
Dělnictvo českých zemí v 19. století 
 
Jana Machačová – Jiří Matějček 
 
  V polovině 19. století bylo v Čechách v centralizovaných provozech zaměstnáno jen asi 
jedno procento z celé populace. Prudký početní růst dělnictva nastal hlavně během extenzivního 
rozvoje průmyslu a  „masové industrializace“ v poslední čtvrtině 19. století,  kdy se od poloviny 
století vytvářelo moderní průmyslové dělnictvo sléváním kvalifikovaných řemeslníků z živností a 
manufaktur s venkovskou chudinou, které průmysl umožňoval stálé zaměstnání a vyšší životní 
úroveň. Nejdříve v textilním průmyslu a dalších oborech a pak v těžkém průmyslu. Nejpočetnější 
ve strukturovaném dělnictvu byli textiláci a horníci, kteří měli díky koncentraci  největší šance na 
ovlivňování sociálního vývoje v českých zemích. 
 Textilní oblasti byly starší, vyvíjely se pomaleji a sociální změny v nich nebyly tak bouřlivé. 
Do textilních továren, soustředěných do horských oblastí, kde si již dříve obyvatelstvo předením a 
tkaním přivydělávalo, většinou dělníci do práce docházeli z okolí nebo se stěhovali do regionálních 
center a patřili ke stálejším pracovníkům, budoucí horníci, hutníci a další pracovní síly těžkého 
průmyslu, se za prací stěhovali na větší vzdálenosti a masově a nechali se přetahovat vyšší mzdou.    
 Jejich první generace si chtěla nekvalifikovanou prací v průmyslu našetřit peníze a vrátit se 
do původních sídel a koupit si zemědělskou půdu. Druhá generace migrantů za prací zjistila, že 
kvalifikovaná práce přináší ještě vyšší příjmy a snažila se kvalifikaci získat. Třetí generace, 
nastupující do práce kolem roku 1900, bylo už profesně a teritoriálně stabilizované dělnictvo. 
Profesionalizace, vykonávání jednoho hlavního povolání,  byla obecně ukončena před první 
světovou válkou. Do toho zdánlivě spořádaného vývoje však negativně zasahovaly stále nové a 
nové vlny migrantů za prací z venkova, „nových dělníků“, podle potřeb extenzivně rostoucího 
průmyslu, zvlášť v obdobích konjunktur; ty destabilizovaly kultivaci dělnictva. 
 „Masová industrializace“ poslední čtvrtiny 19. století tak představovala velmi turbulentní 
období prudkých změn. Zásadní význam měly masové migrace do oblastí rychle rostoucího těžkého 
průmyslu a fluktuace „nového dělnictva“, převážně mladých lidí, kteří se vymkli sociální kontrole 
vesnických elit a církve; té se nepodařilo proniknout do rychle rostoucích dělnických sídel, kde 
přistěhovalí často mnohokrát převýšili počet původních obyvatel. Migranti za prací přicházeli z 
retardovaných oblastí nebo šlo o zemědělskou čeleď.  Sociální původ „nového dělnictva“ vykazoval 
obecný vývoj: nejdřív se přesunovali do vznikajících průmyslových oblastí vesničtí bezzemci živící 
se většinou příležitostnou prací nebo jako nádeníci. Druhou vlnu vylidňování venkova tvořili 
domkáři s podobně nedostatečnými zdroji obživy, třetí vlnu pak synové a dcery chudých rolníků. 
Teritoriální okruhy imigrace do oblastí průmyslu a těžby se zvětšovaly. Většinou mladí migranti 
měli tedy omezené zdroje (kvality) a primitivní vzory chování.   
 Výsledkem bylo obecně konstatované „zdivočení mravů“, které bylo opakem dosavadního 
zaběhaného řádu pokorného venkovana s přímou závislostí na svém „prácedárci“, který mu ale v 
případě nouze pomohl, alespoň almužnou. Migranti byli odkázáni na svůj výkon a samostatnost.  
Byli to ti iniciativnější, odvážnější a tedy i více agresivní tím víc, že přicházeli do nového často 
stresujícího pracovního i sociálního prostředí. Prudce stoupla kriminalita, fluktuace, potulka – mladí 
dělníci bez rodin, relativně dobře placení, mnohdy pracovali jen tehdy, když si potřebovali vydělat 
na obživu, nebo aby si mohli dopřát „panský luxus“: maso a alkohol, případně prestižní zbytečnosti, 
jimiž si kompenzovali předchozí podspotřebu. K potížím přispívala i  bytová nouze, přijímání 
nocležníků a dobové hygienické a stravovací návyky, které podporovaly i šíření infekčních nemocí 
a hlavně tuberkulózy. Dělnické ženy neuměly vést domácnost, neměly se to ani v mládí od koho 
naučit, protože na venkově se připravovala polévka ráno a pak po práci večer a v textilu pracovaly 
dívky oficiálně i od 12 let. Neměly pak ani zájem o hospodyňské kurzy, pořádané některými 
podniky. Dělnické rodiny vznikaly v časném věku snoubenců a byly trvale patriarchální. Až v 
období stabilizace po roce 1900 začali někteří kvalifikovaní dělníci usilovat o sociální vzestup 
svých dětí. Do té doby byla výchova dětí bezděčná, převládal nezájem o vzdělání a předpokládalo 
se, že dítě, pracující co nejdříve, zaujme stejnou sociální pozici jako rodiče. 



 Dlouhodobě převažoval u dělnictva hlavně zájem o zlepšení materiální situace, to byl jeho 
základní cíl a toto zlepšení bylo podmíněno pracovní ukázněností k pilné a často těžké fyzické 
práci. Přechod do průmyslu a těžby neznamenal zhoršení bídy, naopak, ale jiné problémy.   
Kultivovala se zatím  především pracovní stránka dělníkovy osobnosti, zatímco přetrvával téměř 
nezájem o sociální a kulturní vzestup. To byly významné vlastnosti „nového dělnictva“. Důležitá 
ovšem byla také  snaha o profesní vzestup, který přinášel vyšší příjmy a kterému předcházelo 
období zvýšeného pracovního úsilí – manuální dřiny – jako kdysi na venkově. Dělnictvo mělo tedy 
především zájem o hmotné hodnoty a pak o nenáročnou zábavu a v ekonomicky příznivých 
obdobích po roce 1900 se projevil zčásti sklon ke spokojenému hedonismu. 
 Kulturnější byli ovšem mezi dělníky ti kvalifikovaní. Přinášeli do strojního průmyslu (v 50.  
letech se mnohde pracovalo na ručních stavech) hodnoty uznávané mezi řemeslníky, což znamenalo 
i snahy o získání kvalifikace a tradice cechovních spolků. Kvalifikovaná práce trvale zajišťovala  
mnohem vyšší mzdy. Kvalifikace se cenila.  Vysoké výdělky měli tiskaři kartounu, kvalifikovaní 
strojírenští dělníci, havíři a na opačném konci textiláci, zemědělští dělníci, jejichž výdělky k obživě 
rodiny nestačily a musely být doplňovány prací dalších členů rodiny. Kvalifikovaní dělníci tvořili 
mezi textiláky stejně jako mezi horníky asi třetinu, vyšší podíl byl mezi strojírenskými dělníky. 
Kvalifikovaní patřili také obvykle ke stálým dělníkům, zatímco nekvalifikovaní fluktuovali, např. i 
ve strojírenství pracovalo jen asi 20% nekvalifikovaných  dlouhodobě, v hornictví 10%. Souviselo 
to jistě také s možnostmi pracovního trhu. Kolísavý rozvoj textilu omezoval i zájem o pracovní sílu, 
zatímco v jiných progresivních odvětvích byl o ni zájem trvalý a umožňoval hledání nejlépe placené 
práce.  
 To mělo vliv i na vývoj mezd. Obecně se dá říci, že nominální mzdy trvale mírně stoupaly s 
poklesy za krizí. Zvyšování i regrese byly závislé na fázi rozvoje a prosperitě oboru, takže mnohem 
povlovněji rostly od poloviny století mzdy textiláků (skok zaznamenalo lnářství v důsledku 
bavlnářské krize), které byly vyšší ve vlnařství, nižší v bavlnářství a nejnižší ve lnářství. Přechodně 
je výrazně snížila velká krize  v roce 1873 podobně jako v roce 1902. Od 80. let stoupaly i nejnižší 
mzdy. Příjem 300 zl za rok se považoval odborníky za nedostatečný, ale jen o něco více vydělávali  
v textilních továrnách pouze muži, zatímco 400 zl byl plat nekvalifikovaných ve strojírenské 
výrobě. Značné  mzdové rozdíly mezi oblastmi a obory textilní výroby pomalu ustupovaly. Zatímco 
mzdy v textilu se zvyšovaly v řádu 10-20%, v hornictví mnohem vyšší mzdy o 40 a více procent. 
Po přelomu století postihovaly krize více oborů hospodářství a  mzdové výkyvy za krize  
zasahovaly více dělníků. Nejvyšších mezd dosáhli dělníci za konjunktury v roce 1908.  Trvale více 
kolísaly mzdy nekvalifikovaných. Pozitivní vliv na výši mezd v zemědělství měla blízkost 
průmyslových oblastí. 
  Ženská práce, která byla  pro obživu rodiny nutná, se považovala za doplňkovou, a proto 
byla  méně honorovaná, i když byla stejně fyzicky namáhavá nebo v textilu zčásti i kvalifikovaná. 
Právě textil patřil k oborům s téměř polovičním zastoupením žen a do konce 60. let také se 
značným podílem dětí. Tak jako v celé společnosti i v průmyslu (od  čtrnácti let podle zákona z 
poloviny 80. let) byla práce mladistvých běžná. „Pomáhat“ v továrně mohly i děti dvanáctileté, 
pokud se zákon obešel.  
 Poněkud si můžeme přiblížit materiální podmínky života, uvedeme-li, že ceny potravin, 
zvláště ve městech a průmyslových centrech, stoupaly zpočátku rychleji než mzdy v textilu, lépe na 
tom byly oblasti hornictví, kde rychleji stoupaly i mzdy. Ovšem podíly, které musela dělnická 
rodina vydat na stravování, se trvale držely kolem 70%, nižší byly ve vylidňujících se oblastech, 
kde ale za stravu vydávali mnohem menší částky; zřejmě tam byly potraviny levnější a strava jistě 
mnohem chudší.        
 Již to ozřejmuje, že hlavní snahou dělnictva byl zájem o dosažení vyšších mezd. Potvrzuje 
to i rozbor stávek, který ukázal, že nejčastějším požadavkem bylo od poloviny století  zvýšení mezd 
(do roku 1879 i udržení mezd), a to několikrát častěji, než druhý trvalý požadavek, tj. zkrácení 
pracovní doby. Nejdříve stávkovali za zvýšení mezd kvalifikovaní dělníci, a to i s podporou svých 
spolků. Po roce 1880 se častěji objevovaly stávky, které získávaly po vypuknutí jednotné vedení. 
Novým požadavkem se pak na třetím místě stalo nepropouštět spolupracovníky (u horníků častější 



až po roce 1900) a  později uznání „důvěrníků“ jako zástupců dělnictva. Vysoký podíl odborů na 
organizování stávek se neprokázal.  
 Dělnické hnutí začalo jako sociálně emancipační snaha zchudlých mistrů a části 
kvalifikovaného dělnictva v Liberci a Praze v 60. letech, na začátku turbulentního sociálně 
přechodného období. Na konci 70. let se první generace obětavých a pro „osvobození dělnictva“ 
zapálených vůdců - podobně jako v celé Evropě -  přiklonila k marxistické verzi socialismu a 
pochopila, že získá vliv na dělnictvo jen podporou jeho materiálních zájmů, zvlášť vedením 
ofenzivních stávek. Tvrdý odpor podnikatelů s heslem „žádné vyjednávání s dělníky“ a násilná 
snaha státu o zachování „pořádku“ vedly ke stejně násilné odpovědi: ke vzniku radikalismu 
primitivního „nového dělnictva“, který vyvrcholil násilnými střety v 80. a první polovině 90. let. 
Teprve pak si vedoucí vrstvy společnosti uvědomily význam a sílu „čtvrtého stavu“, vznikla řada 
„dělnických zákonů“ a po prudkém rozmachu odborů v 90. letech se vytvořila nová situace: 
„ozbrojené“ partnerství dělnictva a podnikatelů za smírčí účasti státu. Po roce 1905 se dělnictvo 
zemancipovalo i politicky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


