářskými boji mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli. Zároveň lze o nich díky oficiálním statistikám získat největší množství 
informací. Vznik této statistiky byl podnícen masovostí těchto jevů zejména po stávkové 
vlně, která zasáhla evropu v letech 1889–1890. Od této doby již zájem vlád o stávky a vý-
luky neochabl. 

Tabulka 1: základní údaje o stávkách a výlukách v Předlitavsku v letech 1894−1914�9

Rok výluky Stávky „vyloučení“ Stávkující
výlukou 
zasažené 
podniky

Stávkou 
zasažené 
podniky

Počet zaměstnanců 
výlukou zasažených 

podniků

Počet zaměstnanců 
stávkou zasažených 

podniků

1894 — 172 — 67 061 — 2 542 — 96 526

1895 8 209 2 317 28 652 17 874 4 521 48 012

1896 10 305 5 445 66 234 211 1 499 6 847 100 779

1897 11 246 1 712 38 467 12 851 3 147 65 165

1898 — 255 — 39 658 — 885 — 66 251

1899 5 311 3 457 54 763 38 1 330 5 671 90 919

1900 10 303 4 036 105 128 58 1 003 5 324 156 237

1901 3 270 302 24 870 3 719 429 64 652

1902 8 264 1 050 37 471 9 1 184 2 104 85 206

1903 8 324 1 334 46 215 71 1 731 2 576 76 358

1904 6 414 23 742 64 227 605 2 704 23 944 99 828

1905 17 686 11 197 99 591 448 3 803 14 888 156 596

1906 50 1 083 67 872 153 688 1 832 6 049 80 522 276 424

1907 26 1 086 14 539 176 789 236 6 130 18 533 287 662

1908 35 721 9 588 78 562 268 2 702 13 425 135 871

1909 29 580 18 165 61 978 741 1 741 22 135 108 641

1910 19 657 19 292 55 474 246 2 888 20 350 108 464

1911 22 706 6 375 122 001 408 3 507 13 566 193 390

1912 40 761 24 295 120 953 203 2 818 28 473 211 743

1913 23 438 22 258 39 814 1 675 1 024 30 296 88 150

1914 18 260 6 917 33 412 50 794 9 900 72 805

Celkem 348 10 051 243 893 1 515 008 7 131 46 778 306 651 2 589 679

�8 KnOB, S.: allgemeine Charakteristik der Streikbewegung in den cisleithanischen Städten an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert : Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social 
History Papers 9/2009, s. ��−92. týŽ: Perzekuce stávek, s. 79–90.
�9 Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen, c. d.



143

Z tabulky 1 i obou následujících grafů � a � je patrné, že stávky i výluky procházely 
jistým dynamickým vývojem, který nebyl náhodný, ale měl vazbu na celkový hospodářský 
vývoj. Od poloviny 19. století, znatelněji od sedmdesátých let, docházelo k pravidelným 
(zhruba desetiletým), relativně velmi rychle se střídajícím hospodářským cyklům, které 
ovlivňovaly hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V obdobích konjunk-
tur se uskutečňovalo více stávek, jak už bylo naznačeno výše. V období konjunktur byly 
kladeny vyšší nároky na produktivitu práce zaměstnanců, která však často nebyla úměrně 
zaplacena. nespokojení dělníci měli díky poměrnému zvyšování mezd možnost našetřit 
nějaké peníze pro případný výpadek mzdy v období stávky. navíc mohli počítat s tím, že 
budou-li propuštěni, najdou mnohem snadněji práci. také případné ztráty, které stávka 
mohla způsobit, mohly vést zaměstnavatele k smírnějšímu postoji a ochotě se dohodnout.�0 

Graf 5: Srovnání počtu stávkujících a „vyloučených“ v Předlitavsku v letech 1894–1914

Graf 6: Srovnání počtu stávek a výluk v Předlitavsku v letech 1894–1914

�0 MaCHaČOVÁ, J.: c. d., s. �0−�1.
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Osobně se domnívám, že kvůli zvýšené produkci v období konjunktur mohlo docházet 
k vyšším nárokům na produktivitu práce, popřípadě vyšší nároky na práci přes čas. i tento 
faktor snad mohl vést k vyšším požadavkům na mzdy. Vzhledem k tomu, že dynamika 
výluk je obdobná, můžeme se domnívat, že výluky byly také používány zejména v období 
konjunktur, i když v této době musely způsobovat mnohem větší ekonomické ztráty než 
v období regresí. Domnívám se, že výluky byly používány jako obrana proti stávkám, jak 
už bylo uvedeno výše. Hospodářské konjunktury byly tedy bouřlivými obdobími střetů 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

nejdůležitějším ukazatelem pro hospodářské boje je vedle jejich četnosti jejich veli-
kost, která se dá určit mnoha způsoby, například podle počtu zúčastněných, podle počtu 
zasažených podniků, množstvím ušlého zisku, prostávkovaným časem apod. V průměr-
ných hodnotách na jednu stávku/výluku vedou rozhodně výluky. 

Tabulka 2: Průměrný počet stávkujících na jednu stávku v Předlitavsku v letech 1891−1914

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

135 140 163 390 137 217 156 156 176 347 92 142

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

143 155 145 142 163 109 107 84 173 159 91 129

Tabulka 3: Průměrný počet „vyloučených“ na jednu výluku v Předlitavsku v letech 1895−1914

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

290 545 156  — 691 404 101 131 167 3 957

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

659 1 357 559 274 626 1015 290 607 968 384

Shrneme-li některé údaje o velikosti stávek ze statistik, zjistíme, že:

• 82 % stávek proběhlo v jediném podniku,
• zhruba tři čtvrtiny stávek měly do 100 stávkujících,
• polovina stávek proběhla v podnicích, kde stávkovalo více než 70 % osazenstva,
• dvě třetiny stávek proběhly v malopodnicích,
• zhruba tři čtvrtiny stávek se týkaly lehkého průmyslu a živností.�1

na základě těchto údajů se můžeme domnívat, že v Předlitavsku převládaly stávky malé, 
v menších podnicích lehkého průmyslu a živnostech do 20 zaměstnanců. V počtu stávku-
jících však výrazně převažovali stávkující z velkopodniků (tvořili téměř tři čtvrtiny všech 
stávkujících), i když se ve velkopodnicích odehrála pouhá třetina všech stávek. to zna-
mená, že vedle převládajícího podílu malých stávek existoval poměrně velký počet velkých 
stávek, který výrazně ovlivnil průměrný počet stávkujících na jednu stávku. 

Průměrný podíl „vyloučených“ z celkového počtu zaměstnanců výlukou zasažených 
podniků dosahuje téměř 80 %.�2 Z toho vyplývá, že většina výluk zasáhla téměř celé osa-
zenstvo jednotlivých závodů. Průměrný počet zaměstnanců na jednu výluku byl mnohem 
vyšší než u stávek. Srovnáme-li počet výluk a počet postižených podniků, zjistíme, že 

�1 Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen, c. d.
�2 Viz tabulka 1: Základní údaje o stávkách a výlukách v Předlitavsku v letech 189�−191�.
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výluky se téměř vždy týkaly vyššího počtu podniků. extrémní hodnotu představuje rok 
190�, ve kterém �0 výluk zasáhlo 1 832 podniků s více než 80 tisíci zaměstnanci. to vše 
nasvědčuje tomu, že mnohé výluky dosahovaly úctyhodné velikosti. Potvrzuje to také 
srovnání počtu stávkujících a vyloučených. Zatímco počet výluk se nemohl rovnat počtu 
stávek, srovnání účastníků obou událostí je vyrovnanější (viz grafy � a �).

Vliv jednotlivých zemí nesouvisí ani tak s jejich velikostí jako s mírou industrializace, 
tedy i s vyšším počtem továrních závodů s vysokou koncentrací pracujících, a proto i se 
značnou mírou pravděpodobnosti hospodářských bojů. na prvním místě stojí Čechy jak 
v počtu stávek a stávkujících, tak v počtu výluk a vyloučených. následovány jsou Dolním 
rakouskem. Společně tvoří zhruba polovinu až dvě třetiny všech kategorií. Vzhledem 
k rozloze zaujímají úctyhodné místo také přístavní město terst a Slezsko. Výrazných hod-
not dosahují ještě Morava a Halič.

Tabulka 4: Percentuální podíl jednotlivých zemí na hospodářských bojích v Předlitavsku�3

země Stávky Stávkující výluky „vyloučení“

Dolní Rakousko 28 20 33 24

Terst a okolí 3 4 5 8

Čechy 38 39 34 24

morava 9 10 8 16

Slezsko 4 11 5 7

Halič 6 7 4 3

Ostatní 12 9 11 18

Zajímavý je podíl jednotlivých odvětví průmyslu na obou formách hospodářských bojů. 
Zatímco nejvíce stávek se odehrálo v hornictví v Předlitavsku (v počtu stávek 10 a v počtu 
stávkujících 29 %), jeho podíl na výlukách i „vyloučených“ byla pouhá 2 %. textilní prů-
mysl představuje vysoké hodnoty jak ve stávkách (12 % všech stávek, 1� % všech stávku-
jících), tak ve výlukách (1� a 2� %).   

Tabulka 5: Percentuální podíl jednotlivých odvětví hospodářství na stávkách a výlukách v Předlitavsku��

Odvětví Stávky Stávkující výluky „vyloučení“

Hornictví 10 29 2 2

Těžba kamene a sklářství 10 7 12 3

metalurgie 9 6 15 5

Strojírenství 6 4 15 29

Dřevozpracující průmysl 10 5 8 6

Textilní průmysl 12 16 16 24

Průmysl oděvní, čisticích prostředků a čalounictví 8 7 7 5

Stavebnictví 17 16 13 9

Ostatní 18 10 12 17

�3 Pro stávky je celkový podíl počítán za období let 189�−191�, pro výluky za léta 1908−191�.
�� Pro stávky je celkový podíl počítán za období let 189�−191�, pro výluky za léta 1908−191�.
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Velká výluka, která roku 1913 zasáhla grafické řemeslo se 1� 800 účastníky ve všech 
zemích Předlitavska, představuje téměř 1� % všech vyloučených (tato hodnota je v tabulce 
zahrnuta do kolonky ostatní). nízký počet stávek v hornictví si vysvětluji velkými finanč-
ními ztrátami při přerušení těžby a velkou strategickou důležitostí tohoto průmyslového 
odvětví. 

Graf 7: Stávky v Předlitavsku v letech 1894−1914 podle délky trvání

Graf 8: Délka výluk v Předlitavsku v letech 1908−1914

Z grafu 7 vypovídajícího o délce trvání stávek je patrné, že téměř polovina stávek pro-
běhla v časovém horizontu kratším než � dní. tři čtvrtiny stávek skončily do 1� dní. nelze 
však přehlédnout, že poměrně značná část stávek (1� %) trvala dobu delší než �0 dní. 
Jako příklad dlouhotrvající stávky můžeme uvést tříměsíční stávku horníků v roce 1900, 
která byla největším zaměstnaneckým vystoupením v éře habsburské monarchie. Ve sta-
tistikách bohužel chybí kombinace údajů o délce a velikosti stávek. nemůžeme tedy zjistit, 
zda v jednotlivých časových horizontech převládaly stávky velké nebo malé.

Sledovaná skupina výluk není příliš velká, a proto nemůžeme jednoznačně prokázat 
převládající délku výluk. Ze zjištěných dat se zdá, že převládaly výluky v délce do jednoho 
pracovního týdne (22 %) a poté 1 až 2 měsíce dlouhé (20 %). Všechny intervaly jsou nic-
méně poměrně vyrovnané.
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u výluk statistiky neuvádějí informace o příčinách, požadavcích a výsledku, jako tomu 
je u stávek. nemůžeme proto tyto údaje nijak srovnat. Většina stávek vypukla ze mzdo-
vých příčin a podobně byly orientovány i požadavky. Další poměrně časté příčiny a od nich 
se odvíjející požadavky se týkaly pracovní doby a pracovních podmínek, neshod s nad-
řízenými, spolupracovníky, propouštění nebo naopak přijetí nových pracovníků, oslavy 
svátku 1. máje atd. Zhruba dvě třetiny stávek skončily alespoň částečným úspěchem.

Tabulka  6:  Údaje  o  dělnících,  kteří  opustili  zaměstnání  v  důsledku  stávky  nebo  výluky  v  Předlitavsku 
v letech 1894−1914

Rok
výluky Stávky

„vyloučení“ Propuštění Opustili podnik dobrovolně Stávkující Propuštění Opustili podnik dobrovolně

1894 — — — 67 061 1 677 —

1895 2 317 134 — 28 652 1 624 679

1896 5 445 724 132 66 234 2 142 1 295

1897 1 712 58 7 38 467 2 069 610

1898 — — — 39 658 1 284 1 044

1899 3 457 4 5 54 763 1 704 1 773

1900 4 036 301 32 105 128 2 658 4 879

1901 302 — — 24 870 1 215 595

1902 1 050 43 4 37 471 1 086 978

1903 1 334 198 231 46 215 1 344 1 088

1904 23 742 25 — 64 227 2 494 2 782

1905 11 197 740 843 99 591 4 504 2 165

1906 67 872 994 2 329 153 688 6 952 6 321

1907 14 539 153 116 176 789 5 619 4 995

1908 9 588 375 514 78 562 3 771 3 304

1909 18 165 775 168 61 978 2 146 2 844

1910 19 292 161 121 55 474 1 843 3 010

1911 6 375 140 217 122 001 2 733 3 646

1912 24 295 345 151 120 953 3 015 4 148

1913 22 258 336 2 153 39 814 1 395 2 744

1914 6 917 146 29 33 412 1 360 2 468

Celkem 243 893 5 652 7 052 1 515 008 52 635 51 368

Poslední otázkou, kterou bych chtěl ještě nastínit, je, do jaké míry byli dělníci na základě 
stávek a výluk perzekuováni. tabulka � ukazuje množství dělníků, kteří opustili zaměst-
nání v důsledku stávky nebo výluky, jak je uvádějí rakouské statistiky. tato čísla nemusí 
být úplná, ale s velkou pravděpodobností budou zahrnovat reprezentativní vzorek.

Jednou „vyloučení“ nebo stávkující dělníci již nemuseli být přijati zpět do práce. Zpravi-
dla však byli propuštěni jen vůdcové a nejaktivnější účastníci. Z celkového počtu 2�3 893 
výlukou zasažených dělníků v Předlitavsku v letech 189�–191� bylo po ukončení výluky 
ze zaměstnání propuštěno � ��2 lidí, což nepředstavuje ani 2 % z celkového množství. 
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V případě stávek se ve stejném období jednalo z více než jednoho a půl milionu stávkují-
cích o �2 �3� propuštěných (asi 3,� %). Část dělníků téměř vždy opustila podnik, zřejmě 
ze solidarity k propuštěným nebo proto, že si nedokázali představit, že by nadále byli 
schopni pracovat se současným vedením nebo za současných podmínek. Pravděpodobně 
také nalezli zaměstnání jinde, což odpovídá velké fluktuaci zaměstnanců ve sledovaném 
období. K odchodu je mohla dovést také hmotná nouze v době absence výdělku. 

Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že na přelomu 19. a 20. století existovala rozmanitá škála 
hospodářských bojů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Shrneme-li dosažené informace, 
zjistíme, že stávky a výluky byly v Předlitavsku poměrně významným pracovním kon-
fliktem, a to zejména kvůli počtu zúčastněných dělníků. i přes značné výkyvy způsobené 
zejména hospodářskými cykly můžeme říci, že v předválečných letech vrcholí předchozí 
vývoj a boj mezi zaměstnanci a zaměstnavateli získává na síle. nutné je také podotknout, 
že stávky a výluky nejsou jedinou formou hospodářských bojů. Jako další formy můžeme 
jmenovat demonstrace, bojkoty, blokády atd. Vytváří se tak složitý mechanismus kon-
fliktů k prosazení zájmů dělníků a podnikatelů. Obě strany využívaly celé řady vlastních 
institucí a různých forem boje proti druhé straně. Svou specifickou roli sehrály také 
státní úřady a státní politika, která dlouhou dobu nebyla příznivě nakloněna dělnickému 
hnutí a všemu, co narušovalo hospodářský vývoj v zemi. Od roku 1870 byly sice povoleny 
koalice (tedy i stávky a výluky), při těchto akcích nicméně nesmělo docházet k žádnému 
násilí. 

 nejvíce stávek a výluk proběhlo v hospodářsky vyspělých zemích monarchie, zejména 
v Čechách, Dolním rakousku, na Moravě, ve Slezsku a v pobřežních oblastech kolem 
terstu. nejvíce zasaženými průmyslovými odvětvími byly hornictví, strojírenství, meta-
lurgie a textilní průmysl. 

Perzekuce dělníků zúčastněných na stávce a výluce nemohla být příliš masová, protože 
by nebylo možné najít dostatečné množství náhradních pracovníků. Proto se soustřeďo-
vala zejména na původce a vůdčí osobnosti hospodářských bojů. tyto osoby mohly mít 
kvůli existenci černých knih a tajnému označování pracovních knížek problémy při hle-
dání nové práce. Velká část z nich také skončila ve vězení, kde je čekaly zpřísněné tresty. 

Celkově se dá říci, že boj dělnictva se zaměstnavateli probíhal jak ve sféře hospodář-
ské, tak ve sféře mocenské (politické). Dělnictvo se snažilo vydobýt si nejen lepší životní 
podmínky, ale také získat vliv na politiku. V hospodářské sféře se stávky soustřeďovaly 
zejména na zlepšení platové situace, zkrácení pracovní doby a urovnání pracovních 
záležitostí (úprava pracovního řádu, osobní antipatie atd.). V oblasti politické bylo nejdů-
ležitějším požadavkem všeobecné hlasovací právo, prosazení dělnických stran, prosazení 
svátku 1. máje atd. 

Zvláštní vliv měly hospodářské a sociální nepokoje na utváření sociálního zákonodár-
ství a dohledu nad dodržováním pracovních předpisů. Praxe druhé poloviny 19. století 
(zejména krize sedmdesátých let) ukázala, že v rámci zachování sociálního smíru je nutné 
vytvořit některé důležité mechanismy (zásahy do tržního systému) pro podporu nižších 
sociálních vrstev. Vznikl tak úřad živnostenského inspektora, byla zkrácena pracovní 
doba, zakázána práce žen a dětí alespoň v některých odvětvích a postupně byl podpořen 
vznik různých forem moderního pojištění.
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Zusammenfassung

Wirtschaftskämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Österreichischen Monarchie 
zur Wende des 19. und 20. Jahrhunderts 
Stanislav Knob

Zur Wende des 19. und 20. Jahrhunderts können wir in der Österreichischen Monarchie viele wirt-
schaftliche Kämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beobachten. Davon waren Streiks und 
Aussperrungen am wichtigsten. Für diese Wirtschaftskämpfe können wir ausgezeichnete Statistiken 
auswerten und wir können sie gegenseitig vergleichen. Besonders die Zahl der Teilnehmer war sehr 
hoch (mehrere Tausend pro Jahr). Diese Kämpfe halfen die Arbeiterklasse zu bilden. Gemeinsame 
Feinde und Probleme schweissten die Arbeiter zusammen. Die wichtigste Rolle für die Arbeitnehmer 
spielten die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie, während für die Arbeitgeber gemeinsame 
Verbände und Vereine von größter Bedeutung waren. Die Staatsregierung musste für den sozialen 
Ausgleich viele Maßnahmen ergreifen, z. B. die Gründung der Versicherung oder des Gewerbeinspek-
torates usw. Die Aufmerksamkeit wurde auch den anderen Wirtschaftskämpfen und Organisationen 
gewidmet, die die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu eigenem Nutzen ausnutzten, z. B. Sperren, Boy-
kotte, Gewaltakte, Krawalle und Revolten.
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