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TRAGICKÝ vÝVOJ 'NEZAMĚSTNANOSTI U NÁS 

Napsal Dr. Ing. Karel Kříž. Vydalo v dubnu 1934 Ústřední děl-

nické knihkupectví a nakladatelství (Antonín Svěcený), Praha II., 

Hybernská 7. Vytiskla Lidová knihtiskárna A. Němec a spol. v Praze 

c. iRV.: 

Předmluva 

Tuto knížku připisuji Rudolfu Bechyňovi. On byl první, který po
čátkem r. 1931 v interviewu, otištěném v nezávislé revui "Přítomnost", 
označil vývoj nezaměstnanosti u nás jako národní katastrofu. Byl tehdy 
za to zle pronásledován známým tiskem jako šiřitel paniky, pesimismu 
a beznaděje. vývoj mu dal za pravdu snad ještě více, než tehdy Rudolf 
Bechyně tušil. 

Tato knížka vznikla vlastně na přání mých posluchačů vyslovova
ných na schůzích a přednáškách, jež jsem v letech 1932 až 1934 konal 
v Čechách a na Moravě. Viděljsemjasně,jak málo se o těchto věcech ví 
nejen mezi prostými lidmi, ale i mezi tak zv. inteligencí. Základem kníž
ky jsou články, jež vycházely koncem roku 1933 a počátkem roku 1934 
v revui "Přítomnost" a vzbudily jistý zájem širší veřejrwsti. Tehdy 
ovšem se ještě linie nezaměstnarwsti nezadržitelně drala vzhůru. Dnes 
nastává obrat a mohu tudíž tuto pl~edmluvu psát s jistou dávkou zdrže
livého optimismu. 

Je velmi důležité, abychom všichni znali,jak se nezaměstnanost u nás 
vyvíjela a proč dostala tak ~trašlivé rozměry. Ukáže nám to také, co 
musíme především dělat, aby jí nebylo. 

Nechtěljsem napsati pojednání pro odborníky zběhlé v národohospo
dářském nářečí, jež se i u nás nebezpečně zahnizďuje. Šlo mi o to, aby 
každý nalezl jasné, populární poučení o tomto tragickém vývoji ne
zaměstnanosti u nás a aby si ujasnil, že je to problém, který se každého 
z nás smrtelně vážně dotýká. Zdařilo-li se mi to alespoň do jisté míry, 
budu za svou práci dostatečně odměněn. 

Panu Ferdinandu Peroutkovi děkuji za laskavé svolení k přetištění 
článků uveřejněných v "Přítomnosti" a panu V. K. Barvínkovi za 
spolupráci při využití číselného materiálu. 

V Praze počátkem března 1934. 
Karel Kříž. 
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Jak nezaměstnanost rostla a co stála 
stát a dělnické organisace 

Účelem této knížky není hájit tu či onu národohospodářskou 
teorii. Nemá také za účel kresiit důkladnější či povrchnější plán, jenž 
by měl uspořádávat hospodaření našeho státu nebo dokonce celé 
lidské společnosti. To jsou úkoly těžké, ale líbivé, jež dnes s větším 
či menším zdarem nebo nezdarem pokouší se zmáhati mnoho a 
mnoho lidí, kteří berou pero do ruky, anebo usedají k psacímu stroji. 

Jde o směr vývoje. 

Autor nemá naprosto žádných snah podat v těchto řádcích ukázku 
národohospodářského odborného slohu a vůbec již nechce se po
koušet o vědecké rozřešení nějakých problémů a otázek doby. Pozo
roval však, že většina nás se věnuje jen rozborům nejaktuálnějších 
otázek dne. Dnes se zabýváme podrobně ruskou pětiletkou, za ně
kolik dní či týdnů je již zapomenuta. Zítra se probírá podrobně 
otázka připojení Rakouska k Německu, nedávno poměry na našich 
dolech, když na jednom z nich půldruhé stovky lidí přišlo o život. 
Národohospodářské věci se rovněž rozebírají jen s hlediska bezpro
střední denní aktuality. A zpravidla tak, že tyto rozbory nejen se ne
snaží o populárnost, naopak, v matném slohu, plném vědecké han
týrky, se hledá obdiv veřejnosti nad těmito učenostmi, jež jsou zcela 
zbytečné. Anglický filosof Bertrand Russell napsal, že věc, která ne
může býti vysvětlena jinak než pomocí vědeckého nářečí, srozumitel
ného jen několika desítkám lidí, jistě nestojí za to, aby byla vůbec 
vysvětlována veřejnosti. Kromě toho tento zájem o aktuality dne 
způsobuje, že zapomínáme si všúnat směru vývoje. To má platnost 
nejen v národním hospodářství, ale i v politice, a pokud jsem mohl 
pozorovat, také v kultuře. 

A přece není nic poučnějšího, než zamyslit se nad daty, jež ukazují, 
jak se vinul směr cesty, kterou jsme dobrovolně či nuceně právě šli. 
Shromažďování dat a jejich populární vyložení je často důležitější, 
než hledání, kam se má jít, dokud jsme se nepodívali, kudy jsme šli 
a neusuzovali z toho, kam asi logicky cesta v budoucnosti povede. 
Tomu říkají Američané "trend". 
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A to chceme právě ukázat v těchto úvahách. Ukazujeme, jak se 
u nás od r. 1928 vyvíjela nezaměstnanost a jak se jevilo několik jiných 
hospodářských skutečností, jež s ní souvisely a souvisí. Chceme tak 
hledat další směr cesty. Přistupme proto bez dalších úvodních slov 
k tomuto popisu vývoje nezaměstnanosti v Ceskoslovensku, z něhož 
bude lépe než ze všech výkladů vidět, co jím chceme říci. 

V letech 1928 až 1929 měli jsme v zimních měsících kolem pade
sáti tisíc nezaměstnaných lidí, z nichž asi polovina byla podporována. 
Již roku 1930 se jejich počet zečtyřnásobil, měli jsme přes dvě stě 
tisíc nezaměstnaných a opět téměř polovina dostávala podporu v ne
zaměstnanosti. O rok později se poměry dvakrát zhoršily. Nezaměst
naných bylo koncem r. 1931 na čtyři sta devadesát tisíc, podporována 
jich byla již jen třetina . A zase o rok později, roku 1932, nastalo 
znovu dvojnásobné zhoršení. Počet nezaměstnaných stoupl na tři 
čtvrti milionu lidí, z nichž něco přes třetinu dostávalo podporu. 
Počátkem roku 1933 byli jsme ve vážném nebezpečí, že překročí 
milion osob, stát a odb. organ. mohly jich podporovati sotva čtvrtinu. 

vývoj nezaměstnanosti v Ceskoslovensku v letech 1928-1933. 
(V tislcích nezaměstnaných uchazečů o práci.) 

900~----~~----

800 ·' .... :--_ .. --
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Na našem grafu -vidíme tři linie. Všechny mají vlastní tragický 
význam. Tenká nepřetržitá čára hadovitě se vinoucí vzhůru ukazuje, 
jak se vyvíjel počet nezaměstnaných v absolutních číslicích a jak 
v jednotlivých ročních obdobích kolísal podle pracovních sezon a pod 
vlivem různých příčin domácího a zahraničního původu. Vyloučí
me-li sezonní zimní výkyvy, kdy nezaměstnanost roste, i letní vý
kyvy, kdy klesáa zbavíme-li tento vývoj nezaměstnanosti všech náhod
ných nárazů, dostáváme vývoj povšechný. Ten nám ukazuje tučná 
čára, směřující od. r. 1930 již stále prudce vzhůru. To nám udává 
vývoj oproštěný od sezonních výkyvů a ukazuje směr, jímž jsme šli. 
A naznačuje lépe směr, než tenká hadovitá čára, jímž asi půjdeme. 

Tato tučná čára nám ukazuje, jak tragicky příkře rostla u nás ne-: 
zaměstnanost v této největší krisi, kterou až dosud republika pro
dělala. Počet nezaměstnaných stoupal stále a jakoby nezadržitelně. 
Ještě před rokem každá nově zjištěná číslice uvrhovala nás jen v čer
nou beznaděj, o níž se nikdo, kdo věci sledoval, neodvažoval ani 
veřejně mluvit, ani psát, aby ještě více nešířil pesimismus. 

Nazvali jsme tyto úvahy právem "tragický vývoj nezaměstnanosti 
u nás". To, co jsme viděli na vývoji křivky, udávající směr vývoje 
nezaměstnanosti v letech 1928 až 1933, nese skutečně všechny rysy 
národní tragedie, která nejdříve těžce postihla dělnictvo a pracující 
lid. Ustavičně jSII!e očekávali, že se konečně tento vzestup nezaměst
nanosti zastaví. Cekali jsme nadarmo. Až v roce 1933 se počal 
vzestup nezaměstnanosti zmirňovat a teprve v posledním čtvrtletí 
r. 1933 se jevily určitější příznaky naděje, že se tato strašlivá křivka 
vývoje nezaměstnanosti zlomí a že se konečně obrátí směrem dolů, 
anebo alespoň již nebude stoupati. 

Tato naděje se splnila až v lednu r. 1934, kdy po prvé za pět let 
trvání soudobé hospodářské krise počet nezaměstnaných u srovnání 
s lednem nejblíže minulého roku klesl. Dalším vývojem z měsíce 
února 1934 byla tato skutečnost opravdu potvrzena. Z toho lze opti
misticky usuzovati, že objem nezaměstnanosti již přestoupil bod 
největšího rozsahu, že maximální rozsah nezaměstnanosti, kterou 
naše národní hospodářství nyní může trpět, je naplněn~ To znamená, 
že naše hospodářství se již nebude smršťovati a že jdeme do stavu 
mírného a pomalého zlepšování. Podle pravdy nutno však otevřeně 
říci, že ten rozsah nezaměstnanosti, který trvá v prvním čtvrtletí 
r. 1934, možno označit stále j~ště jako národní tragedii. Jak jinak, 
když z 31/ 4 milionů dělníků v Ceskoslovensku jich je přes 3/ 4 milionu 
bez práce? A to ještě data o počtu nezaměstnaných pro nedoko
nalou organisaci zprostředkovatelen práce jsou prohlašována za 
neúplná! 
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Nerudova báseň mluví o třech stéblech slamníku chudé rodiny, 
jež každé znamená vlastní tragedii. Na našem obrázku silná čerchaná 
čára je tímto třetím stéblem dramatu dělnické nezaměstnanosti. 
Ukazuje, jak nízký je počet nezaměstnaných, kteří dostávají podpory, 
u srovnání s celkovým počtem nezaměstnaných. Veřejnost u nás pod 
vlivem tendenční žurnalistiky někdy nechápe, proč asi jedna třetina 
dělníků má vyšší podpory, které kolísají kolem čtyř set Kč měsíčně 
(i to je ovšem strašlivě málo na rodinu v bídě, jež musila vyprodati 
vše ze svého chudého majetku), které ovšem nezaměstnaný dostává 
nejvýše půl roku, kdežto druhé dvě třetiny nezaměstnaných jsou od
kázány na dvacetikorunové podpory anebo na poukázky vydávané 
ministerstvem sociální péče rovněž v této částce na jeden týden. Věc 
je však velmi prostá. Dělníci, kteří dostávají tyto vyšší podpory v ne
zaměstnanosti, si na ně po léta platili vysokými týdenními příspěvky 
svým odborovým organisacím, které jsou pak nuceny vypláceti jim 
podpory v nezaměstnanosti. Ovšem, v dobách, kdy bývalo nezaměst
náno z celkového počtu organisovaných dělníků průměrně 5-10% 
členů, stačily příspěvky ostatních 90-95 % zaměstnaných při pří
padném užití nahromaděných fondů k tomu, aby odborové organi
sace samy mohly podporovati své nezaměstnané členy (nebo ty děl
nické skupiny, jež vstoupily do stávky nebo byly z práce vyloučeny 
podnikatelem). Když však nezaměstnanost prudčeji vzrůstala, uká
zala se nutnost, aby stát přispěl odborovým organisacím. V bel
gickém městě Gentu věc vyřešili tak, že státní pokladna poukazovala 
odborovým organisacím dvakrát až třikrát tak velkou částku, jako 
činily podpory nezaměstnaným dělníkům, které odborová organisace 
vyplácela z vlastních peněz. Tento tak zv. "gentský systém" je za
veden i u nás od dubna r. 1925 a podle poslední změny zákona 
o gentském systému z r. 1930 vyplácel stát trojnásobek až čtyřnáso
bek částky, kterou odborové organisace mohly svým nezaměstnaným 
členům platiti. Stát tento příspěvek poukazuje přímo pokladnám 
odborových organisací, tedy právě tak, jak to stanoví tak zv. gentský 
systém. Poslední úpravou podpor nezaměstnaných, která byla pro
vedena r. 1933 o prázdninách vládním nařízením podle zmocňova
cího zákona, byly podpory nezaměstnaným, pokud šlo o státní pří-
spěvek, opětně sníženy. . 

Není tedy správné tvrzení, že nezaměstnané vydržuje jenom stát. 
Pravda je, že převážná většina odborových organisací dělnických se 
téměř úplně zhroutila pod strašlivým břemenem výše podpor v ne
zaměstnanosti, jejichž úhrn ustavičně hrozivě stoupal, jak rostlo pro
cento nezaměstnaných členů odborové organisace. Kdyby byl stát 
jim nepřispěl na pomoc, musily by odb. organisace ohlásiti úpadek. 
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Kolik dal stát na nezaměstnané? 

Před zavedením gentského systému (r. 1919 až první čtvrtletí 1925). 
(Poznámka: Výplaty se konaly buď přímo státní pokladnou neza
městnaným, nebo prostřednictvím podniků, či byly vydávány státem 
peníze na nouzové práce.) 

Rok Celkemy:rnil. Kč 
1919 .... . .. .. . .. ... . .... . .... . ........ . . 260.5 
1920 .. .......... . ........ .. ........ . .... 95.0 
1921 ......... . .... . ................... . . 76.2 
1922 .......... . ... . . . .... . . .... .... . . . . . 209.4 
1923 ........... . ....... . ... . .. . ......... 389.9 
1924 ... ... ....... ..... . . .. .. . ... . ...... 136.0 
1925 (leden-březen) . .... .. . . .. . .... ~ . . . . .. 34.2 

Po zavedení gentského systému. 

Rok 
Veškeré státní výdaje 

na nezaměstnané vůbec 
Z toho připadá na stit. přisp. 

podle gentského systému 
v milione c h K č 

1925 (duben-prosinec) 5.2 . ... .. .. . ... . . . . . . . 3.3 
1926 . . . . . . . . . . . . .. 21.3 . .. . ....... . . . . . ... 20.0 
1927 .......... . ... 18.7 . . ............. . ... 17.8 
1928 . . .. . . . ..... . . 14.9 ... . . . ..... . ... . .. . 14.0 
1929. . . . . . . . . . . . . . 22.1 ... .. ... ....... . ... 18.8 
1930. . . . .. . . . . . . .. 63.3 . ..... . ...... . .. .. . 44.9 
1931. .. . ......... .451.1 .......... .. ..... .. 171.4 
1932 . . ..... . ...... 690.6 .. . ... . ....... ... .. 359.3 
1933 (odhad) ... .. .. 810-850 . .. .. . ..... .. . .. 540.0 

Mirtistr sociální péče podal ve svém výkladu rozpočtovému vý
boru sněmovny dne 22. listopadu 1933 tento obraz státních výdajů 
na péči o nezaměstnané: "Kdežto celkový náklad na péči o nezaměst
nané činil v roce 1932 813,334.036 Kč, resp. - po odečtení záloh 
per 125,000.000 Kč, poskytnutých gentským fondům, aby jim byla 
umožněna výplata státního příspěvku - 690.6 milionů Kč, je v roce 
1933 počítati s celkovým ročním nákladem okrouhle 900,000.000 Kč, 
ježto počet nezaměstnaných vzrostl o třetinu, při čemž nejsou rovněž 
započteny zálohy gentským fondům poskytnuté, které jsou pohle
dávkou státní pokladny. V této částce je zahrnut náklad na všecka 
opatření souvisící s péčí o nezaměstnané, nechať jsou povahy zákonné 
anebo rázu dobrovolného, tedy jak státní příplatek k podporám, vy
pláceným odborovými organisacemi v okrouhlé částce 540 milionů 
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Kč, tak i náklady státní akce stravovací a mléčné v částce 280 milionů 
Kč, výpomoci státním občanum upadnuvším v nouzi, kteří žijí v cizině, 
produktivní péče o nezaměstnané, vánoční. akce pro děti nezaměstna,.. 
ných, chlebová akce, jakož i pomocné akce pro Slovensko atd." . 

Kolik dala města, obce, okresy, země, zkrátka samospráva za dobu 
k~ise nez~městnaným, kolik poskytly různé veřejné i soukromé pod
mky, kolIk vynesly sbírky a různé akce jednotlivců i spolků, nedá se 
ani odhadnouti. Není o tom prostě dat, ač jde jistě o mnoho set 
milionů Kč. 

Kolťk dali dělníci na nezaměstnané? 

Abychom si učinili představu, kolik musili dělníci z vlastních těžce 
sebraných peněz obětovat příšeře nezaměstnanosti, stačí snad uvésti 
úhrn částek, jež vyplatily odborové organisace, jež jsou členkami Od
borového sdružení československého, z vlastních prostředků na řád
ných podporách v nezaměstnanosti. Kromě Odborového sdružení 
jsou zde ještě jiné organisační celky, takže jde o částky ještě vvšši, 
ačkoliv ovšem Odborové sdružení je z nich daleko největší. J 

Kolik daly organisace Odborového sdružení na nezaměstnané? 

Ústřední svazy Německé svazy Celkem 
(v milionech Kč) O. S. ČS. Rok 

1928. . . . . . .. 3.1 . . . . . . . . .. 3.2.... . . . ... . ... . . . .. 6.3 
1929 . ... . . . . 4.3 ... . . ... .. 5.4 . ...... . .. . .. . ..... .9.7 
1930 ........ 12.0 ....... . . . 11.3. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.3 
1931 ... . .. .. 22.2 . . ........ 16.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.5 
1932 . ...... .41.2 . . ...... . . 29.6. . . .. . . . . . . . . . . . . .. 70.8 

*1933 ....... . 52.9 ...... . .. .40.0 .. ...... . . . . ... . . . 92.9 

Celkem ~ ... 135.7 .. . ...... ~05.8 . ...... . ........... 24(5 

Od r. 1928 do loňského roku vzrostly tudíž výdaje těchto odboro'" 
vých·organisací právě patnáctkrát a lze si představit; jaké oběti si 
samo dělnictvo musilo uložiti, aby mohlo tento tíživý úkol, splniti; 

Avšak kromě Československého ' odborového sdruženi (jehož ge~ 
~er:uním sekret~řei:n jep?slanec R. Tayerle) je tu ještě množstVÍ 
JInych odborovych orgamsací, které také · z vlastních peněz ' dávaly 
příspěvky nezaměstnaným. Tato tabulka ukáže velikost dělnických 
obětí a zároveň je dobrým oceněriím velkého významu Odborového 
sdružení, jež se stará o své členy nejobětavěji a nejpečlivěji. . 

* Data předběžná. 
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Odbor(Y{)é organisace všech směru a stran vyplatily 
z vlastních peněz nezaměstnaným 

v roce (v milionech Kč) 
z toho organisace 
"Odbor. sdruž." 

1925 (duben-prosinec) ... 2.6 
1926 ....... .. ... . ..... 15.0 
1927 .... . .. . .... . ..... 13.3 
1928 .... . ....... . ..... 10.6 
1929 . . .. .. ............ 13.8 
1930 ..... .. . . . . . . . . ... 25.7 
1931 . ... . ........... . .46.7 
1932 .. . ...... . . . . . .... 94.8 
1933 . . ....... . ....... . 

................ . . 6.3 

. .. ... . . . .. . .... . . 9.7 

..... .... ... . . . ... 23.3 

..... . ...... . . . ... 38.5 

..... . .... . ....... 70.8 

. .. . ............ . . 92.9 

Tyto věci nezná naše veřejnost vůbec a nemá ponětí o tom, že 
dělníci i v tomto směru přinesli nejkrajnější oběti příšeře nezaměst
nanosti. Dělnické odborové organisace ztratily namnoze již vůbec 
svá jmění, po desetiletí tak těžce střádaná. Příspěvky, které odborově 
organisovaní dělníci platí svým organisacím; nejsou nikterak malé 
a mnohý, kdo ostře odsuzuje "nehospodářstvi" s podporami v ne
zaměstnanosti, by si velmi rozmyslil je platit. U lépe placených děl
níků není stokorunový i vyšší měsíční příspěvek vzácností. Uváží
me-li, že tyto příspěvky solidárně platí i ti dělníci, kteří po léta práci 
neztratili a nemusí se ani obávat, že ji ztrati (na př. typografové), jeví 
se nám dělnická soudržnost a obětavost hned v docela jiném světle. 

Tisk by měl tudíž o této tragické pravdě veřejnost poučovat. To se 
však, pohříchu, neděje, protože redaktoři nesocialistického tisku si 
povětšině vůbec nedají práci, kterou je nutno vynaložiti na to, aby 
byl člověk o něčem poučen a dověděl se o něčem skutečnou a pocti
vou pravdu, nikoli jen pouhé klepy. 

Čteme-li pak ve večernících národně demokratické nebo agrární 
strany o "vyžírání republiky nezaměstnanými", jímá nás opravdový 
hněv nad touto nevzdělanou, stupidní a odpornou demagogií. Je-li 
tři čtvrti milionu lidí bez práce, jsou to přece také jen lidé jako ti 
ostatní a je přirozené, že se tu a tam přihodí nějaké zneužití. Ale 
tváří v tvář těmto datům si teprve uvědomujeme, jaká zášť proti 
všem pracujícím a těm, kteří ne svou vinou práci ztratili - na
mnoze právě vinou majitelů těch večerníků a novin, jež proti neza
městnaným štvou - musí to býti, aby se tak zkrucovala pravda o vě
cech, jež přece mohou býti každému známé, dá-li si trochu práce, 
aby si o nich opatřil informace. Nízká zášť a nebetyčná hloupost se 
tu spojují k práci, jež může přinésti zlé ovoce celému státu. 
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. Dodejme ještě, že až do r. 1930, kdy byl státní příspěvek k podpo
rám v nezaměstnanosti, jež z vlastních peněz vyplácely a vyplácejí 
odborové organisace, zvýšen na trojnásobek nebo i na čtyřnásobek, 
podporovaly odborové organisace své nezaměstnané členy jen po 
6-15 týdnů, kdežto od r. 1930 musily zvýšiti dobu, po niž se vy
plácí podpora, na 26-39 týdnů. Odborové organisace přinesly tedy 
další oběti a stálo by za to rozebrati jejich finanční stav, aby se uká
zalo, jak vysoké oběti to byly. Majetky odborových organisací, jež byly 
střádány po léta a léta a jež dosahovaly někdy i desítek milionů Kč
jak pomalu takový fond z dělnických příspěvků roste, lze si předsta
viti - jsou nyní u velké většiny organisací naprosto ztraceny; byly 
vyčerpány nikdy nepředvídanou dlouho trvající velkou nezaměst
naností. 

Je počet nezaměstnaných "přehnaný"? 
Někdy se mluví o tom, že "číslice o počtu nezaměstnaných jsou 

přehnané". Ačkoliv je pravda, že vyřaděním zejména sezonních děl
níků z tohoto počtu by úhrn nezaměstnaných poklesl, lze i na pod
kladě obecně známého materiálu prokázati, že počet nezaměstna
ných není nikterak "uměle vyšroubován do výše", jak se tvrdí v ně
kterých dělnictvu nepřátelských časopisech. Je ostatně dnes možno 
ještě mluviti o "sezonních dělnících", když ani v době "sezony" ne
dostane "sezonní dělník" práci? Z úředních dat, uvedených v "Zprá
vách živnostenských inspektorů" za rok 1931, vyjímáme tento dů;; 
kaz: V listopadu r. 1931 hlásily zprostředkovatelny práce . celkem 
337.654 nezaměstnaných, o rok později 601.438 nezaměstnaných,čili 
263~ 784 lidí ztratilo za tento rok 1931-32 od listopadu do listopadu 
práci. Jak známo, musí býti všichni dělníci pojištěni u Ústřední 

. sociální pojišťovny, a to tedy znamená, že počet jejích pojištěnců jé 
také be~pečným ukazatelem zaměstnanosti. Stoupá-li počet poji
štěnců Ustřední sociální pojišťovny, roste zaměstnanost, klesá-li, 
stávají se ze zaměstnaných lidí nezaměstnaní. Nuže, a v témže inter
v~u od listopadu 1931 do listopadu 1932 klesl počet pojištěnců 
Ustřední sociální pojišťovny s 2,351.000 lidí na 2,049.000 lidí. Čili 
302.000 lidí ztratilo práci a pojištění u Ústřední sociální pojišťovny, 
to jest o 50.000 lidí více, než hlásily zprostředkovatelny práce. Když 
k tomu připojíme, že v tomto úhrnu chybějí data o pojištěncích u po;. 
jišťoven úřednických a bratrských a u některých jiných ústavů, 
vidíme snad dosti názorně, že data o počtu nezaměstnaných u nás 
nikterak nejsou přehnána a že je lze označiti jako správná. Je . přiro
zené, že data o věci tak živé a tak různými zájmy ovládané, jako je 
počet zaměstnaných a nezaměstnaných, nejsou nikdy naprosto do 
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detailu přesná, ale nepřímé dUkazy nás přesvědčují o tom, že úřední 
data odpovídají velmi přibližně skutečnosti. 
Názorně tento fakt byl ozřejměn na diagramu (k článku "Neza

městnanos("- náš nejtíživější problém", publikovaném V. K. 
Barvínkem v'"Právu lidu" 5. dubna I933), na němž zakreslena byla 
jednak křivka počtu nezaměstnaných (podle dat zprostředkovatelen 
práce), jednak počtu zaměstnaných (t. j. pojištěnců nemocenského 
pojištění podle dat Ústřední sociální pojišťovny) a posléze křivka 
počtu všeho dělnictva, vznikla sloučením obou křivek právě uvede
ných. Na vývoji této poslední křivky by se okamžitě objevilo v po
době nápadné její deformace, kdyby počet nezaměstnaných byl nad
sazen. Že tomu tak není - křivka probíhá způsobem zcela normál
ním - vyplývá z toho nevyvratitelný fakt, že počet nezaměstnaných 
právě tak jako zaměstnaných udáván jest v podstatě správně a že 
tedy sociální postavení dělnictva jest opravdu tak katastrofální, jak 
daná čísla nasvědčují. 

Více informací! 
Bylo by jen žádouci, aby Ústřední sociální pojišťovna užívala 

svého nahromaděného statistického materiálu účinněji, dávala jej 
více k disposici veřejnosti, aby se v zápěti zarazily všechny pomluvy 
tohoto druhu. Všeobecně lze říci, že totéž lze vytknouti odborovým 
organisacím, jež patrně podceňují význam informací, které by dá
valy nestranné veřejnosti, spoléhajíce se jen na své vlastní týdeníky a 
publikace a na tisk socialistických stran. Snad není úpadek veřejné 
pravdy u nás ještě tak daleko, aby slušné listy měšťanských stran si 
nevšimly vůbec materiálu jasně · a objektivně zpracovaného, který 
by jim byl pravidelně ve stručné formě vhodné k tisku zasílán. . 
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Nezaměstnanost rostla úžasně rychle 
Vážnost poruch ve světovém, evropském i československém ná

rodním hospodářství je patrná nejlépe z rychlosti, s níž rostla 
nezaměstnanost v Československu. To je sice velmi dobře vidět i na 
lince, která znázorňuje vyrovnaný vývoj vzestupu nezaměstnanosti 
od r. 1929 do r. 1933, ale nejlépe je to zřejmé ze srovnání přirůstků 
nezaměstnanosti v zimě a úbytků v létě. V zimě vždy nezaměstna
nost stoupá, v létě vlivem sezonního zaměstnání a snazší obživy 
klesá. Hospodářská situace se tedy zlepšuje, když letní poklesy neza
městnanosti jsou větší, nebo se alespoň vyrovnají zimním vzestupům 
počtu nezaměstnaných. Odečteme-li od zimního přírůstku neza
městnaných jejich počet, o který jich v následujícím letním období 
ubylo, dostáváme přírůstky nezaměstnanosti v ročním hospodář
ském období. Seřadíme-li je vedle sebe, vidíme především, že od 
zimního období 1928-29 jsme měli ustavičně jen přírůstky neza
městnanosti a za druhé, že tyto přírůstky ustavičně se zvětšovaly. 
Teprve v posledním období nastává zlom, přírůstek se zmenšil proti 
přírůstku loňskému. 

Srovnáním statistických dat zjišťujeme, že v zimním období 
1928-1929 počet nezaměstnaných vzrostl 025.827, v letním období 
nejblíže příštím, to jest r. 1929, počet nezaměstnaných kleslo 20.883 
osob. To tedy znamená, že počet nezaměstnaných se zvýšil přes letní 
pokles celkem o 4944 osob. V zimním období 1929-1930 stoupl 
počet nezaměstnaných o 53.664, v létě 1930 kleslo 14.541, čili se 
počet nezaměstnaných v období odpovídajícím předchozímu roku 
zvýšil o 39.123 osob, čili právě o osminásobek přírůstku z předcho
zího roku. Každé následující srovnání přírůstku ukazuje jen další 
zhoršení, vždy podstatně horší, než jsme se obávali. V zimním ob
dobí 1930-1931 vzrostl počet nezaměstnaných o 270.508 osob, 
v létě 1931 pokleslo 133.064 osob, takže přírůstek již činí 137.444 
nezaměstnaných, čili tři a půlkrát převyšuje předchozí přírůstek. 
O rok později se situace dále zhoršila. V zimním období 1931-1932 
počet nezaměstnaných vzrostl o 422.999 osob, v letním období r. 
1932 pokleslo 180.613 osob, přírůstek tedy činí již 242.386 osob, 
téměř dvakrát tolik, co rok před tím, padesátkrát tolik, co před 
třemi roky! V zimním období 1932-1933 vzrostl počet nezaměst-
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naných o 466.888 osob - v letním období roku 1933 poklesl 
o 297.621 osob, čili přírůstek činí 169.267 nezaměstnaných. Jak je 
vidět, přírůstek v r. 1933 je sice o hodně menší než v roce předcho
zím, ale stále ještě daleko větší, než všechny přírůstky od r. 1929. 
Posléze v zimním období roku 1933-1934 počet nezaměstnaných 
zvýšil se o 223.596 osob. Seřadíme-li si tyto přírůstky od zimního 
období 1928-1929, srovnaného s letním obdobím nejblíže příštím, 
to jest r. 1929 až do r. 1933, vidíme, že 

zimní vzestupy přesahovaly letní poklesy nezaměstnanosti 

v roce 1929 o. . . . .. 4.944 osob, 
v roce 1930 o. . . . .. 39.123 osob, 
v roce 1931 o . ..... 137.444 osob, 
v roce 1932 o ...... 242.386 osob, 
v roce 1933 o ...... 169.267 osob. 

Oč vzrostl (černé sloupky) či poklesl (bílé sloupky) počet nezaměst
naných v ČSR. v jednotHvých měsících let 1929-1933 

a) proti předchozímu 
měsíci 

+ MO 

+ 2BO 

+ 2CO 
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+ 80 
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- 40 

-------jIIf---II!f-- - 60 

b) proti předchozímu roku 

: !J29 ' /930 I /93/ I /932 : /933 : 

Totéž znepokojující srovnání dostaneme, když propočítáme, oč 
vzrostl či poklesl počet nezaměstnaných proti předchozímu měsíci 
téhož roku, anebo proti stejnojmennému měsíci předchozího roku, 
jak to ukazuje otištěný obrázek. Černé sloupky diagramu umístěného 
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po levé straně škály, jež označují v tisících počet nezaměstnaných, 
znamenají vzestupy nezaměstnanosti, bílé sloupky značí poklesy. 
Srovnání děje se s měsícem předchozím téhož roku. Jak vidět, sahají 
černé sloupky vždy výše, než bílé sloupky jsou s to poklesnout pod 
čáru označenou nulovým přírůstkem . Jde tu o srovnání přírůstků, 
nikoli absolutní nezaměstnanosti. Nula tu neznačí, že nebylo nezaměst
naných, nýbrž že nezaměstnanost nestoupla. Tento pomyslný pří
pad ovšem v našem grafu není, protože nezaměstnanost vždy buď 
klesla nebo stoupla proti předchozímu měsíci. Grafumístěný po pravé 
straně stupnice, která udává v tisících osob přírůstky počtu neza
městnaných, ukazuje pak, jak stoupala nezaměstnanost v jednotli
vých měsících u srovnání s týmiž měsíci předchozího roku, kterýmž
to způsobem srovnání vyloučeny jsou přímé účinky sezonních vlivů, 
aspoň pokud se projevily ve stejné míře jako v témže měsíci roku 
předchozího. 

Jak vidět, jde tu téměř napořád o samé přírůstky nezaměstnaných, 
avšak o přírůstky různé intensity. V zimním období 1930-1931 vy
běhly sloupky prudce vzhůru, pak přírůstky nezaměstnanosti opět 
značně opadly, avšak v následující zimě 1931-1932 vystoupily opět 
do závratných výšek,kdese udržely až do počátku následujícího roku. 
Nato v dalším průběhu roku 1933 počaly se tyto přírůstky vůčihledě 
umenšovati, až v obou prvých měsících roku 1934 proměnily se opět 
v úbytky. 

Hlavní poučení, jež z těchto čísel plyne, je dvojí: národohospodář
ské, že dosud nikdy neprocházela republika tak strašlivou krisí jako 
v posledních čtyřech letech a že je třeba učinit vše, aby se zlepšily 
poměry ve světě, a vše, abychom se doma odhodlali k tomu, co se 
dělat dá. Druhé poučení je politické: za těmito čísly je skryto úžasné 
množství bídy obrovských mas lidí. Máme-li na 3/4 milionu lidí bez 
práce, je tím zasaženo asi dvacet procent obyvatelstva, počítáme-li 
průměrně jen se 4 příslušníky rodiny, to jest mužem, ženou a dvěma 
nezaopatřenými dětmi. Kdo jezdí po schůzích, mluví k dělnictvu, 
slyší jeho stesky a vidí, jak dnes žijí nezaměstnaní dělníci i ti, kterým 
se dříve vedlo poměrně dobře, nedovede o těchto číslech psáti bez 
vnitřního rozechvěnÍ. Politické poučení zní: Vláda musí se koncen
trovati na tento problém, úředníci mwí si uvědomit, že pod okny jejich 
klidných kanceláří bouří bolestný život, že každý akt, který vyřizují, 
znamená slzy nebo zákmit úlevy v utrpení jednotlivců, rodin nebo celých 
obcí. Slyšíme-li, jak pomalu a lhostejně se úřaduje v zemském úřadě, 
v některých ministerstve-ch a institucích, pal~ si teprve uvědomujeme ne
odpovědnost té části byrokracie, která dosud nechápe, že jde o všechno a 
že utrpení blíží se mez i snesitelnosti. 

18 

To má platnost pro všechny politické strany, zejména pro ty, které 
mají příslušníky dotčené krisí jen potud, že jejich velké důchody se 
o něco zmenšily. Co to znamená pro strany dělnické, v jejichž sekreta
riátech se projevy bídy a zoufalství vylévají denně přímo v proudech, lze 
si snad bez dlouhých řečí představit. Celkem lze říci, že velká část 
rozhodujících lidí ve velkých i malých veřejných funkcích si stále 
j eště neuvědomuje, o jak vážnou věc jde při všem jejich úředním 
konání. Tato knížka má právě za úkol jim ukázat alespoň část obrazu. 

Jak vypadá nezaměstnanost v továrnách. 

Nemáme dosud dat o tom, jaký ohlas mělo v podnicích pro ne~a
městnanost dělnictva toto strašlivé stoupání nezaměstnanosti v Ce
skoslovensku. Čtyřsetstránková úřední publikace velkého kvartu 
"Zprávy živnostenských inspektorů" podává o tom obraz jen za 
rok 1931 a právě vydaná nová publikace (z úsporných důvodů o po
lovinu méně rozsáhlá) za rok 1932. Za loňský rok tato publikace, jejíž 
sestavení dá ovšem mnoho práce, vydána dosud nebyla. 

Je při tom jistě strašné, že veřejnost o této věci téměř nic neví, 
protože převážná většina denního tisku si těchto publikací nevšímá. 
Naši žurnalisté se honí za sensacemi kriminálními, postelními nebo 
politickými, ale jen málo z nich si dá práci, jež je spojena se studiem 
takových publikací. A práce ta by nebyla zbytečná. Její ovoce by se 
brzy ukázalo, protože veřejnost by si uvědomovala tíži postavení, 
v němž se naše hospodářství a naše politika nacházejí. Uveďme proto 
alespoň jen něco z toho, co přinášejí "Zprávy živnostenských ins
pektorů za rok 1931". Na datech ze všech okresů celé republiky je 
vidět, jak již roku 1931 byla situace dělnictva stísněná. Jak tomu však 
musilo býti loni, kdy se poměry ještě tak daleko zhoršily a kdy počet 
nezaměstnaných ještě tak prudce stoupl! Chladná čísla našich grafů 
a tabulek mají tedy bolestné sociální pozadí. Především znamenají, 
že zaměstnavatelé snižovali mzdy a platy, a za druhé, že propouštěli 
zaměstnance. Tragickou příchutí je naplněno konstatování, které hlásí 
živnostenští inspektoři ze všech krajů republiky, že dělnictvo se snižo
vání mezd a propouštění bránilo chabě nebo vůbec ne a že namnoze 
i dobrovolně přistupovalo na snížení mezd, jen aby zabránilo uzavře
ní podniku. 

Při tom však - i to je tragické - nezaměstnanost způsobila, že 
při nižších mzdách a menším počtu dělnictva pracovní výkon i pracovní 
zdatnost stouply. Proč? Prostě proto, že dělníci se snažili zalíbit se 
více podnikateli, aby si zachránili existenci. Výkon stoupl tedy usilov
nější prací zaměstnanců, dalším zaváděním racionalisace - v této době 
krise jako by se zapomnělo na to, že racionalisace se nezastavila, 
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naopak, ustavičně pokračovala a zhoršovala ještě nezaměstnanost -
a také častějším zaváděním úkolových nebo prémiových mezd. 

Tak na př. v brněnské továrně na cement stoupla za tři roky plá
novitou racionalisací výkonnost o 100 %, výkon vozičů, když polní 
drážky dostaly kuličková ložiska, o 20 %, zavedením elektromotorů 
v tkalcovně o 10%. Druhý případ týká se Novospišska, třetí Pardu
bicka. Zajímavý detail: majitel pardubické tkalcovny přinutil své 
dělnice, aby se věnovaly po práci sportu, zejména házené, čemuž 
přičítá, že jejich výkon stoupl z 8000 na 10.000 uzlů na 8 hodin 
práce. Tragickou příchutí je naplněno vypočítávání, jak různým 
způsobem bylo dělnictvo nuceno ke snižování mezd a omezování 
dříve nabytých výhod, zhoršování pracovních smluv atp. Při tom se 
rušily různé dřívější příplatky, čemuž se dělnictvo bránilo vzhle
dem k strašné tísni chabě nebo vůbec ne. 

Mzdy klesly v r. 1931 v cihelnách až o 20%, u šamotáren 010%, 
kaolinky a keramické podniky je snížily až o 30 %, sklárny o 15 %, 
brusírny o 30 %, úkolové mzdy v kovoprůmyslu až o 25 %. Zajímavý 
je dovětek, že hlavně byly sníženy hodně mzdy tam, kde bylo ne
organisované dělnictvo. Pily snížily mzdy o 20 %, přádelny a tkal
covny juty o 23 %, továrny na ohýbaný nábytek o 33 %, chemický 
průmysl až o 40%, továrny na obuv až o 30%. Publikace zazname
nává obecnou zkušenost, že jak zaměstnavatelé, tak především za
městnanci i přes nepříznivou dobu uznávali výhodnost kolektivního 
uspořádání pracovního poměru pro obě strany. Počet stávek a 
mzdových bojů ovšem přesto vše značně stoupl. Místy zaznamenal 
i příznivé výsledky, jsou případy, kde podnik, jemuž se dařilo dobře, 
mzdy zvýšil. Strašná nezaměstnanost je při práci v lesích, jež klesla 
v důsledku zlomení exportu na 20 %, hlavně pro bezesmluvní stav 
s Maďarskem. Také lahvárny zaměstnávaly jen asi 1/3 % dělnictva, 
jimž snížily mzdy a pracovní dobu asi o 25%. Těžký průmysl snížil 
Dočet dělnictva až o 40 %. Na Košicku zastaveno 23 pil z 53 a 12 
jich pracovalo omezeně, na Podkarpatorusku jich pracovalo jen 
16 z 48, některé však jen část roku. Na Liberecku úplně zastavilo 
práci 61 textilních závodů, čímž ztratilo práci 10.500 dělníků, 42 
továren téhož druhu pracovalo jen 24 hodin týdně. Export textilií 
do Anglie úplně ustal, na Brněnsku klesl proto stav zaměstnaného 
dělnictva o plnou třetinu, to jest přes tři tisíce lidí ztratilo trvale 
práci, ostatní pracují omezeně. Hrozně tím byli poškozeni chudí 
tkalci na Českomoravské vysočině. Brněnská konfekce ztratila 70 % 
skandinavského exportu, podobně obuvnický průmysl a fezárny, 
cukrovary propustily 2/3 zaměstnanců, grafický průmysl sice mnoho 
nepropouštěl, ale mělo polovinu zakázek méně. 
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Roku 1932 to bylo ještě daleko horší. 

O tom si můžeme učiniti do jisté míry obraz z více než stostrán
kové publikace velkého kva~~u, který vydal Ústředn,í svaz yčs. pr?~ 
myslníků jako zprávu pro sve c}ens~o ~a r:..193~. ~uslme ?vsem ~tI 
na paměti, že nejde o data úredm, nyb~z o u?aJe podn:katels.ke~? 
ústředí zaměstnavatelů. Ale i to, .co samI za:nestna~atele publi!'~J1; 
ukazuje s dostatek jasně, jak se sItua~e ~amestnancu v r., 19~~ Jeste 
podstatně zhoršila proti r. 1931, o nemz referovaly Zpravy zIvnos~ 
tenských inspektorů. U většiny průmyslových oborů lze odhadnoutI 
pokles zaměstnanosti jen podle P?kl~su vývo,zu nebo podle poklesu 
využití výrobní kapacity. Tak v lonske c~k~rm ka~pam byllrov:~en 
pokles řepního osevu o 24'4%, v letosm o ~alslch 17'3,10. Tez~a 
a zpracování dřeva byly omezeny r. 19~2 protI r. ~931 o :,30%"pru
mysl nábytku z ?hý?aného dřeva pracuje s 30% s,ve ~apaclty, vyro~a 
nábytku kancelařskeho klesla ~a 40;-50 % n~rmalmh~ stav? ~yha~ 
renský průmysl nepracoval anI cely rok,a to Jen se 6010 sve vyro~m 
kapacity. Továrny na korkové zboží byly zaměstnány r. 1932 Jen 
z 30-60%. Průmysl chemi~ký hlásí sniže~í ~ýroby o v~ce než p~lo
vinu, u některých produktu na pouhou tretmu (kyselma sírova se 
vyrábí jen z jedné třetiny výrobní kapacity a pod.). Porc~~n?vý prů
mysl zaměstnával ještě r. 1929 přes 19.000 lidí, r. 1932 JIŽ Jen 4000 
plně a 4400 částečně zaměstnaných lidí, z nichž převážná část praco
vala jen 24 hodin v týdnu! Keramický průmysl využíval sotva polo
viny své výrobní kapacity, u vápenického průmyslu klesl počet osa
zenstva o 50% proti r. 1931. Sklářství je na tom snad nejhůře, 
pracuje sotva s 25 % výrobní kapacity, z 1000 zaměstnanců je jich přes 
700 bez práce, většina zaměstnanců pracuje však jen několik dní v týdnu. 

Vedlo-li se tak sklářství roku 1932, jaké asi poměry byly r. 1933? 
V konfekčním průmyslu klesl export na třetinu proti tříletému 
průměru. 

Mzdy vyplacené krejčím v prostějovském textilním okresu klesly na 
50-60 % poválečného standardu! Výstav piva poklesl r. 1932 o 7·9 % 
proti r. 1931, ale proti r. 1929 již o 17'6 %. Vývoz usní klesl za tři léta 
s 235 na 64 mil. Kč. Nepočítáme-li Bat'ovy podniky, klesl počet dělníků 
u ostatních firem, vyrábějících obuv, s 20.000 na 4800 v r. 1932! Export 
obuvi klesl proti r. 1931 o plných 52 %. Celuloskya papírny pracují 
vesměs omezeně, export papíru loni klesl proti r. 1931 o 60% a při 
tom exportní ceny se snížily o 45 %. U potravinářského průmyslu se 
na př. ve výrobě těstovin pohybuje pokles zaměstnanosti mezi 10 až 
15% proti r. 1931 co do výše odbytu, avšak pracuje se jen tolik, že 
se využívá asi 50% výrobní kapacity. 
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Prttmyslové obory před katastrofou: textil, stroje. 

Přímo strašlivé zhoršení zaznamenává průmysl textilní, který ještě 
r. 1927 vyvezl textilního zboží za 6·5 miliardy Kč, 1'. 1931 však jen 
za 3·7 miliardy Kč a loni za pouhé necelé 2 miliardy Kč (1'9 miliardy 
Kč), takže úbytek exportu činí přes 4·5 miliardy Kč, v kterémžto 
čísle obsažen jest však i pokles hodnoty textilních výrobků. Co je na 
tom ztraceno mezd, daní a zaměstnání pro jiné průmyslové obory! 
U strojírenského průmyslu poklesl počet odpracovaných hodin o plnou 
třetinu, přes 25.000 dělníků ztratilo trvale práci, četní jsou vysazo
váni a pracuje se s omezenou pracovní dobou. Těžba kamenného uhlí 
klesla r. 1932 proti r. 1931 o 16·5 %, ale proti r. 1930 byl již r. 1931 
pokles o 9·1 %, takže pokles přesahuje čtvrtinu produkce. Sladařský 
průmysl pracuje s 30% výrobní kapacity, jeho export kleslo 42% 
r. 1932 proti r. 1931. Severomoravský a slezský svaz průmyslníků 
hlásí, že počet projetých směn se zmenšil o 24·9 %. Kdybychom pro
brali zprávy z jednotlivých oblastí, dostali bychom jenom podrob
nosti k tomu všeobecnému zhoršení, ať se označuje jako "nevyužití 
výrobní kapacity", "pokles exportu", "nebo snížení mezd", či jak
koliv jinak, protože vždy to znamená vzrůst nezaměstnanosti a bídy. 

Jak klesaly mzdy r. 1932. 

Všechna tato omezení výroby a poklesy exportu měly ovšem ohlas 
nejenom v propu~tění zaměstnanců, ale i ve snižování mezd a platů. 
Podle publikace Ustředního svazu čs. průmyslníků za r. 1932 se po
hybuje další průměrné snížení mezd průmyslového dělnictva mezi 
5-7 %. V cukrovarnictví byly mzdy sníženy o 6 % dělníkům a o 3 % 
úředníkům proti předcházející kampani. U dřevoobrábějícího prů
myslu byl bezesmluvní stav, to jest, zaměstnavatelé vypověděli kolek
tivní smlouvy zaručující minimální mzdy a upravovali si v každém 
podniku mzdy "individuálně". To znamená přirozeně vždy ještě 
ostřejší snižování mezd a platů. V chemickém průmyslu nastalo sní
žení mezd o 5 %, v porculánovém o 8 %, v cementářském o 7 %, ve 
sklářství a v průmyslu prádlovém o 6 %, ve výrobě nákrčníků o 15 %, 
v obuvnickém průmyslu 050 %(!), poklesly úhrny mezd proti přede
šlému stavu a mzdy byly dělníkům, kteří v práci zůstali, sníženy 
o 10%! Ve sladařském průmyslu činí snížení mezd dělníků 5%, 
v hornictví 7'5 %, v textilním průmyslu 7 %. Při tom však se v ostat
ních průmyslových oborech hlásí zrušení vánočních přídavků, růz
ných přídavků rodinných a všech těch různých "výpomocí", které se 
staly součástí platů a mezd. Tu se zdá, jako kdyby mzdy sníženy ne
byly, ale ve skutečnosti to též znamená snížení mezd o 6-1 5%. 
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T ak vypadaly tedy poměry dělnic~va a úř~dnictva v ~ašem I?r,ů

myslu a obchodu r. 1932 podle .~pr~vY,;amestn~vat~~ske. MezI~Im 
vyšly nákladem ministerstva soclalm pece "Zpravy zlvnostenskych 
inspektor~ ~a rok 193:", kt;.ré víc; net po~yrz~jí, že . se ten~? sta~ 
r. 1932 jeste podstatne zhorsIl. Poule telo uredm publzkace "zIvotm 
podmínky dělnictva se zhor~ily úměrně se vzrůstajícím úbytkem o~
bytuprůmysl~vých výr~bM a př.íl~ži,to~ti k}ý~ěl~u".Nebylo sn~dJZž 
vůbec oboru žwnostenskeho podmkam, Jehoz delmctvo by bylo zustalo 
ušetřeno velmi citelného snížení mezd. Výděikové poměry zaměstnaných 
dělníků utrpělv ovšem velmi značně také nevyužitím zákonné pra
covní doby, občasným zastavováním výroby, střídáním skupin. za
městnanců v práci a jinými opatřeními na zdolání nedostatku obJed
návek. "Nebylo vzácností," praví úřední zpráva~ "že r~~ní vid~lek 
dělnické rodiny při občasném zaměstnání poklesl na Jednu petznu, ba t na 
jednu šestinu normáln!ho vý1ělkl~fr:ed kr!sí, ~ ž~:tý~ení 1~e.zd za y2 roky, 
ať hodinových nebo ukolovych, amlo az 40 10' Zlvo~m uroven, mno.
hých dělnických skupin, zejména na Slove~sku a Podk~rp.ats~e RUSI, 
byla stlačována na úroveň, která sotva stačIla k uspokoJem neJskrom
nějších potřeb nutných k uchování zdravého lidského organismu. 
" Zprávy" uvádějíypr~ to ~elmi čet~é J'~íkla~y~ z ni~~ž p~stačí z~
znamenati alespon nektere. Tak vydelek delmc (zacatecmc) v ne
kterých pletárnách na Zvolensku činil za 8 hodin práce pouze 6 Kč(!) 
a ve smaltovně rovněž na Zvolensku měly dělnice mzdu pouze 80 ha
léřů za hodinu! V některých pilách na Podkarpatské Rusi byly hodi
nové mzdy mužů 1·25 Kč až 1·60 Kč, žen 0·75 až 1,- Kč; v jednom 
závodě museli se mu.ži spokojiti dokonce se mzdou 0·90 Kč až 1·10 Kč 
a ženy s 0·54 Kč až 0·64 Kč za hodinu. "Proto nelze se diviti," po
kračují "Zprávy živnostenských inspektorů", ,,~e snahy za"!ěstnava
teZů snížiti dělnické mzdy, a to nejednou o 25% z více, narazily tento
krát ještě častěji než dříve , na tuhý o~por a by~y př~č~l:10vu nej~~tšího 
počtu dělnickýc1;,hn~It! . Tyto spory 'l!sak ~e :elzké '?~ts!~e S~011!tly pro 
zaměstnance neprtznwe, a Je pochopItelne, ze take UsIll dellllctva po 
zlepšení mzdových poměrů bylo málo úspěšné; se zdarem se setkala 
ponejvíce hnutí na pozemních a jiných stavbách. Také znač,ně ~~ylo. 
podniků, které v l'Zlzné formě poskytly svým zaměstnancům mlmoradne 
přídavky ke mzdě." - "Obsáhlé zkušenosti z posledních výročních 
zpráv svědčí o tom, že problematická snaha řešiti k1'Ísi snižováním mezd 
se stala slwro všeobecnou," čteme dále v této úřední publikaci. 

Toto tvrzení je podepřeno četnými příklady z celé republiky. V ka
menných lomech byly mzdy sníženy opětně proti předchozímu roku 
až o 10 %, v štěrkovnách až o 20 %, ve vápenicích (průměrně) 08%, 
v cementárnách 05% , v cihelnách až 015 %, ve sklárnách až 018 %, 
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v dřevodělných továrnách asi o 10 % v průměru, stejně v textilu, 
kde se však snižování mezd vyvíjelo nerovnoměrně, v konfekčním 
průmyslu až o 20%, krejčovské mzdy o 10%, stejně v papírnách, 
mlýnech a lučebních továrnách. Zvýšení mezd nastalo jen zřídka, 
týkalo se hlavně jen stavebních podniků. Také při sjednávání ko
lektivních smluv bylo řídkým zjevem ujednání lepších mzdových 
podmínek. Proto bylo r. 1932 uzavřeno jen málo nových kolektiv
ních smluv. Není pochybnosti o tom, že příští publikace úřední nás 
poučí ještě o dalším zhoršení mzdových poměrů. 

Nezaměstnanost není tudíž jen tragikou pro ty, kteří práci ztratili, 
ale i pro ty, kteří ji dosud mají, nevědouce dne ani hodiny, kdy ji též 
pozbudou, ale již nyní ztrácejí průměrně nejméně desetinu svých příjmů. 
Připočteme-li k tomu, že r. 1929-30 počalo již první snižování mezd 
a platů, nejsme daleko od pravdy, řekneme-li, že poslední léta soudobé 
hospodářské krise nejen zbavila na tři čtvrti milionu lidí trvale práce a, 
včetně rodinných příslušníků, na 3 miliony lidí zbavila důchodů a od
kázala je na podpory, ale i že srazila příjmy zaměstnaných nejméně 
o jednu čtvrtinu až jednu třetinu a u těch, kteří jsou z práce na čas vy
sazováni a střídají se tedy jen v práci se svými soudruhy v zaměstnání 
anebo pracují jen po několik dní v týdnu, zmenšila jejich příjmy i pod 
polovinu příjmů, které měli r. 19291 
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Jak krise zmenšovala mzdy i úhrnné · 
výdělky 

Dělník - a mnohý zaměstnanec vůbec - je tedy postižen rostoucí 
hospodářskou krisí a jejími důsledky několikerým způsobem: buď 
přímo tím, že přijde o práci, ztratí místo a rozmnoží počet nezaměst
naných. To je případ nejtragičtější a nejhorší, který má další přímé 
následky především v tom, že znamená opět pokles intensity spotřeby 
u jedné nebo někdy i několika jednotek (je-li nový nezaměstnaný 
ženat nebo podporuje-li některé jiné členy své rodiny). Avšak ostatní 
způsoby, jimiž krise postihuje zaměstnance, jsou rovněž vážné. Je to 
v druhé řadě případ snížení mzdy či platu, který je dnes všeobecným 
zjevem a má o něco mírnější následky, než úplná ztráta práce. Jemu 
podobný je třetí případ, kdy je dělník zaměstnán jen částečně. Jeho 
mzda podle jména sice snížena nebyla, ale protože je "vysazován" 
z práce, někdy "střídavě", to jest, jednou je postižen na několik dní 
či týdnů nebo měsíců on, po druhé jeho soudruh v podniku, znamená 
to, že jeho úhrnné příjmy se zmenšily. Pracuje-li sklář dva dny v týdnu, 
což je případ běžný, není mu mnoho platné, že jeho mzdová sazba, 
o níž mluví úřední statistiky, se nezmenšila, ač zpravidla i tato mzda 
se snížila, jak jsme viděli z příkladů dříve uvedených. Tento sklář 
pracoval dříve šest dnů a nyní pracuje jenom dva. Jeho mzdová sazba 
snížena snad nebyla, ale on přece jen dostává na mzdě pouze třetinu 
toho, co dostával dříve, a nemůže na zbylé čtyři dny nedobrovolné 
zahálky si najíti zaměstnání, protože vždy musí čekat na zavolání 
z továrny a býti jí k disposici. Na úředním indexu mezd se zdá, že se nic 
nestalo: a přece výsledekfe týž,jako by byla mzda o dvě třetiny snížena. 
Nadto je většina dělníků postižena důsledky rostoucí racionalisace 
a psychologickými projevy strachu, že přijde o své zaměstnání: za 
stejnou nebo i nižší mzdu podává pak vyšší výkon, aniž může se při
měřeně více najísti. Konečně je postižen tím, že ztrátou různých 
dříve vyplácených přídavků celková částka jemu vyplacené mzdy klesá, 
ale pokles cen životních potřeb tomuto poklesu jeho příjmů neodpo~ 
vídá, takže postižený zaměstnanec musí omezovat svá vydání, šetřit 
v prvé řadě na sobě a tím už také dále někomu jinému bere zaměst
nanost, čili přispívá proti své vůli k dalšímu zostření krise. 
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Podle citovaných zpráv živnostenských inspektorů z let 1930-32 
a podle publikace Ústředního svazu československých průmyslníků 
za r. 1932 pokusili jsme se nastíniti v hrubých rysech obraz bídy, 
který skýtá pokles mezd v jednotlivých výrobních odvětvích anebo 
i v jednotlivých podnicích. 

Tento obraz lze však názorněji po tomto všeobecném výkladu 
rozšířiti na mezdní poměry v celé republice. 

Pohyb týdenních mzdových průměrů v Československu v letech 
1928 až 1933. 

(Pro srovnání uvedené indexy mzdových sazeb a životních dělnických 
nákladů zakresleny jsou mimo stupnici .) 
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Graf, který zde uveřejňujeme, ukazuje rovněž tento tragický vývoj 
hospodářské krise u nás, avšak v jiném světle, s jiného hlediska. 
Skládá se ze tří křivek a jedné rovné čáry. Silná křivka ukazuje, jak se 
vyvíjel pohyb mzdových průměrů po vyloučení sezonních výkyvů, 
jež nám umožňuje zjistiti přehledněji směr vývoje, než bychom ho 
viděli, kdybychom měli zakreslenu jenom onu tenkou čáru, která 
udává skutečné mzdové průměry, a proto přirozeně podle ročních 
sezon kolísá, takže nepos~ytuje názorný, jasný a přehledný obraz 
"trendu", směru vývoje. Cára, udávající vývoj indexu životních ná
kladů pražské dělnické rodiny, sestavená pro větší přehlednost 
z kroužků spojených čárkami, nás poučuje o tom, že až do poloviny 
r. 1932 ceny v d1'obném klesaly, ale nyní nejenže se tento pokles zastavil, 
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nýbrž dokonce ceny i mírně stoupají. Konečně dvojitá vodorovná 
přímka, připojená k vyrovnané křivce mzdové, ukazuje, jak úřední 
index minimálních mzdových sazeb v Praze pro posouzení vývoje 
hladiny skutečně vyplacených mezd je za dnešní doby nepoužitelný. 

Přesuny z kategorií lépe placených do hůře placených dělníků . 

Nemocenské pojišťovny mají své pojištěnce, jimiž musí býti všichni 
dělníci, seřaděny v deseti mzdových třídách . V první třídě, nejnižší, 
je denní mzdový průměr 4 Kč, v druhé 8, ve třetí 12, ve čtvrté 16, 
v páté 20, v šesté 24, v sedmé 27, v osmé 30, v deváté 33 a v desáté 
třídě 36 Kč denně. Z těchto zákonitých průměrů mzdových a počtu ' 
pojištěnců v každé mzdové třídě vypočteny byly mzdové průměry, 
jak jsou se svými sezonními výchylkami zakresleny v přítomném dia
gramu. Samotný počet pojištěnců, resp. jeho procento, připadající na 
jednotlivé mzdové průměry, je též velmi poučné pro posouzení vý
voje krise, neboť ukazuje, jakou výši mezd má největší počet děl-
nictva. . 

Seřadíme-li si pojištěnce nemocenského pojištění do tří skupin 
podle výše mzdových průměrů, můžeme pozorovati zajímavý zjev, 
že čím více stoupala nezaměstnanost, čím více se zostřovala krise, tím 
rychleji klesal počet pojištěnců v nejvyšších mezdních skupinách a tím 
rychleji rostl počet pojištěnců v nízkých mezdních skupinách. Cili mzdy 
ostře klesaly a pojištěnci přesouvaN se z vyšší mzdové třídy do nižších 
a nejnižších. 
Představme si tři křivky : první bude úhrnem představovat vývoj 

počtu pojištěnců v nejnižších mzdových třídách, totiž v J.-III., druhá 
ve IV.-VII., třetí v VlIL-X. třídě. Uvidíme pak tento zjev: V době 
konjunktury, r. 1928, bylo v této nejnižší skupině asi 42 % všech po
jištěnců a tento počet mírně klesal až do konce r. 1929, kdy se již 
počaly projevovati účinky prvního roku hospodářské krise. Od toho 
okamžiku začíná vzestup počtu pojištěnců v této nejnižší třídě nej
hůře placeného dělnictva od asi 39 % úplně rovnoměrně vzhůr!:l, až 
koncem r. 1932 už je v této třídě již 48 % všech pojištěnců. Cára, 
jež by označovala vývoj druhé, prostředně placené skupiny pojištěných 
dělníků, si počínala již docela jinak. Od r. 1928 bylo v této skupině 
stále asi 37 % pojištěnců, dělníků, kolem této číslice čára mírně kolí
sala až do počátku 1". 1932, kdy se krise začala prudce zostřovat . Tu 
se najednou čára lomí dolů, až klesá na 34 % všech pojištěných děl
níků. Tedy i tato středně placená vrstva dělníků se ukázala 'v této horší 
fázi krise býti příliš dobře placenou a mzdy těchto dělníků rovněž počaly 
klesat, ač jsou to stále ještě mzdy poměrně nízké. Z toho, jak si počí-
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naly čáry, určující vývoj v těchto dvou skupinách pojištěnců nem.~
cenského pojištění, skupiny nejnižší a skupiny střední, dovedeme JIŽ 
odhadnouti vývoj čáry, která by ukazovala v procentech množství 
nejlépe placené dělnické skupiny. 

Roku 1928, kdy se nám ještě vedlo dobře, bylo v této nejvyšší 
mezdní skupině 21% dělníků a jejich počet stoupá až na 24% cel~o
vého počtu pojištěnců do konce r. 1929. Pak už počala naléhat.knse 
a lépe placených dělníků ubývalo dvojím způsobem: jednak bylt p!0-
puštěni a přijímáni hůře placení dělníci, jednak jim byly mzdy snzžo
vány. A tak vidíme, že od ledna 1930 z tohoto poměrně vysokého 
procenta všech pojištěných dělníků nejvyšší mzdové skupiny klesla 
tato čára až na pouhých 18 % koncem r. 1932. 

Z této plyne závěr, že za krise r. 1929-1932 stoupl po~et dělníků, 
kteří si vydělávali 4-12 Kč denně, s 39 % na 48 %. Počet těch, kteří 
si vydělávali 16-27 Kč, klesl s 37 % na 34 %. A počet nejvyšší kate
gorie s průměrnými denními mzdami 30 Kč až 36 Kč a více klesl 
s 24 na 18 %. Čili, dobře placených dělníků ubývá velmi rychle, středn! 
placených ubývá o něco pomaleji, špatně placených dělníků rychle přt
bývá. Ovšem z"dat, která jsme zaznamenali v první části této úvahy, 
víme, že je to jen relativní přírůstek počtu dělníků, protože absolutně 
počet zaměstnaných dělníků ovšem prudce klesá - vždyť máme tři 
čtvrtiny milionu dělníků nezaměstnaných. Mluvíme-li tedy o počtu špat
ně placených dělníků, který roste, chceme tím jen říci, že v klesajícím 
úhrnném počtu dělníků nastává ještě další vnitřní zhoršení: přesouvání 
množství dělníků z lépe placených skupin do nejhůře placené skupiny. 

Po tomto nutném odbočení se nyní vraťme k našemu grafu. 

Mzdy dále klesají, životní náklady už nikoliv! 

Na první pohled vidíme, že silná čára, znázorňující vývoj mezd 
v celostátním úhrnu, prodělává týž vývoj, arci poněkud zvolněný, 
jako křivka skupiny nejlépe placených dělníků. V polovině r. 1928 
stoupala s týdenních asi 111 Kč na 115 Kč do konce r. 1929, kdy se 
začala projevovat krise, jež zahájila svůj osudný vývoj počátkem roku 
1930. Pak nastupuje nepřerušený pokles mzdových průměrů až do po
slední doby na pouhých 100 Kč. Jak je vidět, potvrzuje se tím správ
nost naší předešlé úvahy. Mzdy klesly proti r. 1929, jenže v tomto 
poklesu není ještě mnoho různých jiných okolností, o nichž se zmí-

níme po~ději. d v • v , v , k vk.· v d' , , " 
Druhy pohle venuJme care sestavene z rouz u, Jez u ava VYVOJ 

indexu životních nákladů dělnické rodiny v Praze. Od poloviny r. 1930 
počaly ceny v drobném klesati a klesal~ st~lf až do polovin~ ~.v 1q32, 
tedy po dvě léta. Pak se pokles zaraztl a cara ustrnula přlbhzne na 
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stejné výši, nač"ež po nějakou dobu zůstává cenová hladina beze změn~, 
pa~ se mí~nf zvedá, načež opět s.Zabě.., se sni~1!je. To n7zna~el!á .01<: 
jineho, nez ze mzdy klesaly rychleJl nez ceny zlvot~lch ndk~a4u delntcM 
rodiny a nejen to, nýbrž že dokonce mzdy klesaly stale hloubeJl a hloubeJZ, 
kdežto pokles životních nákladů se zastavil. Dělník je tu drcen dvěma 
kameny: jeho mzdy klesají, živobytí má však v podstatě stále stejně 
drahé! 
Konečně je tu dvojitá vodorovná čára, nadepsaná jako "index 

minimálních mzdových sazeb v Praze", která vzbudila mnoho hoř
kosti, protože byla nepřáteli dělnictva zneužívána k tvrzení, že mzdy 
musí býti snižovány, neboť prý neklesají, kdežto životní náklady prý 
klesají. Pamatujeme se přece ještě živě, jaké rozhořčení mezi děl
nictvem vzbudily články agrárního "Venkova" a pověstné úvahy 
prof. dr. Brdlíka a jeho neméně proslulé statistiky a diagramy, se
stavované ve zbytečném "Účetnicko-spravovědném ústavu". 

Jak jsme již řekli, jsou pro výpočet našich mzdových průměrů zá
kladem data o počtu pojištěnců nemocenského pojištění v jedno
tlivých mzdových třídách. výpočty byly provedeny tak, žepoče~ po
jištěnců v každé mzdové třídě byl vynásoben příslušným zákomtým 
průměrem mzdové třídy, násobky sečteny a celkový úhrn dělen pak 
počtem všech pojištěnců. Při tom však tu nejde o celé týdenní mzdy, 
nýbrž jen o mzdy pojištěné, to jest o mzdy bez různých přídavků, 
do mzdového základu pro pojištění nezapočítávané. A rovněž 
v nejvyšší mzdové třídě počítáno je jen se zákonitým mzdovým prů
měrem - 36 Kč - ač skutečný její průměr je zajisté podstátně vyšší. 
Zakreslená čára mzdových průměrů představuje proto vlastně mzdy 
za dobu o něco menší než plný týden, nicméně však mzdový vývoj 
i přes některé nedostatky tohoto indexu zachycen jest jím se značnou 
pravděpodobl1o~tí ,správně. To vša~ o in~exu no~ná~ích .m.zd?~ch 
sazeb, který udava pohyb mzdove hladiny na zaklade mlmmálmch 
mzdových sazeb, říci nelze. Jak jsme již poznamenali, nepřihlíží na 
příklad k pracovní době, nepřihlíží také k odměnám za práce přes čas 
a za úbytky z tohoto titulu příjmu, stejně tak nepřihlíží k různým 
rodinným přídavkům, akordům a pod. Nejdůležitější ovšem je, že 
tento úřední index nepřihlíží k tomu, že mnoho dělníků je nyní 
z práce vysazováno a jsou tedy při střídavém zaměstnání několika
denním v týdnu vlastně částečně nezaměstnáni. Tím se ovšem sni
žuje jejich úhrnný příjem na mzdách, třeba by jejich mzdová sazba 
snížena nebyla. Z toho vidíme jasně, jak nesprávné by bylo tázati se 
po vývoji skutečných výdělků úředního indexu minimálních mzdo
vých sazeb, když tento jest pouhým ukazatelem pohybu minimální ceny 
kolektivně ujednané časové práce, a to ještě jen pro Prahu. Jiného po-
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slání nemá a pro zpúsob svého sestavení núti ani nemůže, tím spíše, 
že se dnes v továrnách pracuje za zhoršených podmínek sociálních, 
mzdových i zdravotních, ale dělnictvo se neodvažuje si stěžovat. Jsou 
známy případy, kdy živnostenský inspektor se o takovém poškozo
vání dělnictva dověděl a přijel do továrny, aby zakročil, avšak důvěr
níci dělnictva, které mu továrník zavolal, tyto závady zapřeli, zřejmě 
ze strachu, že by byli propuštěni. Síla kolektivních organisací je Z8 

těžkých hospodářských krisí vždy značně otřesena . Nelze se potom 
divit, že index nominálních mezd, naznačený onou dvojitou vodo
rovnou čarou, neklesá, a proto také nevyjadřuje skutečnou mzdovou 
situaci dělnictva. K technické stránce našeho grafu nutno ještě do
dati, že s průběhem mzdových průměrů je srovnán pohyb indexu 
životních nákladů. Je veden od r. 1930, protože tímto rokem byla 
zahájena nová řada tohoto indexu. Jelikož je srovnáván s vyrovnanou 
křivkou mzdovou, je i tento index životních nákladů oproštěn od se
zonních výkyvů, to jest každý člen jeho řady je průměrem z 12 členů 
okolních (šesti měsíců předcházejících a šesti následujících). Z prů
běhu obou těchto srovnávaných křivek, mzdových průměrů a indexu 
životních nákladů je jasně vidět, že dřívější cenový pokles, s počátku 
rychlejší než pokles mzdový, působil jako brzda na pokles mezd, ale 
v poslední době, kdy výše životních nákladů při stále klesající ten
denci mezd se napřed zastavila a později začala opět stoupati, se zře
telně reálná hodnota těchto mezd stále víc a více zmenšuje. 

Z těchto dat a úvah plyne, že volání po dalším snižování mezd je 
neoprávněné, ježto hospodářská krise stejně strhla linii mezd s sebou. 
Není také pravda, že pokles životních nákladů, který se ostatně zastavil. 
je tak značný, že by odůvodňoval snížení mezd ještě větší, než se až 
dosud stalo. Konečně volání po snížení značných zisků, které stále ještě 
mají kartely ze zboží,jež vyrábějí nebo prodávají, volání po energickém 
zásahu do cen velkoobchodních, ale především maloobchodních je na
prosto oprávněné. 

Kdo nese hlavní bNmě kl'ise? 

Za nynějšího stavu hospodářské krise se tedy nejen dělnické a za
městnanecké mzdy nijak podstatně "reálně" nezhodnotily, nýbrž na
opak ustavičnými srážkami a snahou po "snížení hospodářských čísel" 
byly mzdy zmenšeny tak, že snížení mezd daleko předstihlo pokles cen 
životních potřeb. Tím se tudíž situace dělnictva jen zhoršila. To lze 
prokázati i jinak. Přidržujeme-li se znovu dat o počtu pojištěnců 
v jednotlivých mzdových třídách nemocenského pojištěni, dochá- · 
zíme k datům o úhmných mzdových ztrátách, které dělnictvo jako celek 
utrpělo . 
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Roční úhrn vyplacených dělnichých mezd, to jest mezd pojištěných 
z titulu nemocenského pojištění, činil v roce 

1929 .... 14.931 milionů Kč, 
1930 .... 14.588 milionů Kč, 
1931 . . .. 13.451 milionů Kč, 
1932 . . .. 11.432 milionů Kč, 
1933. . .. 9.846 milionů Kč, 

takže v roce 1932 vyplaceno bylo dělnictvu na mzdách asi o ;3 a půl 
miliardy Kč méně nežli v roce 1929. Situace dělnictva se v r. 1933 
zhoršila ovšem ještě podstatněji, protože úhrn pojištěných mezd klesl 
proti r. 1929 o více než 5 miliard Kč. 
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Racíonalisace nezadržíte/ně pokračuje 
v letech krise 1929-33 věnovali ~noz~ národoh5'spo~áři poměr~ě 

nepatrnou pozornost rozmachu raclOnah.sac;. ~da se? ze se d?m~l~ 
vají že za krise racionalisace nepokraČUJe, ze Je to zjev prOV~Ze}lCl 
konjunkturu. To je názor nesprávný, protože fakta ~yr~tl~keho 
života nás poučují o pravém opaku. Právě za hospodarske kns~, s~ 
výrobce pokouší srazit všemožně yýro~ní n~la~y a k t?mu U~1V~ 
metod vědeckého řízení práce a raclOnalzsace. Jll;e starostI zabranuJ~ 
však veřejnosti, aby si všímala tohoto ~brovsk~?o, rO~,machu,. ktery 
racionalisace v posledních letech prodel~la, p:lsplvaJlc tak SIC;:' n~ 
jedné straně k snížení cen (ale často zaroven ! m:~d) a ,zvyseI?-l 
konkurenční schopnosti našeho průmyslu, ale vyraďu)lc t~ke desetl
tisíce lidí z práce trvale. A přece přehled pokroku., kte~e vyk~nalo 
v poslední~h d.~ou le,tecI:, věd~cké tízení pr~ce ~ ra~lOnal!sace vu~ec, 
je nesmírne za)lmavy. ~ekter~}meny ve vyrob,e a Jl~? dusledky JSou 
doslovně překvapující, Jak ukazeme na vybranych pnkladech. v 

Materiál je dosud jen kusý a by~o br žádou~í, abyv byl ~?r0~az
ďován v úplnějším množství a s. ruznyc~ ~ledlsk, p~e~~~slm vsak~ 
aby byl rychleji publikován. To Je ?statn~ Jedna z neJ~~tsl;h b~les!1 
každého, kdo se u nás zabývá studie~ ';lar~~ohospodar~kychv zJ~~~; 
že dostává materiál někdy sice v hOJn.e. ml,re, ale pr~vl~el?e pnhs 
pozdě. To přináší také škody rázu pohtlckeho,. pr~t?ze 1, zasahy do 
hospodářství jsou pak:opožděné a ně~dy prot~ 1 n~ucm~e. , 

Vedle zpráv jednotlivých odborovych orgamsacl.z~m~st.naneckych 
a svazů průmyslnických, jichž užíváme s opatrnou obJektl~ltou, nutD;0 
dnes u nás označiti jako nejdůležitější prameny pr? StUdUlIl~ r~zvoJe 
racionalisace především Zprávy živnostenských !nspe~toru, mf?r
mace, jež vydává ministerstvo soci~~í,péče ~na pro brozu~a ;,~:ClO~ 
nalisace a její sociální důsledky': a )lne 1?ubl~kac~) ~ ~on~c~~ ure<!m 
materiál statistický který je zatlm velmI neuplny, ~astecne 1 nepre,
hledný nebo nepří~tupný. U násv řádí ~.vv~éto }ěc~?~blaz~ zn~,~' 
stále odsuzované ale houževnate se pn Zlvote drzlcl "ta!emstv~ . 
Jednou narážíme' na neocho~oúřadů~ střeží~íc~,,,~řední taJemstvl", 
po druhé na neochotu podnIku, ktere se obavaJ}, ze by bYjo pr?zra
zeno jejich "obchodní tajemství". Obchod a prumysl se vzdy prede-
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vším bojí, "co by z toho udělala konkurence" a za druhé (společně 
s touto konkurencí) se bojí, že by toho "zaměstnanci zneužili", pro
tože by se o tom "psalo v novinách a mluvilo v parlamentě", což se 
pokládá za nežádoucí, neboť by to mohlo snad míti za následek ome
zení nespravedlivých zisků nebo zákrok proti nesociálním zaměst
navatelům. Za těchto okolností je u nás velmi těžko podati přehled 
o jakémkoliv živém národohospodářském problému, protože většina 
potřebného materiálu je takové či onaké "tajemství". 

Rok 1930. 

Data, jež přinášíme, v převážné většině se zakládají na úředním 
šetření, které podnikají (zatím dosti nesoustavně) živnostenští in
spektoři. Podle těchto dat vypadal v několika příkladech rozmach 
racionalisace v době krise v r. 1930 asi takto: tak na příklad ve skJár
nách zavedení strojní výroby lahví OwensovýIJli stroji, jichž je v Ces
koslovensku 11 (vesměs v severozápadních Cechách), způsobilo, že 
z původního počtu 3000 lahvařů je jich nyní zaměstnáno jen asi 400. 
Každý z těchto strojů nahradí totiž 80-90 ručních lahvařů a je při 
tom o1;Jsluhován pouze 9 dělníky. Co to znamená, je vidět na př. na 
tom, že ruční lahvař vyrobí za 8 hodin práce 250 pivních lahví, 
kdežto stroj jich vyrobí 8000. Jeden Owensův stroj vyrobí za 24 ho
diny nepřetržité práce 15-35.000 lahví. Postavením 76 Fourcaul
tových strojů bylo vyřaděno z práce 40% tabulářských dělníků. Zby
tek vyrobí dvojnásobné množství tabulového skla jako dříve plný 
počet 6000 dělníků. Protože některé stroje jsou v opravě, nutno po
čítati s tím, že trvale, t. j. navždycky, pozbylo práci přes 2000 tabu
lářů. Totéž platí i o strojích, které brousí skleněné kroužky (bengle) 
a jež byly postaveny v r. 1930 na Jablonecku. Každý stroj zbavil 
15 dělníků práce. Postavením stroje na výrobu štěrku na Brněnsku 
přišlo ve velikém lomu o práci 60 dělníků. Jedna cihlárna na Mlado
boleslavsku zavedla těžení hlíny strojními rypadly, výkon se zdvoj
násobil a počet dělníků bylo třetinu snížen. Na Nitransku byl do
konce při nezměněném objemu výroby počet dělníků snížen s 60 na 
8 osob. Racionalisace práce v jedné cementárně způsobila, že 182 lidí 
přišlo o práci. V jedné karlovarské porculánce po provedené moder
nisaci závodu nebyli sice dělníci propouštěni, ale zavedení moderních 
strojů vedlo k tomu, že kvalifikovaní dělníci jsou nahrazováni po
mocnými dělníky. Totéž se stalo v jedné pražské slevárně železa, kde 
po instalaci elektrických strojů byl zvýšen výkon dělníků trojnásobně, 
ale odborně vzdělaní dělníci byli nahrazeni pomocnými dělníky . Za
jímavé je, že úkolové sazby byly v tomto případě sníženy, ale přesto 
výdělek dělníků o něco stoupl, neboť výkon dělníků byl zvýšen. 
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Někdy má raciona1isace i d1lsledky nepřfmé pro zaměstnanost jiného 
druhu výroby. To je nejlépe vidět na příkladu velikých železáreJ?- na 
Ostravsku, které promyšleným tepeln'ým hospodaře~ dosahl~ 
proti r. 1921 snížení denní spotřeby paliva o 1200 tun, coz znamena 
práci 1200-1400 horníků za den. Tohoto uhlí, které až dosud žele
zárny odebíraly, nebylo již nadále potřebí. 

Vyčerpávající práce za stejné mzdy. 

Nemenší význam pro snížení počtu zaměstnaného dělnictva má 
promyšlené zavádění vědeckého řízení práce. Některé velké prů
myslové závody povolaly si americké, někdy i ~eskosl~venské ~pe~ 
cialisty, kteří po týdny pozorovali způsob výroby Jednotlivých artiklu . 
v továrně a navrhli pak na základě vědeckých poznatků nové způsoby 
výroby. Důsledky jsou často přímo neuvěřitelné. Nejenom, ž~ .klesn~ 
generální a speciální režie u velkých podniků někdy o mihonove 
částky, ale i na vedení skladů a celé agendě se ušetří ročně statisíce 
korun. Zároveň ovšem reorganisovaná výroba přinese další snížení režie, 
při čemž téměř vždy klesá počet zaměstnanců, kvalifikovaní se nahra
zují méně kvalifikovanými nebo i jen pomocnými silami, jejichž vý
konnost však přesto podstatně stoupne. 

Tak na příklad brněnská zbrojovka rozložila výrobu jedné pušky 
na 1200 jednoduchých pracovních úkonů. Výrobu kulometu roz
dělila na 1700 úkonů, z nichž některé jsou tak jednoduché, že je 
provádějí ženy, které ve zvýšené míře za nižší mzdy zabírají místo 
mužským dělníkům. Ve velkých podnicích je to zjev, který se vysky
tuje velmi často. Táborská továrna na šicí stroje dosáhla novou orga
nisací výroby, především automisací a typisací, zvýšení výkonu až 
o 40%. Jedna brněnská elektrotechnická továrna zavedla plynulou 
výrobu na transportních pásech. Zaměstnává téměř výhradně ženy. 
Transportní pás způsobil, že dělnice musí se věnovati úplně práci a 
nesmějí v pracovní době ani na okamžik opustit své stanoviště, nebůť 
by to znamenalo přerušení celého pracovního pochodu. Jejich výkon 
se zvýšil na sedminásobek proti dřívějšku, ale mzdy zvýšeny nebyly. 
Lze si představiti, jak nyní jsou dělnice po takové práci vyčerpány. 
Po několika letech je dělník fysicky téměř zničen. Teplicko-šanovská 
továrna na gramofonové desky zavedla samočinné lisy, čímž zvýšila 
trojnásob'fl-ě výkon dělnictva, jemuž však byly sníženy mzdy. Jedna 
královéhradecká továrna na překližky postavila brousicí stroj, který 
zbavil práce 10 dělníků. Jiná továrna na Teplicku, která vyrábí 
stolní tuky, opatřila moderní stroje a zavedla plynulou práci na 
transportním pásu. To jí umožnilo, aby snížila citelně počet zaměst
nanců~ ale z~ylý :{'očet zaměstnanců měl . výkon o 40 % vyšší než 

dřívější zaměstnanci. Jedna továrna na gumové zbožf na Králové
hradecku po zavedení dopravního pásu dosáhla zvýšení denní vý
roby ze 750 na 1250 páru obuvi. Bratislavská továrna na kartáče 
nahradila ruční práci automaty, čímž byl výkon závodu zvýšen 035 
procent, ačkoliv počet dělnictva byl snížen o 150 lidí. 

Velkou pozornost věnoval racibnalisaci zejména textilní průmysl. 
Přádelna bavlny na Mladoboleslavsku reorganisovala oddělení my
kacích strojů, čímž byl zvýšen pracovní výkon dělnic o 80 %, ale je
jich mzdy při nové vyčerpávající práci stouply pouze o 10 %. Na 
místo 9 strojů musí nyní 1 dělnice obsluhovati 14, nebo dokonce až 
18 strojů. To jsou ostatně v textilu případy přímo všeobecné. Na 
Trutnovsku ve velké přádelně bavlny byl každé dělnici přidělen 
k obsluze dvojnásobný počet vřeten. Tím ztratilo 60 dělnic práci, 
zbytku dělnic byly mzdy zvýšeny o 10%, ačkoliv výkonnost dělnic 
stoupla o 100 prQcent! Zavedení strojní výroby v četných menších 
tkalcovnách na Ceskobudějovicku připravilo o práci téměř polovinu 
domácího dělnictva. Tkalcovna na Královéhradecku zavedla samo
činné mechanické stavy s jednotlivým elektrickým pohonem a zmen
šila počet dělnictva na polovinu. V jiném závodě při starém zařízení 
obsluhoval dělník dva stavy, nyní jich obsluhuje až šest, takže 30 
dělníků se stalo zbytečnými. Osnovný navazovací stroj na hedvábné 
látky nahradil práci 16 dělníků. 
Někdy ovšem ta,M má racionalisace příznivé důsledky pro dělnictvo, 

alespoň po té stránce, že více dělníků najde práci. To se stalo v jedné 
pražské továrně na prádlo, kde výkon závodu stouplo 25 % a snížení 
cen výrobků umožnilo větší odbyt doma i v cizině a tím zaměstnání 
většího počtu dělnictva. Podobně i ve velké jihočeské papírně vě
decké řízení práce dovolilo zvýšení počtu dělnictva o 82 osoby. V jiné 
papíq~ě byl modernisací strojů a novými pracovními metodami zvý
šen výkon dělnic v třidírně o 100 %, celková výrobní schopnost zá
vodu stoupla o 25 %, mzdy byly zvýšeny asi o 1/4 až 1/2, Zvýšená vý
robaumožnila podniku přibrati nové dělníky. 

U cukrovarů racionalisace vesměs znamenala snížení dělnických 
mezd a propouštění dělníků, zejména také tím, že jednotlivé závody 
byly rušeny. V jedné surovárně po modernisaci podniku klesl počet 
zaměstnanců v jedné směně se 110 na 62 osob, při nezměněném roz
sahu výroby. Mechanickou dopravou uhlí do kotelen klesl počet to
pičů a vozičů průměrně o 6-9 osob, snížení mezd přesahovalo 
zpravidla 10 ez'o. Zajímavý je také pokrok racionalisace v tabákových' 
továrnách v Ceskoslovensku. Nové stroje na cigarety vyrobí za 48 
hodin 2,008.000 cigaret, balicí stroje v témže čase vypraví 150.000 
krabic po 10 cigaretách. Racionalisace v plynárenství vyřadila ně-



kolik set osob ve velkých plynárnách a stejně je tomu i v podnicích, 
které zpracovávají velké množství surovin pro široký okruh spotře
bitelů. 

"N a cestě k liduprázdné továrně,chrlící však spousty výrobků." 

Tak se vyvíjela racionalisace v roce 1930. V druhém roce krise, 
v roce 1931, pokračovala racionalisace nezmenšeným tempem, rozši
řujíc se stále a stále na větší počet závodů. Je sice pravda, že počet 
postižených dělníků činí zpravidla jen několik desítek osob u jednoho 
podniku, ale s celkového hlediska jde tu pak celkem o vyřazení dal
ších tisíců, někdy i desítek tisíců lidí z pracovního poměru. Několik 
příkladů za rok 1931 to osvětlí nejlépe. Tak na příklad jedna velká 
cementárna na Brněnsku zavedla ve vápencovém dole odstřelování 
celých skalních stěn na jeden ráz, což se nyní provádí jen jednou za 
dva týdny, a tím pozbylo 60 lidí práce, to jest právě polovina děl-

. nictva, jež v tomto lomu pracovala. Továrna na mletý vápenec na 
Trutnovsku zdvojnásobila výrobu moderním strojním zařízením, 
aniž přibrala jednoho dělníka. To je však pro dělnictvo ještě dobrý 
výsledek, neboť v různých cihelnách budějovických, kroměřížských, 
nitranských, znojemských stroje připravily o chléb průměrně dvacet 
lidí v každé cihelně. Mladoboleslavská keramická továrna zavedla 
nové stroje a polévání obkládaček na nepřetržitém pásu, při čemž 
6 dělm'c zpracuje 8000 dlaždic za hodinu, kdežto dříve zpracovaly jen 
400 kusů. Pytlovací stroje s výkonem 4 vagonů cementu za hodinu 
zbavily práce 54 osoby. Využití kouřových plynů z rotačních pecí a 
jiná moderní zařízení v brněnském stavebním podniku zvýšila vý
konnost dělnictva o plných 100%, ale o práci přišlo přes 300 lidí, mzdy 
byly zvýšeny při daleko větším výkonu a namáhavější práci o pouhých 
10%. Zvolenská sklárna si pořídila pantograf, kterým může rýti 
jedna osoba ozdoby do 24 předmětů najednou, čímž přišlo 23 lidí 
trvale o práci. Polovina slevačů stala se přebytečnou v jedné pražské 
strojírně, jež zavedla slévání hliníku a mosazi tlakovými stroji, z nichž 
každý zhotoví osm odlitků za minutu. Na Plzeňsku si jedna pila kou
pila stroje, jež se obsluhují stejně jako stroje staré, ale mají výkon 
jako devět normálních pil. Trenčínská továrna na plechy se tak 
zautomatisovala, že téměř nepotřebuje dělnictva. Továrna na kuličková 
ložiska novým zařízením pouzdrové výroby zbavila práce 10 dělníků 
a zkrátila při tom pracovní dobu pro ostatní, ale výroba stoupla o 50 %. 
Zavedením soustruhů zvláštní konstrukce zvýšila továrna na veloci
pedy výkon o 60 %, mlýn vyřadil z práce na Pardubicku 80 lidí no
vými stroji, jež mají stejnou výkonnost jako větší počet starších 
strojů s osmdesáti dělníky, kteří byli propuštěni. Jedna strojírna 
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z~o~er~i~ovala své p:~i. Nyní obsluhuje jeden dělník tři peci, dříve 
tr! ~elnícI obsluhovali Jednu pec a byli plně zaměstnáni. Přo niklo
V~lll a ~hromování ko~~tr~ovány nové kruhové lázně s dvojnásob
nym vyk~nem a pOIOVIClll obsluhou. Vyplétání a centrování obručí 
obs!arf.va]í ~ sp'eciálních strojíc~ ~ě'l!čata ~ výkonností o 120% vyšší 
nez drtv~ z,kusen.z. zapracovanz de/mez. Tovarna na velocipedy zvýšila 
m~d~rn1ffil stroJI vykonnost o 90 %, mzdy zůstaly při větší námaze 
steJn~. ~~ní se v:y:robí 100 velocipedů, dříve jich vyrobilo 20 kusů 
~O delmku za ~teJnou dob~. Ostravská továrna na žárovky téměř 
uplně zo;u!omattsovala podmk a skoro vylovLila ruční práci. Stroj na 
seškra~am vrchní y.rstvy ~y~ ~ahrad~l 20 dělníků, rybinovací stroj 
s 25 vreteny vylouc1l10 delnlku, stroj na výrobu dužin v mladobo
le~lays!,é ?,edn.ár?ě ,10 bedn~řů zbavi~ práce. Tírna lnu vyloučila 60% 
dě/mku prt steine vykonnostz zavedemm automatického tření šest me
chanických stavů jiného podniku je obsluhováno jední~ tkalcem 
dříve připadal na tři stavy jeden dělník. ' 

Překvapují~í změny provedl textilní a konfekční průmysl i v roce 
193~, ~teJne Jako v r. 1930. I to jistě způsobuje rostoucí zavírání 
textIlmch toyáren ~ nás; Děčíns~ýypodnik zavedl stroj na navazování 
o~nov, kte~y, z~av~ prace 1? de~~at. V k013fekčním podniku vyrá
b~!o 1~0 .lIdí tYydne ~o ~uctu kosIl pro muze, nyní jich vyrábí 215 
pn steJnem p~ctu .~elplc ~ 17~0 tuctů límců. Výkonnost švadlen 
vzrostla o 14010 v JInem zavode, mzdy se nezměnily. Při tom byly 
zavedeny stroje, při nichž se pouhé začátečnice uspokojivě do 14 dnů 
z~p~ac~Jí, úk?lovými sazbami vlastně sníženy dosavadní možnosti 
vydelku. qctarna na ~odkarpats~f Rus~ pracuje qplně a,utomaticky a je 
dokonce pres den uzavrena na khc! V plvovarstvl a zaSIlatelství mine
r~ích, v05!y z~v,edeny st;oje, které samy provedou všechny práce 
spoJene Sy~lstemm a ,Plnením lahv~ i přípravou k balení. Na Karlo
varsku. pnslo tak v Jednom podnIku zasilatelství minerálních vod 
o práCI 45 lidí, plzeňský pivovar má nyní automatickou stáčírnu 
k!~rá vypraví. z~ h?~inu ~,~OO lahví~ t~dy pětkrát více, než mohli 
dn~e,vykopat1 delmcl~ kten JSou pouzívani k obsluze tohoto zařízení. 
BahcI strOj na ~recky med zastoupí práci 20 dělnic při stejném vý_ 
konu a potřebUje k obsluze jen čtyři děvčata. V racionalisované to
várně na umělé hedvábí bylo propuštěno 120 dělnic a výkon stoupl 
0.5 %. Rotační ofsetový stroj v jedné pražské tiskárně zhotoví 3000 
pět~~arevných ~is~ů za hodinu, starý kamenotiskařský stroj jich za 
tutez d~bu ud~lal ~e~ 500 kusů., F~tograf zavedl stroj na výrobu 
pohledmc, ktery udela 70.000 obrazku za 8 hodin. 
. Podobný obraz skýtají také informace, které o rozmachu raciona

hsace za r. 1932 podávají poslední "Zprávy živnostenských inspekto-
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rů". Vědecké řízení práce, automatisace a mašinace výkonu, slovem 
racionalisace, pronikají již i do řemeslné výroby, jako na př. do kni
hařství, do výroby stříbrných nádob atd. Také počet podniků pracují
cích zcela bez jediného člověka, lépe řečeno bez přímé lidské pomoci, se 
opětně zvětšil. Jedinečné zařízení toho druhu u nás má nyní vodní 
elektrárna s výkonem 1.145 HP na Pardubicku, jež pracuje zcela bez 
lidské pomoci. Při tom rostly nové druhy výroby, jež jsou ovšem 
zařizovány již v krajně racionalisované formě, postupuje také kon
centrace a specialisace podniků, normalisace, typisace a pod. To vše 
dnes znam.ená zjednodušení výroby a užití menšího počtu lidských 
rukou se všemi důsledky, o nichž jsme se již zmínili. 

Ministr sociální péče dr. Czech ve svém posledním exposé v roz
počtovém výboru poslanecké sněmovny uvedl pak ještě několik pří
kladů racionalisace z nejnovější doby. Poznamenal, že týmž osudem 
jako průmysloví dělníci byli pokračujícím racionalisačním procesem 
postiženi i nejubožejší z dělnictva, dělníci domáčtí. Tak používá 
sklárna v severních Cechách na výrobu skleněných perel 11 lisů, na 
nichž se perly strojově mačkají a které umožňují, že dvě osoby po
mocí lisu vyrobí za osm hodin asi 60 kg perel, kdežto týž počet do
máckých dělníků může v téže době zhotoviti jen 16 kg zboží. Uvě
domíme-li si při tom, že výrobní náklad strojových perel jest i jinak 
o dvě třetiny nižší nežli náklad výroby ruční, porozumíme tomu, jak 
těžce jest ohrožena existence domáckých dělníků zavedením nových 
strojů. Veliká pražská strojírna nahradila veškery nýtovací práce, vy
jímajíc nýtování parních kotlů, svařováním. Při tom bylo místo dří-

. vějších litinových součástek, jichž je třeba k různým pracím z plechu 
a pracím konstrukčním, používáno výhradně svařovaných konstruk
čních prvků z kovaného železa. Tak bylo dosaženo nejenom úspor 
materiálu, nýbrž i potřeba lidské práce byla snížena asi o 20 %. Mo
ravská továrna na zámky a železné zboží zavedla plynulou výrobu 
stavebních závěsů na dopravním pásu; koupila za tím účelem auto
matický lis a různé speciální stroje. Podle nové metody vyrobí nyní 
8 dllníků 20 závěsů za minutu, kdežto dříve v téže době mohlo vyrobiti 
11 dělníků pouze 6-7 závěsů. Kovací stroje na lžíce, který si opatřila 
pražská továrna na stříbrné zboží, nahradí ruční práci 7 dělníků. 
Mimořádně nepříznivé účinky projevila i automatisace výroby 

v továrně na parkety, kde nová pracovní metoda připravila plnou tře
tinu celého stavu dělnictva o zaměstnání. Bolestné účinky pro dělnictvo 
měla i jistá hospodárná opatření v továrně na klobouky, která zave
dením válcových plsticích strojů učinila polovinu dosavadních 40 děl
níků tohoto oddělení přebytečnou a kde zavedením tří nových valcho
vacích strojů byla nahrazena práce 30 valchařů. Značných hospodář-

ských úspor dosáhla cementárna na Olomoucku tím, že nahradila 
staré mlecí zařízení dvěma novými sdruženými mlýny na cement a 
slínek a že zavedla mechanickou a pneumatickou dopravu. Výkon
nost tohoto oddělení stoupla při stejném počtu dělnictva 060-80%. 
Značný pokrok v tepelném hospodářství a v poměrech zdravotních 
znamená používání nové tunelové peci na pálení porcu1ánu v karlo
varské továrně. Proti úspoře 25-40 % paliva stojí, pohříchu, smutná 
skutečnost, že stala se přebytečnou pětina všech zaměstnanců. 
Způsobem přímo ohromujícím znázorňuje škodlivé účinky racio

na1isace zavedení automatických Northropových stavů v průmyslu 
textilním. V textilní továrně v Hradci Králové byly zavedeny na 
zkoušku automatické tkalcovské stavy. K obsluze 20 stavů je třeba 
jediného dělníka. Stroje, na nichž se pracuje ve dvou směnách, jsou 
konstruovány tak, že po odchodu druhé směny i bez další lidské pomoci 
běží dále a zpracovávají připravenou zásobu příze i po odchodu děl
nictva. Nepřetrhne-li se nit, běží stroj bez dozoru několik hodin, až jest 
zásoba zpracována. Stroje jsou kromě toho spojením s vlastním 
elektrickým motorem konstruovány ještě tak, že stav se automaticky 
zastaví a nemůže způsobiti žádnou škodu. "Skutečnost," pravil mi
nistr, "že je takto možno nechati závod běžeti úplně bez lidí, byť i jen 
na několik hodin, nám ukazuje, že jsme na cestě k liduprázdné továrně, 
která pak znamená konec uplatňování lidské práce v jednom z nejdůleži
tějších výrobních odvětví a tím i tragedii pro desetitisíce dělníků." 

Z těchto příkladů je jasně vidět, že snahou podnikatelů bylo snížiti 
gener. režii zaváděním vědeckého řízení práce a racionalisací správy, 
snížiti speciální režii racionalisací produkce jednotlivých výrobků, 
mechanisad, automatisací a typisací a konečně zvýšit zisky, snížit 
ztráty, zlevnit zboží a usnadnit si konkurenci. Racionalisace prová
děla se v době krise nikoliv jako velká akce v celém průmyslu, nýbrž 
spíše v menším rozsahu u jednotlivých závodů. Nicméně praktické 
důsledky znamenají,že desítky tisíc lidí ztrácejí práci,často ina trvalo, 
že ti, kteří ještě mají zaměstnání, jsou nuceni za nezvýšené mzdy 
(anebo neúměrně málo zvýšené) podati daleko větší výkon. Dělník musí 
se fysicky i duševně daleko více vyčerpávati než dříve, trpí tím ztrátu na 
svém zdraví a je značně poškozován. Při tom nahrazují se staří zapraco
vaní dělníci nekvalifikovanýmj mladými dělníky a ženami, jak je zjevno 
z příkladů, jež jsme uvedli. Remeslné dělnictvo je z práce vyřaďováno 
často na trvalo. Tím klesá spotřeba a krise se zostřuje. Při tom dělník je 
odsuzován k jedinému jednotvárnému a vysilujícímu výkonu, který dělá 
denně, po měsíce a léta. Ztrácí tím pocit, že výrobek je jeho dílem, ztrácí 
radost z práce, a protože je nucen daleko intensivněji pracovati při ne
zvýšených mzdách, je pochopitelně naplňován roztrpčeností. 



Stát a racwnalisace. 

V době rostoucí nezaměstnanosti je tedy velmi důležité, aby ve
řejnost sledovala rozmach racionalisace, který má tak nepříznivé 
účinky na blahobyt národa i na jeho duševní rozpoložení. Je povin
ností státu, aby hájil zájem slabšího a tímto slabším činitelem ve výrobě 
je dělník, ohrožovaný nezaměstnaností, nižší mzdou, vyšším výkonem 
pracovním, otročtější prací a pocitem křivdy, kterou na něm moderní 
vědecké řízení práce páchá. 

Racionalisaci a vědecké řízení práce ovšem zastavit nebo zakázat 
nemůžeme, protože znamená pokrok, jemuž nelze bránit. Co však 
učinit můžeme, jest zkráceni pracovní doby, spravedlivější podíl děl
níka na zisku výroby, zatím ve formě zvýšených mezd a zavedení úlev, 
jež učiní dělníku dnešní strašlivé pracovní tempo snesitelnější. A proza
tím zvláštní "daní z racionalisace" musí "liduprázdné továrny" při
spět na výživu těch nevinných dělníků, které prostě hodily poplat
nické obci na krk, dále se o ně - jako o surovinu ve výrobě již nepo
třebnou - nezajímajíce. Jsou případy, kdy nová strojní zařízení a 
"vědecké" vedení práce stojí továrny více, než by je stáli dělníci, 
kteří by podali stejný pracovní výkon. Má taková nesmyslná raciona
lisace nějaký rozumný účel? 

Racionalisace vyřadila z naší výroby trvale asi na 200.000 dělníků, 
kteří by se do výrobního procesu nevrátili, i kdyby nastala konjunktura, 
jaká byla před krisí v r. 1929. Racionalisace se tu tedy jeví jako instituce 
s dvojí tváří. Je krisí vyvolávána a dále krisi vyvolává. Je to jeden 
z těch zjevů, které při posuzování hospodářských věcí nám připo
mínají bludný kruh. 
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Mapa, která vysvětluje mnoho 

Obchodní bilance není všechno. 

Sledujeme-li pozorně vývoj nezaměstnanosti v Českosl~yens~u, 
přicházíme při bližším přihlédnuytí k poz~ání, ~e nep?S!aCI ,se Je~ 
dívat, jak se vyvíjel rozsah nez~n:estnanostI '; n~sem state ~ t~ kt~re 
době a srovnávat rychlost a prubeh tohoto vyvoJe. Tato vysetrovani 
jsou ovšem nejdůležitější, protože ná~ osvětl?j~)akoby bles~o~ým 
světlem situaci a ukazují, zda se pomery zlepsuJI anebo zhO:-suJlye 
svém úhrnu. Odmítali jsme vždy s vášnivostí sledovat vývoJ aktIva 
naší obchodní bilance, která ovšem je převážným a téměř jediným 
určovatelem stavu naší bilance platební. Ukazovali jsme vždy, že jde 
především o objem činnosti našeho ?árodní~o h?spodářství. MůžeI?e 
si představi!i export za d,:acet. x.nIlI~rd yKc ay Import za ,deyatena~t 
miliard devet set sedmdesat mIlIOnu Kc. Nase obchodnI bilance Je 
aktivní, jásají noviny a veřejnost. Av~ak ~~eme si 12ředstaviti expo:t 
za šest miliard Kč a import za pet mIlIard devet set sedmdesat 
milionů Kč. Naše obchodní bilance je opětně aktivní a zase stejnou 
částkou 30 milionů Kč. Jásot je tentokrát poněkud nucený a menší, 
třebaže v některých novinách vidíme, že se nevykládá, proč. Ale vy
světlení je jasné: zaměstnanost našeho národního hospodářství se 
v prvém případě ~ěřila obr~~em v !a~r~ničním obc,h~~l! na. 40 
miliard Kč v druhem na 10 miliard Kc, cllI klesla o pIne tn ctvrtmy. 
Aktivum s~ nezměnilo, ale v zemi, kde bylo v prvém případě po~
hých čtyřicet tisíc nezaměstnaných, je jich nyní dvacetkrát tolik, 
přes osm set tisíc. 

To je ta pravá tv~ř naší a každé obchodní bila~cey vůbr:c,y~ ~o je to, 
nač ve svých popularních, ale nezapomenutelne p~esvedclvych, lo
gicky jasných a správnýc~ Ekono~.cktch hy~rmomích,p~e~ osmde
sáti lety upozorňoval Bastla,t, ktery Sl ~zd~ P!l posuzov~m. n:r?~o~o
spodářských zjevů kladl otazku: "Co Je vldet a co nem vldet. Pred 
dvanácti lety, když jsme jeho knihy čtli v seI?-iná~i, zdálo se ~á~, že 
l!avždy ';YVrátil r~zné'pov~ry o yobc~odní bilany~I a ~er~antIl~sm~. 
Zel lide se z hlstone zasadne mcemu neUCI, ze)mena mkolIv 
nár~dnímu hospodářství, což nakonec cítíme na svých kapsách 
všichni. 
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Právě tak tomu je i s nezaměstnaností. I tu se musíme ptáti, nejen 
co je vidět, ale i co není vidět. Je vidět, že koncem února 1934 máme 
847.994 nezaměstnaných. Ale není vidět, proč je máme, v kterých 
hospodářských odvětvích jich máme nejvíce a v kterých krajích. A to 
je důležité přímo nesmírně, protože nám ukazuje takové srovnání, 
kde musíme nejdříve počíti s léčením a jaké se staly chyby. 

Toto srovnání lze však provésti pohříchu jen pro Čechy a Moravu 
se Slezskem, protože pro Slovensko a Podkarpatskou Rus nemáme 
dosti spolehlivých dat vzhledem k tomu, že se stále ještě nepodařilo 
prosaditi zákon o povinném zprostředkování práce pro celou repu
bliku. Nicméně však vzhledem k tomu, že těžisko našeho národního 
hospodářství je jak po stránce výrobní a finanční, tak i po stránce 
státní finanční a berní politiky v historických zemích, postačí i toto 
srovnání, aby ukázalo situaci nezaměstnanosti názorně. 

"Zeměpis nezaměstnanosti" v Cechách, na Moravě 
a ve Slezsku. 

Mapka, kterou otiskujeme, je založena na úředních datech. Pod
kladem je poslední úřední sčítání lidu z r. 1931 a stav nezaměstna
nosti koncem října 1933. Novější data, jež by bylo možno získati na 
základě pozdějších údajů o počtu nezaměstnaných, ukázala by jejich 
územní rozvrstvení v podstatě asi stejné, pouze měrná čísla neza
městnanosti byla by patřičně vyšší. Tím by se na vzhledu naší mapky 
ovšem v celku nic nezměnilo. Mapa znázorňuje procento nez_aměstna
ných dělníků z celkového počtu všech dělníků v celém okresu. Cím tem
nější barva, tL1ll větší část dělnictva jest nezaměstnána. Odstíny jsou 
voleny ve stupnici po pěti procentech. Tam, kde je okres vyznačen 
bílou plochou, nepřipadá na sto dělníků ani pět nezaměstnaných. 
Tam, kde ze 100 dělníků je jich 5-10 bez práce, je okres vyčárko
ván, kde je jich 10 až 15%, jest vyplněn vodorovnými čarami. Tak se 
stíny postupně přiostřují až tam, kde je nad 45% dělníků bez práce, 
tu je okres položen černou barvou. Právem, neboť je to barva zoufa
lého smutku, který vládne v těchto okresech, kde je každý druhý 
dělník bez práce. 

Na základě této mapky jsou nám pak srozumitelnější různé 
průvodní politické a hospodářské zjevy, a chápeme snáze dů
sledky politického i hospodářského rázu, jež v jednotlivých částech 
republiky katastrofální nezaměstnanost s sebou nese, a chápeme 
také, proč se ve státní politice finanční i v politice politické vysky
tují některé momenty, jež bývají vykládány buď všeobecně, nebo 
tendenčně a nesprávně. 
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Které obory výroby jsou hlavně postiženy? 

Je to ovšem, zhruba vzato, vidět na první pohled, protože temná 
barva pokrývá oblasti, jež jsou obecně známé jako kraje exportního 
průmyslu. Světlé okresy, kde není ani dvacetina nebo nejvýše deseti
na dělnictva bez práce, jsou vesměs oblasti výroby zemědělské. To si 
však můžeme potvrditi přesněji. Mapky tohoto druhu existují totiž 
o jednotlivých odvětvích výroby a byly zpracovány a publikovány 
v mnohosetstránkové knize, kterou r. 1927 vydal Státní úřad stati
stický o výsledcích sčítání lidu z r. 1921 po stránce povolání obyva
telstva. Tato objemná publikace velkého kvartu obsahuje osmnáct 
kartogramů. 

Podíváme-li se na list první, který je podle okresů položen barvou 
bílou a různými odstíny barvy zelené, od nejsvětlejší zeleně až po 
tmavě zelenou, vidíme, jak je u nás rozvrstveno obyvatelstvo zabýva
jící se zemědělstvím, zahradnictvím a chovem zvířat. A díváme-li se 
zá~?'.:eň, na n~ši v mapku "zeměpisu nezam~stnanosti'\ je nám oka
mZIte napadne, ze okresy na mapce nezamestnanosti tmavé jsou na 
mapce zemědělství světlé. Čím černější je okres, znázorňující pro
cento nezaměstnanosti, tím bělejší je okres, ukazující procento země
dělské~o ob~atelstva. <?k~esy n.ejtemněji zelené, kde j; na tisíc oby
vatel VIce nez 700 zemedelcu, JSou na mapce nezamestnanosti na
prosto bílé, 'není tam ani pět procent nezaměstnaných. To ukazuje 
také, proč agrární. ~trana nemá pochopení pro nezaměstnané, ale 
o tom se podrobnějI zmíníme při rozboru politických důsledků, jež 
lze vZ~ zkOlI~ání mapky nezaměstnanosti vyvozovat. I kdybychom 
chteh zde OtiSknOUt tuto mapku, ukazující, kolik procent zemědělců 
ze všeho o~~atelstv~ v každé~ okresu se věm;je zemědělství, bylo 
by to zbytecne, protoze tyto dve mapky, nezamestnanosti a zeměděl
ství, se téměř zcela přesně doplňují. 

Nejvýznamnější je pro nás kategorie třetí, která v červené barvě 
různé intensity ukazuje, kolik obyvatel z tisíce lidí každého okresu se 
~ěnuje průmy~lu a živnostem. Zajím~jí nás především okresy temně 
cervene, kde Je nad 600 obyvatel z tisíce zaměstnáno v průmyslu 
~,v ~ivn~st~ch. ~teré jsou to okresy? \ato temně červená barva po
ema u Ase, Jde az do hloubky falknovskeho okresu, okres mariánsko
lázeňský už je světlounce růžový. Okresy, položené barvou temně 
růžovou, pokračující přes Loket, Most a Duchcov k Boru u České 
Lípy, zahrnujíce ovšem Rumbursko a celý šluknovský výběžek zabí
rajíce pak převážnou většinu pohraničních okresů až k náchodskému 
kde vidíme, že 600 lidí z 1000 je zaměstnáno v průmyslu a živno~ 
stech. Podívejme se ještě jednou na mapku nezaměstnanosti, jak tato 
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červená barva věrně odpovídá temným barvám, ukazujícím procento 
nezaměstnanosti. 

Právě tak je tomu na Krkonošsku a v Podkrkonoší. Pak přechá
zíme na Moravu a Slezsko. Okresy frývaldovský, šumperský, ostrav
ský, těšínský až dolů k okresu novojičínskému jsou zakresleny temně 
červenými barvami. Ve střední Moravě jsou touto barvou vyznačeny 
okresy třešťský, ivančický, brněnský, blanský, boskovický, svitavský 
a mírně červenou barvou západomoravské okresy. Těmto barvám 
odpovídají temné barvy nezaměstnanosti na naší mapce, ukazující 
procento nezaměstnaných. To postačí zajisté k důkazu, že nezaměst
nanost je u nás především v průmyslu. 

Než bylo by zbytečné unavovati čtenáře tímto srovnáváním ob
lastí různé intensity různých průmyslových oborů s intensitou neza
městnanosti v těchto oblastech. Každému je zhruba známo, kde se 
co u nás vyrábí, a při pozorném prohlížení mapky dovede si uči~it 
obraz, jak v kterém okresu a v které výrobě dnes poměry vypadají. 
To je ostatně možI!0 ještě lépe seznati z tabulky, kterou publikovalo 
studijní oddělení Cs. Národní banky pro listopad 1933 a 1932, kde 
v tisících je udán počet nezaměstnaných v různých výrobních od-
větvích. 

Počet nezaměstnaných uchazečů o práci podle jednotlivých oborů. 
ev tisících) 

Listopad Listopad 
1933 1932 

1. Nádeníci . . ... . ... . . .. . . 156,9 ...... 126·4 
2. Textil .... . . . . . . . ...... , 79·5.. . ... 78·2 
3. Různé . . ..... . ......... 73·1. .... . 63·7 
4. Stavební ........ .. ... . . 72·6 .. .... 62·6 
5. Kovoprůmysl . .. .... . . . . 46·0 . .. .. . 44·7 
6. Zemědělští a lesní dělníci. 35·8 . . . .. . 31·4 
7. Strojírny . . .. .. . . .. . ... , 29·8 ... ... 23·7 
8. DřevoprŮIDysl . . . . . . . . . . ~~5·2 ... ... 20'7 
9. Sklářský. . . . . . . . . . . . . . .. 25·0 .. . . .. 28·5 

10. Obchodní zřízenci . ...... 23·5 .... .. 17·2 
11. Konfekční průmysl . .. . .. 21·2 .... .. 16·9 
12. Hornictví. .. . . . . . .. . ... , 19·3 .... .. 20·7 
13. Kamenné lomy atd. . . . . . . 18·3 . .. ... 16·5 
14. Domácí služebnictvo . ... , 16·1 . ... .. 13·9 
15. Potravinářský průmysl. . . . 9·6. . . . . . 8·4 
16. Chemický průmysl ... .. . 8·0 .. ... . 6'1 
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(V tisídch) 
Listopad Listopad 

17. Grafický průmysl ...... . 
18. Papírenský průmysl .... . 
19. §vobodná povolání ...... . 
20. Zivnosti hostinské ...... . 
21. Doprava .............. . 
22. Hutnictví .............. . 
23. Kožařský průmysl ...... . 
24. Učňové ............... . 
25. Čalounictví ...... ...... . 
26. Zahradnictví .......... . 
27. Výroba gumy .......... . 

1933 1932 

5·9 ..... . 
4·8 .... .. 
4·1 ..... . 
3·8 .... .. 
3·1 ..... . 
2·8 ..... . 
2·6 ..... . 
1·6 ..... . 
1·3 ..... . 
0·8 ..... . 
0·4 .... .. 

5·3 
4·1 
4·6 
3·1 
2·9 
3·5 
2·9 
0·9 
0·9 
0·7 
0·3 

Všeobecně lze tedy říci, že nezaměstnaností podle těchto úředních 
dat jest postiženo naše zemědělství téměř nepatrně, nebo vůbec nikoli. 
Hlavně jsou postiženy nezaměstnaností okresy průmyslové, a to tím 
více, čím více byl průmysl odkázán na vývoz. Průmysly, které zásobily 
domácí spotřebu, trpí nezaměstnaností podstatně méně. Je ostatně 
známo, že na př. průmysl, který vyrábí čokoládu, cukrovinky, ně
které druhy běžných potravin a vůbec výrobky denní spotřeby, je 
zaměstnán téměř úplně. 

Jaké jsou politické důsledky? 

Tento letmý přehled nám vysvětluje, proč se považuje nezaměst
nanost u nás výlučně za problém průmyslníků a dělníků. Některé 
buržoasní strany, hlavně agrárníci a klerikálové, zacházely po dlouhé 
měsíce s problémem nezaměstnanosti tak, jako by socialistické strany 
si ho vymyslily jen na poškádlení svých koaličních spojenců. Ale ne
zaměstnanost přesahuje již dávno a daleko zájem průmyslu a děl
nictva, protože svým rozsahem a svými důsledky pro finanční situaci 
státu stala se národní katastrofou. Nicméně pohled na mapku neza
městnanosti nám vysvětluje, proč agrárníci nemají stále ještě dosti 
pochopení pro tento strašlivý problém. Cistě zemědělské okresy nemají 
ani pět procent nezaměstnaných, takže agrárníci pociťují důsledky 
průmyslové nezaměstnanosti a ochromení exportu jen nepřímo. Oni 
sice pozorují, že odbyt zemědělských výrobků klesá a že klesají jejich 
ceny, protože "lidé nemají peníze". Ale chtějí tuto nepříjemnost 
napravovat zvyšováním cel, omezováním podpor v nezaměstnanosti, 
novým zdaněním nezemědělského obyvatelstva ať přímými či spo
třebnými daněmi, dovozními listy a jinými úlevami zemědělcům, 
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znehodnocením měny a někteří dokonce inflací. Nechápou, že to vše 
nic nepomůže, že to situaci státu ještě zhorší, neboť národ zchudl tím, 
že jeho průmysl ztratil dvě třetiny svého vývozu. Tam je kořen bídy a 
tam nutno nasadit páku. 

Pro československé obyvatelstvo státu je tedy důležité poznání, že 
nezaměstnanost nejtíže zasahuje okresy průmyslové, především vývoz
ní, a že ušetřila okresy zemědělské. V tom je také síla agrární strany a 
oslabení stran socialistických, zejména ovšem stran ryze dělnických. 
Dělnické strany, odkázané na příspěvky svých členů, musí omezovat 
svůj stranický aparát, zmenšovat počet sekretariátů, snižovat platy 
svým zaměstnancům, nemohou přikročiti k rozmachu propagačního 
tisku i denního tisku. To má důsledky politické zejména při volbách. 
Stará pravda, že v době krise je dělnictvo daleko méně výbojnější, 
neboť risiko ztráty práce v zápasu je větší než v době prosperity, kdy 
jsou vybojovávány všechny sociálně politické vymoženosti, se tu také 
znova osvědčuje. To je také příčina, proč vliv socialistických stran je 
poměrně menší, než by měl býti při počtu jejich voličů. 

Samospráva a fašismus. 

Sem také patří stísněná situace samosprávy. I když dnes se obecně 
uznává, že zákony, jimiž bylo okleštěno finanční hospodářství samo
správy občanskou koalicí r. 1927, nesou vinu na dnešní bídě samo
správy a způsobily také, že v době prosperity nemohla samospráva 
nic reservovat pro investice na dobu krise a byla také ochromena její 
síla jako dlužníka, takže si dnes nemůže vypůjčovati na produktivní 
práce investiční, je tu přece jen hlubší kořen. A ten je právě v této 
obrovské nezaměstnanosti, kterou pozorujeme na okresech průmy
slových, jež vesměs jsou pokryty černými barvami. Nejen přímé vý
daje tím stouply a bylo nutno přikročiti k úsporám na jiných stra
nách, klesly však i obecní příjmy, jež především pocházely z výdělků 
dělnictva a živnostnictva a ze zisků místních továren a závodů. Víme 
na příklad, že jeden velký strojařský koncern platil obci ročně mili
ony Kč na přirážkách. Dnes platí jen několik set tisíc Kč. Mnoho 
podniků dočasně nebo trvale zaniklo, jiné pracují s nepatrným 
ziskem, některé jen omezeně. Kde jsou peníze, jež by mohly nahradit 
obcím tento úbytek příjmů na obecních přirážkách, různých dávkách a 
daních? Tím zase utrpěly živnosti, kde nezaměstnaní a polozaměst
naní méně dají utržit, a to opětně pociťuje obec či město na výši při
rážek, placených řemeslníky a živnostníky. To je ten pravý problém 
samosprávy . 

Netřeba snad ani vykládat, jak působí nezaměstnanost na radikali
saci dělnických mas, ale i řad živnostníků, řemeslníků a drobných 
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podnikatelů. Komunisty u nás potřel jednak Hitler, jednak je děl
nictvo zklamáno omezenou křiklounskou politickou prací komuni
stů. Zato však střední živnostníci (i ti malí), řemeslníci a drobní 
i větší podnikatelé vidí, jak bylo v zemích fašismu přitisknuto dělnictvo 
a jak bylo omezeno jeho sociální zákonodárství, jež podnikatele u nás 
stojí velké peníze. Krise žene proto tyto lidi u nás k šejdrismu a kfašis
mu. I tu je vidět kořen jednoho politického problému: fašismus, šej
drismus, ligismus a podobné demagogie nacházejí sluchu i u lidí 
jinak rozumných z naprostého jejich otupění, zoufalství a resignace, 
částečně také z vypočítavosti a přehnaných nadějí, plynoucích z ne
znalosti toho,jak to v zemích fašismu se středním a drobným stavem do
padlo. 

V tomto rozboru by bylo možno jistě pokračovati velmi dlouho, 
avšak ten, kdo se zamyslí nad mapkou nezaměstnanosti v historických 
zemích, dovede si sám ještě vysvětliti různé jiné důsledky faktu, že 
jde o zjev nezaměstnanosti průmyslové, především u exportní vý
roby. Menší potřeba práce našich občanů, menší tvoření úspor, menší 
doprava, menší obchod bankovní, menší spotřeba - to jsou opětně 
další stránky, kde tato krise se přelévá do finančních ústavů a kde po
stihuje lidi zaměstnané v nich, ale i ty, kteří z finančnictví, bankov
nictví a vůbec z obchodu penězi žili. A to zase má politické důsledky. 

Poměrně je nezaměstnáno více Němcu. 

Na jeden důsledek rázu národnostního bychom tu však zvláště 
důtklivě rádi upozornili. Podívejme se znovu na tuto mapku, tento
krát s myšlenkou, že si představíme, jak vypadá národnostní mapa 
Čech, Moravy a Slezska. Okamžitě vidíme, že nejvíce jsou postiženy 
nezaměstnaností kraje, obydlené našjmi německými spoluobčany. Pošu
maví, západní bavorská hranice Cech, Krušnohoří, severozápadní 
hranice se Saskem i na straně krkonošské, německé kraje ve Slezsku 
i německé ostrovy na Moravě. Německé obyvatelstvo je tedy krisí 
tak dotčeno, jako jen málokde obyvatelstvo v českých okresích, s vý
jimkou některých krajů východní Moravy. 

S hlediska národnostního je nezaměstnanost více problémem němec
kého národa u nás než českého. Protože je samozřejmé, že naši Němci 
tíhli k Praze tím více, čím lépe se jim vedlo u nás a čím hůře se vedlo 
Němcům za hranicemi v Německu, chápeme hned, proč nastal obrat 
ve smýšlení velké většiny i dříve loyálního německého obyvatelstva 
Čech a Moravy. Tu je vysvětlení, proč v těchto okresech, položených 
tak černými barvami; nastal odklon ke směru odstředivému. Situace 
našich Němců se soudobou hospodářskou krisí zhoršila podstatně 
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více, než situace českého obyvatelstva historických zemí. To je kořen 
haknkrajclerismu. 

Avšak pravíme s plným vědomím odpovědnosti za tuto větu, že 
tento převrat v myslích i nepolitického německého obyvatelstva by 
byl za soudobé krise započal, i kdyby' v Německu nepřišel Hitler k moci. 
Vede-li se mnohému Němci v Ceskoslovensku hůře, neuvažuje 
o tom, že kdyby se německý prtlmysl vCechách, na Moravě a ve Slezsku 
octl za německými hranicemi, vedlo by se mu ještě Mře, protože by 
tento prumysl nesnesl konkurenci říšskoněmeckého prumyslu, před nímž 
je nyní chráněn celními zdmi československými. Ale tu mluví buď ro
mantika, nebo nevzdělanost, či národní cit, prestiž a podobné věci 
rozumem neovládané. 

Jakmile však v Německu přišel Hitler, tu se přiroz~ně tento proces 
pod vlivem této krise, jež postihuje více Němce než Cechy, protože 
drží průmyslovější oblast, protože mají přes třetinu kapitálu v našem 
průmyslu ve svých rukou, protože mají množství dělnictva v prů
myslu, obchodu, dopravě a finančnictví, ještě urychlil a zostřil. Tak 
můžeme právem říci, že haknkrajc1erismus v našich německých kra
jích byl v dnešním rozsahu vyvolán a je udržován soudobou hospo
dářskou krisí. Pomine-li tato krise, zeslabí se haknkrajclerismus, 
i kdyby v Německu Hitler vládl dále. Haknkrajc1erismus je tedy 
politickým důsledkem hospodářské krise. 

Je tedy zajisté dobře, že máme ve vládě jednak německé agrárníky, 
kteří přece jen nejsou krisí tak přímo drceni vzhledem k tomu, co zde 
bylo o nezaměstnanosti v zemědělských okresech řečeno, třebaže 
německé zemědělské okresy jsou na tom mnohem Mře než české, neboť 
mají také mnoho průmyslu, což české okresy povětšině nemají. Ale 
zejména musíme býti rádi, že ve vládě jsou němečtí sociální demo
kraté, jejichž voličstvo, především dělníci, trpí jak hospodářskou 
krisí, tak i jejími politickými důsledky, to jest haknkrajc1erismem. 
Co z toho všechno plyne, možno si jistě domyslit a není to třeba dále 
vykládat. 

Pohled na tuto mapku nezaměstnanosti v n~meckých krajích uka
zuje také, že ministr sociální péče, ať by byl Cech, Němec, Slovák, 
Polák, Rusín, Maďar nebo i cizinec (kdyby to podle zákona bylo 
možné), musil by věnovati poměrně větší částky na podpory nezaměst-. 
naných v německých krajích než v českých, z toho prostého duvodu, že 
percentuálně jsou německé okresy více postiženy. Byly proto hloupé a 
z nevzdělanosti plynoucí všechny útoky na tohoto ministra, že "roz
hazuje státní peníze Němcům v republice". To může tvrdit jen de
magog. Můžeme tedy pokládati zase za neobyčejně výhodné, že mi
nistrem sociální péče byl právě německý sociální demokrat' dr. 
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Czech.Nej~~o:n,prot?? že osvěd,čil pili, že se do svých problémli 
zakou~l ~ vasm~ym za)mem. Zname nejen jeho chyby ale i jeho 
~sobm prednostI. Ale faktum, že v nejtěžších dobách spr;voval s ne
US~UP~?u yYtrva~ostí a poctivostí toto ministerstvo právě zástupce 
neJv~tsl ~7m~ck~ strany a při tom právě strany dělnické, mělo 
velky pOlIEICky vyznam, prospěšný tomuto státu . 

• Podobne l;e. ovšem posuzovati celostátní politiku v oboru sociální péče 
v~bec. SlovacI někdy také říkají, že na Slovensko se dává málo pe
nez na po~pory" v ne,?am~stn~nosti. Nuže, poslední den lednový 

. r. 1934 ukazal, ze v Cechach Je 448.785 nezaměstnaných v zemi 
Mo~avskoslezské ~~9.631, na "Slovensku 115.122 a na Podkarpatské 
R?SI5.91.3}.kdyz Je pravda, ze na Slovensku z důvodů dříve uvede
nrch, s"teJne Jako n~ P?d~arpats~~" R~si, jde o data neúplná, i když 
Vlme, ze n:no~o delmku dnes JIZ vubec není jako nezaměstnaní 
ved~no z "ruznych ,dů~?~ů" (~tálé nutné hlášení, docházky do vzdá
lenych mest, ,drahe dOJ1zde~I do .místa, kde je úřad nebo zprostřed
k~vat~lna pr~ce ~ P?d.), prece Jenom převaha počtu nezaměstna
n~~h Je p~o ~~to:Icke,ze~~ tak obrovská, že je samozřejmé, že hlavní 
pec~ m~sl bY~I ve?ovana JIm. Daleko přes dvě třetiny všech nezaměst
nanychJe v hzstorzckýc~ zemích. To přirozeně má vliv na rozdělování 
podpo! a na celou socIální politiku i na péči o nezaměstnané, na její 
IntensItu, charakter, tendenci a směr. 

. ~ tOho"to povšec~ného výldadu "zeměpisu nezaměstnanosti"unás 
VIdíme, ze nezamestnanost ve svém zeměpisném rozvrstvení nám 
u~ož~~je pochopi~v stěfejn! pr~blé"!.~ na!e.,h~ národního hospodářství, 
fzn~n.cnzho hosP?"darstvz statu z nasz vnztrnz politiky, důsledky pro 
polItIku zahramcní a národnostnÍ. To je tak významné že nikdo 
kdo se c~ce ?dpov.ědně zabývat řízením veřejných věcí ~ nás, neb~ 
k~o d?v ~Ich Ja1~koltv zasahuje" nebo kdo o nich veřejně mluví či i jen 
pr!:myslt, nemel by tuto stranku problému nezaměstnanosti pře
hllzet. 
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Jak klesala výroba. za kr/se 
. Mapka, znázorňující rozložení ne~aměstnanosti s hledi~ka z~mě

pisného v jednotlivých okresích v Cechách a na Morave, ukazala 
nám s dostatek přesvědčivě, že hlavní a převážný podíl na dnešním 
objemu nezaměstnanosti u nás má průmysl, především pak průmysl 
-exportní. Toto důležité poznání, jež má tak vážné důsledky poli-
-tické, hospodářské a státně finanční, lze si potvrditi ještě dvojím 
způsobem. Jednak zkoumáním, jak se vyvíjel u nás objem průmyslové 
výroby a jak se v téže době zmenšoval či zvětšoval počet nezaměstna.
ných, jednak sledováním objemu našeho zahraničního obchodu a v:ývoJe 
počtu nezaměstnaných. Zab~ejme. se pře~evším ~?!;ybem 0vbJev~u 
naší průmyslové produkce jako Zjevem vseobeCnejS1m, v nemz Je 
obsažen již také druhý zjev, rozsah našeho zahraničního .obchvod~. 
Závislost je tu přímá i nepřímá, v obou případech velIce tesr;a. 
Rostoucí zahraniční obchod umožňuje vzrůst výroby průmyslove a 
tím stounnutí zaměstnanosti. A tím také stoupnutí výroby zeměděl
ské, vze;tupný pohyb cen, větší hospodářskou zaměstnanost vů~ec 
a z toho plynoucí zlenšení ve stavu státních financí. Rozmach obJe
mu průmyslové výroby a zlevnění průmyslových výrobků má však 
také vliv na vzestup rozsahu našeho zahraničního obchodu. Tento 
vliv je ovšem brzděn překážkami, jež buď si děláme sami prosazová
ním požadavků agrární strany při sjednávání obchodně politických 
srilluv s cizími státy, vysokým zdaněním průmyslu, tíživými ob
chodovými daněmi a konečně politickými a finančními cly, jimiž 
brzdíme dovoz a tím vyvoláváme odvetu cizích států, jež proto 
opět omezují náš vývoz. Tento vývoz je přirozeně omezován také 
snahami po soběstačno~ti, zájmy politi~kýmf a l?od;, j~ž maj~,~!zí 
státy. Pro studium vý-voJe, nezamestnar:ostz u t;as, .z~Jmena Je~? pnc~, 
je tudíž nadmíru důležite, abychom Sl srovn1:!.vah, Jak se VYVIJel v teze 
době 1. objem produkce a 2. objem zahraničního obchodu. 

ČSR. dosud nezná objem své průmyslové výroby. 

Ačkoliv jsme státem tak vysloveně vývozním, ačkoliv se obecně 
u nás ví, že náš blahobyt závisí na rozsahu naší l?růmys,lov~ ~Ývroby ~ 
na objemu našeho zahraničního obchodu, nemame stale Jeste dOStl 
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znalosti ani o rozsahu naší průmyslové výroby ani o tendenci jejího 
vývoje. Nemáme prostě ještě úřední index průmyslové výroby. 
Státní úřad statistický se připravuje sice k tomu, že od počátku 
r. 1935 bude publikovati index výroby, dosud však nebylo možno 
pro odpor našich výrobních kruhů sbírati úředně potřebná data. To 
jest stav tím trapnější, že úřední index výroby mají dnes už i státy 
vysloveně agrární jako Polsko a Maďarsko. V Evropě publikují pra- I 
videlně výrobní index Německo, Francie, Anglie, Svédsko, Belgie, . 
Polsko, Rakousko a Maďarsko, ze zámořských států publikují své 
úřední výrobní indexy Spojené státy americké, Kanada, Japonsko a 
Chile .. Většina našich průmyslníků by se pravděpodobně dala po
hnoutI k tomu, aby poskytovala Státnímu úřadu statistickému ob
jektivní zprávy o rozsahu výroby svých podniků. Mocné zájmy ně
kterých skupin průmyslu, zejména kartelářského, dovedly však 
dosud zabrániti tomu, aby tento index u nás vznikl, protože se 
patrně tyto podniky obávaly, že by veřejnost pak příliš viděla naše-
mu průmyslovému podnikání na prsty. 
Nicméně musíme žádati, aby i u nás byl řádný a důkladný index 

průmyslové výroby úředně sestavován a uveřejňován. Na tom má 
zájem jak dělnictvo a spotřebitelská veřejnost, tak i stát, který čím . 
dále tím více zasahuje do hospodářství nejen veřejného, ale i soukro
mého. Stát, který počíná dirigovati i směr a tendenci prumyslové výroby, 
musí znát přesné pl~edpoklady pro tyto zásahy, i jejich konečný efekt. 
V období jakéhosi státního kapitalismu, do nějž vcházíme, musí 
i stát míti zájem na tom, aby znal všechny hospodářské skutečnosti 
svého území. To je také požadavek politický, protože na př. znalost 
výrobního indexu průmyslového umožňuje národohospodářům a 
všem, kteří se zabývají hospodářskou politikou, aby mohli navrho-
vati státní zásahy do hospodářství a aby mohli věcně jinými činiteli 
navrhované zásahy kritisovati. 

Tento nedostatek indexu průmyslové výroby u nás povzbudil na
daného mladého úředníka Státního statistického úřadu, dr. Maiwal
da, aby se pokusil o konstrukci vlastního provisorního indexu výro
by, dokud tu nebude index oficielní. Tento Maiwaldův index vý
roby sleduje výrobu již pd roku 1921. Index sám není pohříchu u nás 
publikován, vychází však v měsíčních zprávách Společnosti národů. 
Při konstrukci svého indexu průmyslové výroby použil dr. Maiwald 
přímých dat o výrobě asi z jedné třetiny, totiž pokud jsou tato data 
vůbec známa (doly, hutě, hnojiva), a z ostatní části dat náhradních, 
asi rovným dílem na jedné straně dat o spotřebě surovin v jednotli
vých průmyslových odvětvích a na druhé straně dat o vývozu, do
pravě a zaměstnanosti. Na základě těchto dat sleduje průmyslovou 
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výrobu v 11 nejdůležitějších výrobních odvětvích. Je přirozené, že 
v našem národním hospodářství nemá každé z těchto výrobních 
odvětví stejně velký význam. Aby úhrnný index odpovídal aspoň 
zhruba struktuře naší výrobní činnosti, dává dr. Maiwald jednot
livým odvětvím různé váhy (kovoprůmysl 26, textil 20, hornictví 14, 
průmysl oděvnický 10, dřevařský 7, kamene a zemin 6, chemický 6, 
sklářský 4, papírnický 3, polygrafický 2 a kožní rovněž 2). Těmito 
vahami jsou násobeny jednotlivé dílčí indexy a z takto vzniklých 
násobků je sestaven úhrnný čili generální index průmyslové výroby 
v naší republice. 

Co ukazuje pohyb výroby a nezaměstnanosti. 

Z dlouhé řady čísel není nikdy tolik vidět jako z jednoduché čáry 
grafu. Je pravda, že graf není nikdy tak přesný jako absolutní čísla, 
našemu účelu však graf zcela postačí, zejména proto, že je každému 

Provisorní index výroby dr. K. Maiwalda v letech 1921-33. 
(Základ: 1926-27 = 100.) - Pro srovnáni zakreslen vývoj nezaměstna

nosti při obrácené stupnici. 
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naprosto srozumitelný. Vidíme především, jak po počátečním oži
vení výroby v letech bezprostředně po válce přišla první těžká krise. 
Byla to krise, kterou vyvolal tehdejší ministr financí dr. Rašín prosa
zováním deflace. Pak rostl objem naší výroby přes období deprese 
z let 1924-1926 ustavičně až do poloviny r.1929, od té doby prudce 
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klesal až do poloviny r. 1932,po kteréžtó době se další pokles zastavil, 
takže se zdá, že nejhorší bod krise je překonán a že nastává oživení, 
které svou pozvolností se ovšem podobá stagnaci. 

Zajímavé je, že i přes krutou krisi posledních čtyř let neklesl objem 
naší výroby tak hluboko, jako byl v r. 1923. Ba co víc, máme i dnes 
větší rozsah výroby, než jsme měli na konci konjunktury prvních 
dvou poválečných let. 

Rubem produkce je nezaměstnanost. Proto je na našem grafu zakres
lena také vyrovnaná čára, znázorňující vývoj nezaměstnanosti v naší 
republice od roku 1921. Stupnice pro počítání nezaměstnanosti je 
zakreslena obráceně, abychom mohli sledovat, jak obě čáry, výroby 
i nezaměstnanosti, probíhají. Vidíme, že rozpětí mezi nimi se usta
vičně zmenšuje, čili při stejné výrobě klesá počet lidí v ní zaměstnaných. 
To je nejjasnější doklad rozmachu vědeckého řízení práce, stále větŠÍ
ho užívání strojů a stále většího nahrazování lidské práce automa
tickou prací mechanickou a vylučování co možná největšího množ-
ství lidské práce racionalisací. . . . 

Charakteristický pro náš obrázek je vzestup čáry, znázorňující 
objem výroby až do poloviny r. 1929, a pak prudký spád. ACRoliv 
objem výroby neklesl pod nejnižší bod objemu výroby z roku 1922-23, 
je p;~ece nezaměstnanost mnohonásobně větší, než byla tehdy.To si právě 
nelze vysvětlit jinak, než rostoucí strojovostí výroby a stále rostoucí 
racionalisad, která denně vrhá stovky dělníků na ulici. Dva momen
ty jsou při tom zvláště pozoruhodné. Je to nejnižší bod naší výroby 
na počátku r. 1923 označený velkým A s čárkou, jemuž přesně odpo
vídá údobí největší nezaměstnanosti, jejíž vrchol jest označen A. 
Oba tyto vrcholy, spojující největší pokles výroby s největší neza
městnaností v r. 1923, leží ještě těsně pod sebou. Ale v r. 1929 tomu 
bylo jinak. V polovině tohoto roku vrcholí objem naší výroby, ale 
nejmenší nezaměstnanosti dosáhli jsme již počátkem druhé polo
viny r. 1928. Racionalisace a stále větší užívání strojů tedy způsobilo, 
že výroba ještě vzrůstala, když už klesal počet zaměstnaných lidí, a 
k vrcholu výroby jsme dospěli téměř o rok později, než jsme pře
kročili nejnižší bod nezaměstnanosti. Sbližování obou čar ukazuje, 
že nezaměstnanost právě v důsledku racionalisace, vědeckého řízení 
práce a stále většího užívání strojů rostla rychleji, než klesala výroba. 

Příliv lidí z vmkova do měst zhoršil krisi. 

Sbližování křivek nezaměstnanosti a objemu výroby je ovšem také 
důsledkem přelivu venkovského obyvatelstva do měst. To je dobře 
vidět i ze statistiky sčítání lidu z r. 1921 a z r. 1931, které ukazují, že 
kdežto počet obyvatelů pří~lušejídch k zemědělství zmenšil se. za 
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poslední desetiletí s 5,384.787 na 5,101.614 (s 39'56 na 34'64%), 
počet obyvatelů příslušných k průmyslu a živnostem zvýšil se 
v téže době se 4,552.398 na 5,146.937 (s 33·44 na 34'94%) a po
dobně i v obchodu a dopravnictví. V letech krise 1922 až 1923 bylo 
tedy nezaměstnaných méně také proto, že v průmyslové výrobě 
hledalo obživu daleko méně obyvatel naší republiky než o 10 let 
později. Stěhování venkovanů z vesnic do měst, desetiletá přeměna 
zemědělských dělníků v dělníky průmyslové, je také jednou z příčin 
zostření naší tragedie nezaměstnanosti. 

Z toho ovšem plynou velmi vážné důsledky politické i hospodář
ské. Jedním z nejdůležitějších úkolů naší státní politiky musí být 
odlehčit přetíženosti našeho průmyslu, který trpí nadbytkem lidského 
materiálu, což ovšem má nejvážnější sociální důsledky pro bídu děl
nictva. Musíme uvažovat o tom, jaké prostředky volit, abychom 
zpětným odlivem části průmyslového dělnictva do zemědělství 
usnadnili státu jeho finanční povinnosti a zabezpečili těmto lidem 
existenci. Stát nemůže ani vydržovat tak velké množství nezaměst
naných po dlouhou dobu, ani nemůže snésti politické, sociální, 
hospodářské a finanční důsledky, jež toto překrvení průmyslu lid
ským materiálem denně vyvolává. Tato velká nabídka práce působí 
pak nezadržitelně další snižování mezd při současně menší poptávce 
zaměstnavatelů po lidské práci. Tato poptávka po lidské práci klesá 
jak v důsledku snížené životní úrovně, tak i v důsledku racionalisace 
a většího užívání strojů. 

V tomto uměle regulovaném odlivu přebytečných lidských sil 
průmyslu do jiných zaměstnání, především do zemědělství, leží 
kardinální problém naší státní politiky. Nesmíme zapomínat, že jsou 
průmyslové obory, v nichž už nikdy nenalezne takový počet děl
nictva práci jako před touto krisí. 

Jednak proto, že státy, do nichž jsme vyváželi před pěti nebo deseti 
lety, postavily zatím vlastní průmyslové podniky a nebudou ochotny 
je obětovat našemu exportu. Dále proto, že mnohá odbytiště jsme 
ztratili definitivně také tím, že se vyskytla nová mocná konkurence 
na světovém trhu, jako na př. Japonsko. Některé speciální naše vý~ 
robky (bengle, výrobky sklářské, cukrovarské a některé obory me
chaniky) ztratily svůj světový monopol průmyslovou špionáží, jež 
přenesla do cizích států naše výrobní metody a naše výrobní tajem
ství. Ostatně si tyto státy často zvaly naše inženýry a dělníky, kteří 
pomáhali tuto výrobu zavádět na základě českých metod. Naše 
továrny ostatně také samy v cizině postavily celé serie nových prů
myslových závodů (cukrovary, lihovary, pivovary, strojírny, továrny 
na obuv, sklárny atd.), které nyní, chráněny jsouce cly, znemožňují 
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našim výrobkům, aby pronikly na jejich území. A konečně vedle 
četných ji~ých důvodů, jako na př. rostoucí isolace států, kontingen
~ace, ~learmgového, devisového, povolovacího a jiného řízení, je tu 
Ještě Jeden velmi mocný moment: opětně racionalisace. Podle vý
počtů, které jsem si dělal o počtu racionalisovaných podniků, jsme 
právě již konstatovali, že i kdybychom se nějakým zázrakem vrátili 
k nejvyšší konjunktuře, kterou jsme měli r. 1929, nedovedla by naše 
výroba už zaměstnat asi 200.000 dělníků. Musíme tedy počítat s tím, 
že mnoho desítek tisíc dělníků už nebude se moci vrátiti do prů
myslové výroby. Pro ty musí hledati novou práci a jinou obživu. 

Důvody k optimismu. 

~ejdůležitějším poznáním, které nám přinášejí křivky o pohybu 
objemu výroby a nezaměstnanosti, je faktum, jež výrobní index 
potvrzuje, že sestup objemu výroby je již ukončen. Také křivka ne
zaměstnanosti, která má ovšem data již o tři měsíce novější než 
křivka objemu produkce, zaznamenává přelom. V lednovém výkazu 
nezaměstnanosti po prvé za posledních pět let přes ob·vyklý zimní vzrůst 
nezaměstnanosti, je počet nezaměstnaných asi o 34.000 menší, než byl 
v lednu roku 1933 a v únoru klesá jejich počet o 72.000 osob pod stav 
z února 1933.To tedy znamená definitivní obrat k poklesu počtu ne
zaměstnaných u nás. Protože křivka sledující počet nezaměstnaných 
je čerstvějšího data, je tento vývoj předzvěstí oživení výroby, které se 
v příštích měsících projeví. 

Tomu odpovídá ostatně také vývoj v' ostatním světě . Podle grafů, 
uveřejněných ve výroční zprávě "Manchester Guardianu", počala 
výroba vzrůstat roku 1932 a ještě zřejměji r. 1933 ve Spojených stá
tech, v Německu, ve Francii a mírně v Anglii, prudce v Japonsku, 
kde ovšem to znamená zaměstnanost válečného průmyslu. Anglie se 
přibližuje asi 90% zaměstnanosti z r. 1928, Francie má něco nad 
80%, Spojené státy o něco méně, nicméně stále nad 80% a Německo 
má koncem r. 1933 asi 70% své výroby r. 1928. Rovněž grafy o po
hybu světového obchodu co do objemu, jež byly publikovány v pro
sincových zprávách Společnosti národů, ukazují, že při opětně 
rostoucích světových cenách surovin se od počátku loňského roku 
ustavičně zvětšuje kvantum světového obchodu, takže nyní dosahuje 
asi 70% objemu z r. 1929. Hodnota všeho světového obchodu počí
tána ve zlatě ovšem sice klesla koncem r. 1933 asi na 35%, avšak nyní 
má už vzestupný směr. To znamená, že co do hodnoty klesl objem svě
tového obchodu právě o dvě třetiny, ale co do množství je nyní asi jen 
o necelou třetinu menší, než byl v roce 1929, to jest v době největšího 
:rozmachu. 
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I Ve státech, které mají statistiky výroby, počalo se projevovat oži

vování výroby již v prvním čtvrtletí roku 1933. J sme přesvědč~ni, ~e 
kdybychom byli u nás dovedli včas a energ~cky vys!oupit protz na~t",! 
500 kartelům, proti našemu m~ziobcho~u ,a I ~~obneI?~ obcI:0du, Jez 
všechny udržují ceny úmys~e ~a z~acne. yysl ~ b~~m ~~ ~asahu se 
strany státu, byli bycha,"! ~e JZste ~a~e my JZz lom ~rtdr:uztl~ k to:,!ut~ 
hospodářskému oživení, Jez ve svete nastalo. U nas vsak zelezarsky 
kartel snížil ceny železa nepatrně a ještě pozdě, s cenami ostatních 
surovin potřebných pro výrobu nesvedla vláda nic. 

Kartely podrývají možnosti vývozu. 

Je znám případ, že továrník Baťa dovezl železo z Belgie, zaplatil 
clo a dopravu a ještě na tom vydělal, protože náš ziskulačný žele
zářský kartel prodává příliš draho a nechce slevit. Pr~vě se stal nový 
případ, že velká americká firma vyslala agenta do Ceskoslovenska, 
aby kupoval drobné domácí nástroje. Protože tato firma provádí 
bojkot německého zboží, kladla jako podmínku, že tyto výrobky 
musí býti z československých surovin a zpracovány na českosloven
ském území. Továrník, na nějž se agent obrátil s návrhem, aby vy
pracoval ofertu na několik desítek milionů Kč dodávky, jednal nej
prve s naším kartelem o dodávce plechu pro tyto výrobky. Kartel 
mu stanovil cenu, kterou označil jako "výhodnou", protože jde 
o zboží určené pro export: Kč 260,- za 100 kg. (Cena pro dom~cí 
spotřebitele je tudíž ještě vyšší.) Za těchto okolností by však amenc
ký agent zboží nekoupil, a proto se továrník obrátil do Německa, k~e 
mu nabídli tentýž plech za Kč 145'-! Protože agent odmítl ne
meckou surovinu, jednal tento továrník nyní s belgickým průmyslem, 
jehož nabídka je asi o 8% vyšší než nabídka německá, ale belgická 
firma je ochotna ještě jednat o snížení ceny. 

Tedy nejenom stát svými tíživými daněmi obchodovými, výrob
ními a spotřebními zatěžuje naši možnost rozmachu, ale jsou to pře
devším kartely, které jsou vinny na tom, že se ještě u nás nedostavilo 
hospodářské oživení. Nyní po odchodu národní demokracie z vlády 
má ministerský předseda před sebou velký, ale čestný úkol rozhod- . 
ného boje s kartely, které u nás snižují svou lichvářskou politikou 
životní úroveň lidu a znemožňují státu, aby nastoupil cestu k hospo
dářskému oživení. 

Vláda se nyní rozhodla zasáhnouti do politiky úvěrové i do poli
tiky Národní banky. Nezapomínejme, že se to děje v době, která už 
sama slibuje oživení vnitřní silou hospodářského života. Nemůžeme 
ovšem očekávati převratný vývoj k lepšímu, ale i stagnace s postup
ným a vleklým zlepšováním znamená určitý úspěch a naděje. Jak 
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jsme, ře~i, má tato krise příčiny strukturální a technologick' VI' d 
mUSI zasaf:n0ut až do kořenů této struktury. K tomu potřebuj~ ~ ~ 
znal~s~ o?Jemu naší výroby. Státní úřad statistický musí tudíf~fi: 
praVl!l vse, abychom tento podklad dat měli. To se týká v 

I myslenky vmtřní zemědělské kolonisace Dnes se zda' zvn~ pro 
v zemědvI k' , b V b V v, •• , e Jsme 
ves v e vyro e s.o ~stacm. JakmIle však nastane oživení a lidé 

pocnou opet kupovatI VIce masa a potravin ukaz' ve se ZV t ' 
Pravd St' "V d .., , , e o nenl 

, a., a~ll ura . statIstIcky publikoval data o sčítání zeměděl-
~k~ch ,zayod;t ,:: z mch by se dala posoudit možnost kolonisace Ze 
setr~r:l tfho~ urad:u o tom, jak žijí rodiny nezaměstnaných dělníků 
se ,u, aza o, ze rodiny, které měly alespoň kousek pole a ně'ak' do~ 
maCI dobytek, daleko lépe snášely tíhu krise než dělníci ~drJzání 
ko~ze o na ,P0dpo:y v ~e~aměstna~lOsti. Bude-li vláda zasahov~ti do 
orenu teto strukturalm nezamestnanosti mUSI' . -Yd . v 

200 000 d vl 'k o· v v , ' Sl uve omlt ze 
v', • emu Je. ,:"yradeno z prace racionalisací a že prům sl~íci 

~te,n Je !akto z~avIl! chl~ba, nepřispívají nikterak na obživuYtěcht~ 
lIdí. pan z, raczo!!al~sace j~ tudíž zcela na místě. 

,Zakladm pou~em, ktere plyne ze srovnávání vývoje objemu naší 
v~;o~ Jt~':.z~~estn~nosti, tudíž je, že celá státní politika musí přede
vszml e, hzvebs e o oz;a!z,v~o, se ~á učinit pro větší zaměstnanost těch prů
mys ovyc o oru,jez zzv: největší počet dělnictva. 
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Blahobyt republiky závisí na vývozu 
Adam Smith, zakladatel moderní národohospodářské vědy, vy

kládal ve své proslulé knize o "Blahobytu národů", že hlavní pákou 
pokroku, která povede k ustavičnému zvyšování životní úrovně širo
kých vrstev lidových, je dělba práce. Před sto lety po průmyslové 
revoluci (jež udělala z Evropy téměř podobný průmyslový hřbitov 
jako dnes racionalisace a nerozumné snahy každého státu po sobě
stačnosti) vládl ve světě liberalistický kapitalismuš. Tehdy zdály se 
býti všechny merkantilistické bludy státní hospodářské politiky defi
nitivně pohřbeny. Bastiat ve svých "Ekonomických harmoniích" 
promluvil nad nimi vlastně již pohrobní řeč. Ostaťně již i Sismondi, 
který právě před sto lety vydal svou knihu o "Nových zásadách 
národního hospodářství" a viděl svou studii ° tehdejší evropské 
hospodářské krisi vytištěnu v Britské Encyklopedii, to třicet let před 
Bastiatem předvídal. Napsal to přes to, že při svých cestách po prů
myslové Lombardii, Porýní, Belgii, Německu, Francii a jižní Anglii 
viděl na ulicích sta a sta dělníků umírat hlady. Přišly "zlořečené 
stroje" a nový výrobní řád, moderní kapitalismus devatenáctého sto
letí. Tato proměna hospodářského řádu tenkrát zbavila statisíce 
dělníkJl práce. 

Historické reminiscence. 

To bylo právě také po velké evropské válce, která strhla do víru 
válečného zápasu už i značný počet prostých lidí a dotkla se širokých 
občanských vrstev. To byla již zcela moderní změna, neboť tyto 

-vrstvy obyvatelstva, pokud nešly přímo do války, o válkách v osm
náctém století se mnoho nedovídaly, protože války byly spíše záleži
tostí králů a řemeslných "armád", jež tehdy čítaly sotva několik de
sítek tisíc vojáků. Ale války napoleonské po prvé měly ráz už trochu 
podobný válce světové, která se dotkla téměř všech obyvatel Evropy, 
nejen vojáků, ale i civilistů. Příští válka bude smrtelně vážnou věcí 
každého občana, mužů, žen i dětí. 

Právě tak jako po válkách napoleonských, tak i po válce světové 
nastal hlad po zboží a tím zdánlivé, první oživení. Vleklá a strašná 
krise se dostavila až o deset let později. Historie se vyvíjela tedy dosti 
podobně jako nyní. A před stoletím ona velká krise si rovněž vyžá-
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dala statisíce nezaměstnaných, jenže v době sociálně tak málo pokro
čilé byla situace nezaměstnaných daleko tragičtější než dnes. Sis
mondi zaznamenal sám, jak již bylo řečeno, že tisíce lidí na ulicích 
doslovně umřelo hlady. Moderní hnutí socialistické, ať mu dnes ti, 
kteří z něho pro své fašistické cíle těží, vytýkají cokoliv, má nezapo
menutelné zásluhy o to, že takové věci se dnes díti nemohou. 

Avšak po válce se kapitalistický svět podstatně změnil. Liberální 
kapitalismus devatenáctého století a prvního desetiletí před válkou 
měl důležitý předpoklad prosperity. Byla to existence barbarských nebo 
alespoň necivilisovaných obrovských území na světě, v koloniích a ne
europeisovaných zemích, kde evropští podnikatelé levně kupovali 
suroviny, kde lidská práce barevných lidí byla téměř zadarmo a kde 
byla zaručená stálá odbytiště pro výrobky evropského a amerického 
kapitalistického světa. Evropa stála ve znamení komerčně-technické 
civilisace, jejímž předpokladem bylo, aby existovaly dva úseky hospo
dářského světa: ryze kapitalistický, kde se vyrábělo z levných do
vezených surovin a kde se vyměňovalo také vzájemně zboží mezi 
státy za slušných podmínek, a nekapitalistický úsek, kde bylo nale
ziště surovin a laciné domorodé práce spolu s trhem na výrobky ka
pitalistickým úsekem produkované. To správně postihl Hendrik de 
Man ve svém "Plánu práce", který nedávno na svém sjezdu pro
hlásila belgická dělnická socialistická strana za svůj akční program. 
Konkurence Spojených států byla před válkou omezována obrovským 
rozmachem technicko-komerční i vojenské moci evropských velmocí, 
kterou Amerika nemohla nejen přemoci, ale nesměla se ani odvážit 
jakÝmkoliv zbrojením provokovat. 

Válka přinesla základní obrat v těchto hospodářských vztazích. Bílí 
páni v Evropě byli zaměstnáni výrobou neproduktivního zbOŽÍ, ná
strojů zkázy a materiálu pro ně. Přes deset milionů bělochů zahálelo 
- posuzováno s hospodářského hlediska - v zákopech na frontách. 
Amerika stala se velkým dodavatelem a mohla se bez obav průmyslově 
rozvinout a dokonce se to dělo za pomoci vděčné Evropy, která ne
chápala, jaký bič na sebe pro poválečnou dobu plete. Barbarská ne
kapitalistická území, kolonie a bělošské osady na neevropských pev
ninách a ostrovech musila najednou zřizovat vlastní výrobu, protože 
Evropa jim přestala dodávat. Pro ničení neměla na výrobu a obchod 
čas,a tu se najednou ukázalo, že tyto nové podmínky učinily to, co do 
té doby pod přísným bílým panstvím a při návalu evropského zboží 
bylo nemožné: industrialisovat tato neevropská území a učinit z nich 
rovněž země kapitalistické výroby a způsobu života. 

Do toho za války a pó válce v Americe přišla nutnost hledět vyrobit 
co největší množství zboží s použitím co nejmenšího množství lidí. Po 
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válce Německo, kterému byly uloženy šílené reparace sta miliard 
franků, octlo se před stejným úkolem. Musilo opatřit peníze na tyto 
platy do ciziny a nemajíc ani zlatých dolů ani diamantových nalezišť, 
nemohlo je opatřit jinak, než co ~ej~ětší '1robou a :pr~dejeIT?- výs!edků 
této výroby do ciziny. Te~to VYVOJ za val~y a prubeb udal!>stl p;v
ních pěti let po válce d~l zaklad~ k obrovs~emu.roz?1ach~ vede;keho 
řízení práce, spoření hdsk011 sIlou, k ~aclOnah~acl. V t~ ~ob~ b~~a 
racionalisace dobrodiním, protože zlevnovala vyrobky, cmtla Je pn
stupnými st~le širším yrs~~n; oby':.ate!stva a h~ad po ~bož~ způs~
boval, že prace bylo stale Jeste pomerne dost. SIce se uz ukazalo, ze 
nejméně milion Angličanů, kteří se vrátili z války domů, už nikdy 
nenašlo práci, ale doufalo se, že se věci nějak samy upraví. 

Přišla druhá fáze racionalisace, kdy mechanisovaná a vědecky ve
dená výroba úžasně pokračující racionalisací počala vrhat statisíce a 
později miliony lidí na ulice. Musil se o ně starat stát, prot?~e děl
nické organisace nebyly s to, aby je všechny podporovaly, byť 1 Jen ta,k 
málo, aby tito nevinní lidé neomírali zase jako před sto lety po tI
sících na ulicích kapitalistického světa hlady. Ve většině států pod
nikatelé musili na tyto nezaměstnané velkými částkami přispívat. 
V Československu tomu dosud tak není, zde nese celé břemeno celá 
obec poplatnická, která je povětšině v této věci zcela nevinna. Ovšem, 
jakmile racionalisoval jeden stát, který druhému na světovém trhu 
konkuroval, musily tak činit všechny, chtěly-li udržet svou konku
renční schopnost. 

K tomu přišlo mnoho dalších příčin vleklých hospodářských krisí. 
Strašlivý politický nekl~d, mno~styí}tátních ~řevr~t?, o,bča?ské vál~y, 
experimenty s valutamt, nechtene Cl vnucene, politlcka agItace s ruz
nýmí ideami, ať bolševickými, ať fašistickými, obrovské majetkové 
přesuny, vznik nových států a nových hranic, rozmach Japonska, kde 
je sociální bída dělnictva, pracujícího asi za 3-4 K~ denně, př.ímp 
neuvěřitelná, nezměrně zločinná spekulace (Bosel, Stmnes, CastIgl~
oni, Loewenstein, Kriiger a četní jhú), na konec pák pokles mezt
národní důvěry, omezení úvěrů, nebezpečí nových válek a snahy po 
autarkii, hospod~řsk~ a politi~ké soběs~ačnost! s~á!~. Všec~ny ~to 
příčiny nelze anI vyjmenovatI a bylo by posetlle Je vykladat Jen 
jediným způsobem. 

Kapitalistický svět se počal deset let po válce teprve skutečně zmítat 
v mravním, politickém, sociálním a hospodářském rozvratu. Zkrátka 
příčin dnešního stavu je příliš mnoho. Za války si zvykli zemědělci na 
vysoké zisky a na úžasně snadný prodej svých výrobků. Tam, kde 
měli politickou moc, bránili se snížení životní úrovně na předválečnou 
úroveň, na niž klesala znovu většina průmyslového obyvatelstva. 
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Důsledek toho byl vleklá zemědělská krise, zostřovaná stoupnutím 
výroby zemědělských produktů za války ve státech dodavatelských 
i těch, které náhle byly jen samy na sebe odkázány. Z ~oho povstaly 
konflikty představitelů zemědělství se zástupci průmyslové oblasti vý
roby. Průmyslová oblast chtěla si především opět vynutit předpo
klady vývozu, který byl dříve vyvažován zemědělským dovozem, 
jenž nyní z politických příčin byl škrcen. Při tom špatný příklad dál 
vlastně průmysl, vynutiv si po válce vysoká ochranná cla. Současně 

. stísněná situace četných států vedla k danovému přetížení, k nevy
rovnanosti rozpočtů, vzrůstu státních dluhů a spekulace přiváděla 
bankovní podniky ke krachům, jež otřásaly celými státy, jako na př. 
pád rakouského Creditanstaltu r. 1931. . 

Ve Spojených státech se snažili spotřebu jaksi "nastavit" velko
rysým zavedením splátkového systému. Vše tam bylo na splátky: dům, 
zařízení, živobytí, šaty, prádlo, telefon, auta a dokonce i zábavy. Lidé 
všák splátkovým systémem se zavazovali platit až devět desítin svého 
příjmu na několik let napřed, doufajíce s naprostou samozřejmostí, 
že v zemi "věčné prosperity" je jim tento důchod zajištěn. Jakmile 
však jej za krise ztratili, byli z nich rázem žebráci, protože podnikatelé 
jim pro neplacení splátek odebrali všechen majetek. To mělo ne
slýchané důsledky hospodářské a dokonce i sociální. (Na př. sta tisíce 
rozvodů, protože americké ženy opouštěly muže, kteří ztratili práci, 
a vdávaly se za ty, kteří ji ještě měli a mohli jim opatřit přepych anebo 
tu životní úroveň, na niž si v prvním manželství zvykly.) Američané 
dlouho nemohli uvěřit, že skutečně byla ztracena prosperita, o níž 
jim bylo vedoucími politiky tvrzeno, že ji mají Spojené státy navždy 
zaručenu. Ještě pi'esident Hoover stále opakoval, že "blahobyt je 
právě za rohem" (Prosperity is just round the corner), jako by Ame
rika nějak špatně zahnula při své cestě kolem falešného rohu a nyní 
byl celý vtip jen v tom, najít ten roh, za nímž je prosperita taškářsky 
a zlomyslně schována, načež zase bude vše "a11 right". To byl ovšem 
tragický omyl. . 

Tak se stalo, že dvacet let po vypuknutí světové války stojí evropské 
lidstvo před velkými hospodářskými problémy, které předvídali ně
kteří duchaplní lidé již tehdy. Lloyd George ve své únorové řeči 
v Plymouthu r. 1914 řekl, že Anglie je před novou průmyslovou re
volucí, jež jí může vyrvat při nejmenším politický a hospodářský pri
mát ve světě, a navrhoval opatření, jež by o několik let později byla 
nazvána bolševickými. Mimo jiné na př., což ještě dnes je zajímavé, 
ochranu nájemníků zejména v menších bytech. To tehdy ovšem 
uvítala konservativní Anglie posměchem a labouristická strana s ne
důvěrou. Stanley Jevons ve své studii o "Uhlí" již v sedmdesátých 

letech minulého století dosti jasně naznačoval, j,ak se asi bude prů
myslová výroba vyvíjet a jak strašlivé problémy lidstvu postaví. 

Je přirozené, že za těchto okolností byly postiženy soudobou krisí 
všechny státy, jež se účastnily světové výměny zboží a služeb. A ovšem 
i Československo. Asi třetina československé výroby byla odkázána 
na odbyt v zahraničí a byla období, kdy se odhadoval tento podíl 
exportu na naší výrobě až na polovinu. V předválečném Rakousko
Uhersku, kde dnešní průmyslové území československé mělo ne
. sporný primát, byl tť!nto podíl jistě nejméně poloviční. Nerozumnou 
ochranářskou politikou, psychologickými obavami před "Podunaj
skou federací", kterou několik let po válce hlásali zesnulí národo
hospodáři dr. Fořt a dr. Fiedler (oba měli to neštěstí, že se to u nich 
pokládalo za "rakušáctví", protože byli před válkou ministry) a s nimi 
i dr. Hotowetz, dále nevyužitím různých výhod, jež nám pro obchod 
s nástupními státy skýtaly klausule mírových smluv, jsme pozne-

. náhlu byli stále víc a více odkázáni na západ, nikoliv na naše bývalé 
odbytiště ve střední Evropě a v blízkém a dálném východě. Ale ještě 
r.1925 plných 90% našeho exportu šlo do států evropských, 60% do 
států nástupních a 45% do států s námi sousedících. 

Světový vývoj se tudíž pochopitelně projevil i u nás. Vzhledem 
k tomu, že jako typicky vývozní stát jsme dotčeni vším, co se kde ve 
světě děje, postihla nás každá událost, jež znamenala znesnadnění 

vývoj zahraničního obchodu ČSR. v letech 1927-33. 
la) Měsíční hodnota dovoz u , původní řada. lb) Táž hodnota po vyloučení sezonních 
výkyvů. 2a) Hodnota vývozu, původní řada. 2b) Táž hodnota po vyloučení sezonních vý
kyvů. 3. Velkoobchodní index. 4. Počet nezaměstnaných, obě poslední křivky po vyloučení 

sezonnlch výkyvů a mimo stupnici (křivka nezaměstnaných s obracenou základnou). 

D o v o z*) 

UDD 

Po straně roční průměry hodnoty dovozu a vývozu·). 



výměny zboží anebo přinesla nový neklid nebo šířila jakkOliv poš~tile 
touhy po soběstačnosti. K tomu u nás přistupovaly ustavičné spory 
se zemědělskou složkou výroby, jež má dosud nepřiměřeně velké 
politické zastoupení. Zápas mezi průmyslem a zemědělstvím byl 
veden s obou stran nešťastně a špatně. Oslabil také celé naše národní 
hospodářství. Agrární strana podporovala krátkozrakou myšlenku 
ministra dr. Srdínka po soběstačnosti v obilní produkci, kterou jsem 
před lety vášnivě, ale marně potíral. Tato pochybná soběstačnost 
téměř podlomila kořeny hospodářských styků se zemědělskými státy 
Malé dohody a ostatní střední Evropy. Neboť co k nám může Ru
munsko a J ugoslavie vyvážeti jiného než hlavně zemědělské výrobky? 
Tím máme před sebou ještě složitější problém, než bychom beztak 
měli. 

Na našem grafu jsou zakreslena data od ustálení našeho zahranič
ního obchodu. Vidíme, jak se zahraniční obchod rozrůstal až k vy
vrcholení konjunktury, načež následuje prudký pád, který teprve kon
cem r. 1933 se zmírnil a nyní přechází patrně ve vleklou stagnaci 
s pomalým zlepšováním. Podoba s grafem o objemu výroby se tu 
jistě vnucuje. Vyrovnaná křivka vývozu ovšem bije nejvíce do OČÍ, 
stojí však také za to, všimnouti si, jak se pohybovala vyrovnaná křivka 
dovozu. Je z toho vidět, jak jsme od r. 1927 až do konce r. 1931 měli 
velkou aktivitu zahraničního obchodu, která se ustavičně zmenšovala, 
i když náš export šel k maximálním výškám, až nakonec v prvních 
měsících r. 1932 přešla čára dovozu nad čáru vývozu. V tom oka
mžiku stali jsme se státem s pasivním zahraničním obchodem. Nyní 
se obě čáry téměř kryjí, vývoz rovná se dovozu, jenže klesl s 18 
miliard na pouhých 5 miliard Kč. Co to znamenalo pro naše národní 
hospodářství, pro dělnické mzdy, pro státní pokladnu, pro životní 
úroveň převážné většiny lidí a jaké to mělo vážné politické důsledky, 
pokusili jsme se nastíniti v předešlých úvahách. 

Jako je rubem produkce nezaměstnanost, tak je zde stoupání ne
zaměstnanosti rubem poklesu zahraničního obchodu. Abychom mo
hli pozorovat, jak nezaměstnanost stoupala, když vývoz klesal, byla 
základna pro křivku nezaměstnanosti položena na horní okraj diagra
mu. A zase vidíme to, co jsme viděli z grafu, kde jsme srovnávali, 
jak stoupala nezaměstnanost při klesajícím objemu výroby. Stejným 
tempem, jak se zmenšoval zahraniční obchod, tak stoupala nezaměst
nanost. Prohlédneme-li si dobře pohyb křivky nezaměstnanosti a 
křivky objemu exportu, vidíme to jako na dlani, takže podrobnější 
vysvětlování je jistě zbytečné. A tu také vidíme, jak křivka nezaměst
nanosti v prvních měsících r. 1934 se počíná obraceti vzhůru, čili 
počet nezaměstnaných ve vyrovnaném průměru klesá. Jakmile se 
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, ~ tuďfž oživí zahraniční obchod, bude se stejnou mírou nezaměstnanost 
zmenšovat. 

Lze tedy skutečně bez jakéhokoli přehánění říci, že blahobyt naší 
republiky spočíval v našem exportu. Na tom nic nezmění fakt, že oži
vení, jež se tu a tam ve státech různého složení již projevovalo, po
vstalo bez zvětšení zahraničního obchodu, jaksi "vlastní silou". Tyto 
argumenty proti snaze podporovat vývoz, jež čteme tu a tam zejména 
v agrárním tisku, jsou nesprávné, má-li se jimi operovat proti snaze 
zvýšit export. Nemůžeme srovnávat vývoje hospodářského oživení 
států různého složeni obyvatelstva, utváření půdy, politické síly země-

. dělských stran, přístupů k levným dopravním prostředkům (moře 
a pod.) a ovšem i různých vztahů k územím zámořským. 

Kdybychom argumentovali, že oživení se dostavuje zevnitř, ne
bylo třeba znehodnotit naši Kč, snížit její zahraniční kurs, který byl 
snížen jen proto, abychom podepřeli vývoz. Vždyť vláda sama po
chopila, že jen na rozšíření zahraničního obchodu závisí nový obrat 
k lepšímu, že jen na velkém exportu závisel blahobyt širokých vrstev 
obyvatelstva republiky. To lze doložit i tím, že v cizině klesly ceny 
zboží rychleji než u nás, takže by byl náš export ještě nižší, kdyby byl 
počítán v těchto cenách. Tendence zahraničního obchodu se v po
slední době nemění především proto, že dovážíme jen pro vlastní 
spotřebu; při tom je vývoz malý a skoro se rovná dovozu. Jak je vidět 
na zakreslené kroužkované křivce velkoobchodních cen, klesají velko
obchodní ceny u nás od poloviny r. 1929, ale v r. 1933 se již jejich 
pokles zastavil. V maloobchodních cenách byla situace pro našeho spo
třebitele ovšem ještě horší, protože ty klesly podstatně méně než ceny 
velkoobchodní. Pokles velkoobchodních cen se ostatně projevuje 
v maloobchodě u nás vždy velice málo; kdežto jakmile stoupnou jen 
poněkud velkoobchodní ceny, neopomine toho maloobchod důkladně 
vyUžitkovat. To bylo nezvratně prokázáno šetřeními lichevních úřadů 
a policejních ředitelství v letech 1929-1931, kde se ukázalo, že 
maloobchodní ceny s 200% zisku lze považovati za průměr. Tu se tedy 
musí také něco udělat. Vláda by si měla tato šetření dát předložit 
a nařídit, aby byla provedena nová šetření a aby se současně ostře 
proti této maloobchodní lichvě zakročovalo. Konsument je u nás na
mnoze doslova okrádán přímo nestydatým způsobem nejen v hoky
nářstvích, ale i v obchodech a hostincích. 

Po obou stranách našeho grafu jsou černé sloupky, jež ukazují, jak 
vypadal celkový roční úpadek našeho zahraničního obchodu před · a 
po vrcholu konjunkturního rozmachu v letech 1927 až 1933.: Také 
tyto výmluvné sloupky jistě nepotřebují slovného výkladu. Čím vyšší 
je sloupek vývozu a čím nižší je sloupek dovozu, tím větší aktivum 
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zahraničního obchodu. Na grafu je toto aktivum'patrné z prostory, 
která se hadovitě vine až do úplného ztracení mezi křivkami, znázor
ňujícími vyrovnanou linii vývozu a vyrovnanou linii dovozu. I když 
nepřeceňujeme význam tohoto aktiva a klademe hlavní důraz na objem 
zahraničního obchodu, přece jsme si vědomi, že toto aktivum znamená 
jedinou silnou položku v naší platební bilanci, jejíž je obchodní bi
lance hlavní složkou. 

vývoj aktiva v našem zahraničním obchodu. 

Rok 
Celková bilance 

vllbec, včetně 
zlata a mine . kovů 

Výnos zušlechťovacího 
řlzení a oprav 

v zahraničním obchodu 
(v m i I onech K č) 

1920 .. . , + 4602 
1921 ... , + 5773 
1922 .... + 6155 
1923 . ... + 3082 
1924 .... + 1181 
1925 .... + i203 
1926 . . .. + 2580 
1927 .... + 2174 
1928 . ... + 2016 
1929 .... + 511 
1930 .... + 1759 
1931 .. .. + 1349 
1932 .... - 766 
1933 .... - 202 

(papírová měna) 417 
984 
764 

(stabilisovaná měna) 731 
775 
722 
640 
750 

1006 
1124 
1356 
1356 
626 
371 

K tomu lze poznamenati, že zejména r. 1929, kdy konjunktura a 
rozsah zahraničního obchodu dosáhly vrcholu, ukazuje, jak záleží 
především na objemu zahraničního obchodu. Aktivum bylo zcela 
malé. V r. 1932 byl náš zahraniční obchod pasivní jen 144 mil. Kč, 
když odečteme zlato a mincovní kovy, jež dovážela tehdy Národní 
banka ve velkém množsn-í, při stejné kalkulaci r. 1933 dokonce ak
tivní 22 mil. Kč. 

Nejisté měřítko zahraničního obchodu. 

Jak jsme již několikráte naznačili, dá se těžko srovnávat hospo
dářství dvou států a výsledky různých zákonných a jiných opatření. 
To platí zejména také o výsledku zahraničního obchodu. Nemáme 
žádného přesného měřítka, nikdo vlastně nemůže s určitostí říci, oč 
zahraniční obchod poklesl, a to proto, že měřítko se zkrátilo a změnilo 
tím, že za 1. ceny se změnily, 2. měny se změnily. Pro nás až dosud platil 
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(. pohyb cenový, a protože od 1". 1929 ceny na světových trzích po pře
chodném výkyvu stále klesaly, je obraz zahraničního obchodu ne-
přesný. K tomu přistoupily poklesy měn, které pak už téměř zcela 
zvrátily snahy měřiti pohyby zahraničního obchodu. Tak jedině si 
můžeme správně vysvětliti, jak se to stalo, že v Anglii nestouply ceny, 
když kurs anglické libry poklesl o plnou 1/3 své hodnoty, se 164 Kč 
na 105 Kč, počítáme-li tento kurs v naší měně. Je ovšem správné, že 
Anglie má v cizině uloženo 4 miliardy liber šterlinků (na kteroužto 
okolnost jsme častěji upozorňovali) a že z těchto peněz jí plynou velké 
příjmy pro její platební bilanci. Stejně má Anglie velké příjmy z do
pravníchj zprostředkovatelských, pojišťovacích a bankovních trans
akcí, které podniká téměř pro celý svět, dále z peněz, které si domů 
posílají miliony jejích emigrantů ze všech zemí světa, a konečně z pe
něz, které si v Anglii ukládají obyvatelé jejích kolonií a dominií, resp. 
peněžní ústavy v těchto územích. Ale hlavní důvod byl ten, že ceny 
surovin klesaly v r. 1931, kdy Anglie přikročila na podzim ke svému 
experi'f1".entu s devalvací libry, rychleji, než klesal kurs libry. Současně 
při tom šel s kursem svých měn dolů celý šterlinkový blok, k němuž 
patří také Amerika a Skandinavie. Nejpodstatnější moment v tomto 
okamžiku, který zde sledujeme, je však ten, že kurs měny anglické 
nestačil tak rychle klesat, jako klesaly ceny surovin, takže Angličané 
nakupovali i přes znehodnocení své měny levněji než předtím. V tomto 
okamžiku nám však nezáleží na této věci, ale na tom, abychom uká-
zali, jak nejistá jsou pak srovnávání čísel zahraničního obchodu. 

(Mnozí naši i zahraniční národohospodáři, kteří se učili ještě na 
předválečných poměrech, přehlížejí tyto nové okolnosti. Proto také 

. dnes prohrávají jak se svými návrhy, tak i se svými rozbory různých 
zjevů poválečného hospodářského života. Před válkou platil pevný 
poměr měn mezi sebou, platily parity a různé teorie zlatých bodů, 
nettapointy hrály svou úlohu, ale to vše dnes patří nenávratně jen 
knižním výkladům, jež mají už jen problematickou cenu u rigoros 
a státních zkoušek. Praktický moderní život je zařadil mezi musealie, 
a kdo s nimi ještě počítá, musí nezbytně dělat chyby.) 

Z tohoto fakta lze vyvoditi ještě další důsledky. Protože ceny na 
světovém trhu tak značně v době krise poklesly, nakoupili jsme za menší 
počet našich Kč větší množství zboží, čili náš zahraniční obchod se 
smrštil méně, než se zdá. Protože ho posuzujeme jenom v penězích, 
zdá se býti pokles strašný, kdybychom však měli měřítko v množství 
zboží, ukázalo by se, že pokles je podstatně menší. 

Uvedli jsme již, že podle grafu, uveřejněného v prosincovýc;h sta
tistických zprávách Společnosti národů, klesl objem světového za
hraničního obchodu při základu r . 1929 rovném 100 na třetinu kon-
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cem r. 193.3 v hodnotě zlatých dolarů jako měřítku a jen na více než 
dvě třetiny v množství. Při tom se od počátku r. 1933- hodnota světo
vého obchodu, vyjádřená v množství, pomalu, avšak stále zvyšuje a 
přesáhla již 79.~ množstyí z r: 1929 počátke.t? l??sl~~o čtvrtlet~ 
r. 1933. PozdeJsI data zatim neJsou znama, ale Je JIste, ze tento vývOj 
pokračoval směrem vzhůru. Od poloviny r. 1933 se ostatně ustavičně 
zvyšoval objem zahraničního obchodu, i když ho počítáme ve zlatých 
dolarech. U' nás máme pro tento vývoj četné doklady. Na příklad 
export cukru co do množství podstatně neklesl, ale vzhledem k tomu, 
že jsme dříve na světovém trhu prodávali kilogram zhruba za 3 Kč, 
kdežto nyní asi za 70 haléřů (srovnejme s tím zisky cukrovarského 
kartelu při úžasně vysokých domácích cenách), zdá se úpadek na-
šeho cukerního exportu naprostý. . 

Tuto důležitou věc pochopili Němci a provedli ihned praktický 
doklad těchto tvrzení v rozsahu, jež dosud neuskutečnil žádný stát. 
Propočítali si přesně rozsah zahraničního obchodu, vývozu a dovozu 
za r. 1932 tak, jak je udán ve statistikách, které se sestavují v běžném 
roce. Tato data přirozeně spočívají na účtech a ty jsou ovšem počí
tány ve skutečných cenách toho dne, to jest dohromady v cenách, I 

které se platily za zboží r. 1932. A teď si Němci řekli, že od dob . 
konjunktury velký pokles cen musil způsobit, že zdánlivě se pokles 
exportu i importu projevuje v daleko větším rozsahu. A dali si práci 
s tím, že zjistili, jaké ceny se platily za toto zboží r.1929, a sestavili tak 
novou obchodní bilanci za r. 1932, ale na základě cen z r. 1929, 
jako by tyto ceny stále ještě platily. Výsledek byl krajně pozoruhodný. 

. V německém zahraničním obchodu v r. 1932 činila celková hodnota 
dovozu . ..... 5.035 mil. Ř. M. 
vývozu . ..... 6.190 mil. Ř. M. 

Hodnota tato počítána jest podle běžných cen platných v r.1932. 
Přepočtena však na průměrné ceny z roku 1929, činila by v roce 
1932 hodnota 

dovozu ...... 9.876 mil. Ř. M. 
vývozu .... .. 8.599 mil. Ř. M . 

to jest při dovozu o 96, při vývozu o 39 procent více. 
To je jistě jeden z nejpádnějších dokladů, který lze uvésti, že za

hraniční obchod za doby krise poklesl podstatně méně, než se ze statistik 
zdá. Je to proto, že nemáme jistého měřítka objemu zahraničního 
obchodu. Je to jen další doklad, jak opatrně nutno postupovati při 
srovnávání těchto dat a jak chybné jsou závěry, k nimž někdy do
spívají ve svých veřejných úvahách lidé nedostatečně o těchto věcech 
poučení. 
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. Aktivum zahraničního obchodu a jeho úloha. 

Chceme-li dokazovat, že blahobyt republiky závisel na exportu, 
musíme si také všimnout úlohy, kterou hraje aktivum naŠeho zahra
ničního _obchodu v celkovém srovnání výsledků všech platů, které 

\ 
jdou z Ceskoslovenska do ciziny anebo z ciziny k nám. V této tak 
zvané platební bilanci hraje zahraniční obchod fakticky největší a 

.' směrodatnou úlohu. Víme, jak nejistá jsou data o platební bilanci, ale 
pro obraz postačí. úřední data našeho Státního statistického úřadu 
ukazují, že v letech 1925 až 1931 měla naše platební bilance tyto 

I hlavní složky: aktivum Ze zahraničního obchodu 11·6 miliardy Kč, 
:1 ze železniční dopravy (transitu) 3·3 miliardy Kč a z remitencí vy-

"/ stěhovalců 3·5 miliardy Kč, kdežto na druhé straně jsme z kuponů 
a pod. musili 4·2 miliardy Kč odvésti do ciziny. To je zisk cizího 
~apit~lu u nás, který však je zmenšován repatriacemi cenných papírů, 
)lchž Jsme jen v letech 1925 až 1931 nakoupili v cizině a dovezli I k n~ za 3902 mil. Kč. R. 1931 jsme platili do ciziny za kupony 
177 mtl. Kč a dostali z ciziny 310 mil. Kč za kupony našich státních 
p!í~lušniků. Toto pasivum tedy klesalo, ale máme ještě jiné platy do 
c1:ZlDy, zejména z kapitálové účasti cizinců na našich továrnách a pod-
mcích, za patenty, licence a propůjčováni strojů a pod. . ' 

V letech 1920 až 1932 podle hodnoty Kč z r. 1932 jsme vyvezli 
našeho zboží více než dovezli o 25 miliard Kč. V letech 1927 až 1929 
činil jen náš vývoz 61·8 miliard Kč, v letech 1930 až 1932 již jen 
37·9 miliard Kč, další období ukáže ještě větší pokles. Poklesl tudíž 
jen v těchto dvou obdobích náš vývoz o 24 miliard Kč a počet našich 
nezaměstnaných stoupl z necelých padesáti tisíc na více než · tři čtvrti 
milionu. Tu je vidět, co znamená náš zahraniční obchod jak pro státní 
finance, tak pro platební bilanci a pro zaměstnanost obyvatelstva. Pří
ručka "Die wirtschaftliche Krafte der Welt" odhaduje procento naší 
výroby, které vyvážíme, na 330f0. Tedy právě třetina průmyslového 
obyvatelstva závisí na našem exportu. 

Proto se nedá srovnávat naše hospodářská situace na př. se situací 
Spojených států amerických, které vyvážejí jen 7 % své celkové výroby, 
takže tam export nehraje téměř žádnou roli při území velkém jako 
Evropa a při 125 milionech obyvatelstva. Také pro Německo, které 
má 63 milionů obyvatel a jen 20% své výroby vyveze,je situace lehčí 
než pro nás, kteří máme 15 milionů obyvatel, a abychom se uživili, mu
síme 33% své výroby prodat cizině! Vždyť i to Japonsko, jehož konku
rence se dnes děsí celý svět, vyváží jen 21 % své výroby a má 64 mili
~n~ obyvatel, čili po této stránce se úplně podobá Německu. Hůře 
Již Je na tom Anglie, která má 44 milionů obyvatel a musí vyvézti 
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25% své výroby, a nejhůře Belgie, která při svých 8 milIonech oby
vatel je odkázána vyvézti 51 % své výroby. Při tom však má moře 
a kolonie,a přece je vzhledem k počtu nezaměstnaných její situace 
asi stejně zlá jako naše. 

Tu tedy vidíme, že nijak jinak nemůžeme dáti našim lidem práci 
než oživením zahraničního obchodu. Vypsali jsme Půjčku práce, vy
nesla po velkém úsilí sice krásné peníze, ale jsou to jen 2 miliardy Kč. 
Co je to u srovnání s výsledky zahraničního obchodu, které jsme 
právě uvedli? Toto poznání je tím důležitější, že r. 1921 bylo v země
dělství zaměstnáno 39 '6%obyvatelstva republiky, v průmyslu a živ
nostech 33·4%. Je známo, že blahobyt živností záleží na tom, aby 
dělník a úředník mohli kupovat. O deset let později již klesl počet lidí 
zaměstnaných v zemědělství na 34 '6% a v průmyslu a živnostech 
stoupl na 34·9%. To má krajní význam také i pro státní pokladnu, 
neboť na př. jen z důchodové daně činily r. 1928 předpisy pro země
dělce 17·4%, kdežto pro průmysl a živnosti 27·4%. Mzdy země
dělských dělníků podle nemocenského pojištění r. 1929, v době nej
vyšší konjunktury, činily celkem jen 1·6 miliardy Kč, kdežto úhrnné 
mzdy všeho dělnictva v republice vůbec, nemocensky pojištěné, činily 
14·9 miliardy Kč, takže zemědělští dělníci podíleli se na tomto úhrnu 
mezd dělnictva celé republiky necelou jednou desetinou! Při tom všech 
pojištěných dělníků bylo 2·5 milionu lidí, z čehož na zemědělské děl
níky připadalo jen 450.000 lidí. 

R. 1933 klesl konsum masa asi o 300.000 q, tuků asi o 60.000 q, 
proti r. 1931 asi o 15%. To znamenalo pro zemědělce ztrátu téměř 
300 milionů Kč. Celostátní důchod poklesl z 90 miliard na polovinu, 

. hlavně na útraty průmyslové výroby a zaměstnanosti. Zemědělství nyní 
cítí toho důsledky. Jakmile se zaměstnanost zvýší, okamžitě stoupne 
konsum masa, tuků a zemědělských výrobků a ovšem budou i jejich ceny 
stoupat. Oživení zahraničního obchodu musí býti přáním zemědělců 
právě tak jako zaměst1'1.anců průmyslu, obchodu, živností, dopravy a fi
nančních ústavů. 
Ať už si tedy příčiny krise dělíme na technologické (racionalisace 

a vědecké řízení práce), ze ztrát ve výrobě, distribuci, spekulaci, vše
obecné nadvýroby, ze splátkových obchodů a ze zničení zahraničního 
obchodu, zůstává pro nás pravdou, že za dosavadního sociálně 
hospodářského řádu nebude u nás lépe, dokud nerozšíříme opět objem 
našeho zahraničního obchodu. Nejen exportu, ale i importu, neboť oboje 
dává lidem práci. Pravda, že na př. metody Fordovy, který provádí 
decentralisaci průmyslu a u jednotlivých továren zakládá farmy, tak
že každý dělník je současně zemědělcem, aby snáze překonal náhod
nou nezaměstnanost, jsou dobré a dají se užíti. Jistěže musíme pro-
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vésti zkrácení pracovní doby a řadu sociálně politických opatření, 
musíme zjednodušit a ekonomisovat státní správu, přeměnit rozpočto
vání tak, aby za doby konjunktury se státu hromadily přebytky pro 
dobu krise, musíme donutit státní i soukromé podniky, aby neinvesto
valy nadmíru v době konjunktury, ale až při poklesu hospodářské čin
nosti, musíme odstranit zbytečný dovoz a hledat lidem, trvale z prů
myslu vyřaděným, práci na př. v zemědělské kolonisaci. 

Ale toto vše nemůže potříti nikterak argumentaci, kterou podpírá 
každé poctivé a nestranné rozebrání mluvy čísel, že blahobyt tohoto 
státu a třetiny jeho lidu závisí na velkém zahraničním obchodu. Ne
dosáhneme-li tohoto cíle, musí naše životní úroveň stále hlouběji klesat, 
až se zastaví na úrovni znovu agrariso-vaného státu, to jest asi na jiho
evropském životním stylu. 

Avšak toto zoufalství by bylo naprosto zbytečné. K čemu by byla 
píle, skromnost, solidnost a pracovitost našeho dělníka, naše houžev
natost, náš rozum a bojovnost? Ted'je na našem průmyslu a exportním 
obchodu, aby hledal cesty, trhy zde jsou, jen je dobývat! Vždyť jen Cína 
a Indie dováží za 40 miliard dolarů zboží ročně, takže získání pouhé 
jedné tisíciny by pro nás znamenalo 1 miliardu Kč vývozu. Tu je 
třeba jen více podnikavosti, osobních cest podnikatelů na Dálný východ 
a finančních záruk zvláštních společností s účastí státu. Musíme si 
dobýti také ještě svobodu hospodářskou a zbavit se závislosti na pro
střednících, kteří na našich výrobcích zbytečně vydělávají. Podnikatel 
musí také vidět více zájem státu a celku, nejen své pokladny a říkat si, 
že "už má dosti a může toho nechat". 

Tato krise je zkouškou národa. A je zkouškou představitelů dnešního 
společenského řádu. Zklamou-li opětně, nevyhnou se žádnými placenými 
milicemi, diktaturami a politickými opatřeními tomu, aby lid je z-vážil 
a shledal je přes jejich zlato lehkými a pro lidskou společnost bezcennými 
parasity, kteří budou odstraněni. 

Za patnáct let pokročí Rusko tak daleko, že dojde ke světové konku
renci mezi jeho systémem a naším. Nevyhraje silnější, ale ten, kdo bude 
lepší, kdo umo.žní spravedlivější životní styl širokých vrstev pracujícího 
lidu. 
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