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0. Úvod 
V naší předchozí práci o továrně Karla Budischowského1 jsme se zabývali především jejím 

majitelem. Nyní se pokusíme sestoupit o patro, či lépe řečeno o několik pater, níže a svou pozor-

nost zaměříme na základní stavební kámen každé továrny – na její dělníky. Naší snahou bude dí-

ky nim lépe poznat dějiny továrny, ale hlavně chceme lépe poznat je samé. Dělníci jsou skupinou, 

o které byla v minulosti sepsána celá řada knih a studií. Tyto studie jsou však psané z pohledu so-

cialistického dějepisectví, a zaměřují se proto především na pronikání socialistických myšlenek 

mezi dělníky a na jejich stávkovou činnost. Přes jednostranné zaměření tyto práce bezpochyby 

přinášejí mnoha zajímavých údajů a vychází z kvalitně utříděného materiálu, a mohou nám tak 

sloužit jako podklad k této práci. Nosná témata, o která se chceme opírat, však budou značně od-

lišná, nebudeme se věnovat průběhu jednotlivých stávek, ani způsobu jakým se mezi dělnictvem 

šířil socialismus, naopak však budeme chtít blíže poznat přesné složení dělníků, jejich zdravotní 

a sociální zabezpečení, jejich vztahy k vedení továrny, jejich bytové podmínky a především jejich 

každodenní život. Samostatnou kapitolu budeme věnovat i otázkám dělnic, neboť jde o specific-

kou problematiku, která vyžaduje odlišný přístup, zároveň je ale nezbytná pro pochopení chodu 

celé továrny. 

Tato práce se od ostatních liší již tím, že se zabývá situací v jedné konkrétní továrně, což by 

mělo umožnit přesnější analýzu, než pokud bychom porovnávali situaci souhrnně například 

v rámci jednoho města. Továrna Carl Budischowsky und Söhne byla vybrána především pro stav 

pramenné základny, který nám umožňuje danou problematiku důkladně prozkoumat a také pro-

to, že její dějiny jsou již dostatečně zpracovány, aby bylo možné přikročit ke zkoumání dělnické 

třídy. Studii jsme časově omezili rokem 1900 především z důvodů omezeného rozsahu této práce, 

těžiště práce však bude mezi roky 1890–1900, ke kterým máme nejvíc dokumentů. 

                                                 

1 Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne. Vznik továrny a její zakladatel. Bakalářská diplomová práce obhájená na 
Historickém ústavu FF MU v roce 2006. 
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Cílem této práce by měla být co nejúplnější charakteristika dělníků v továrně, bezpochyby to 

ale nikdy nebude charakteristika úplná – stav pramenné základny nám totiž málokdy dovoluje, 

abychom se od anonymní masy dostali k individuálním jednotlivcům a nepopisovali tak pouze 

dělnictvo, ale i samotného dělníka. Struktura práce se zaměřuje jen na některé vybrané aspekty 

dělnického života, nicméně věřím, že i přesto poskytuje komplexní obraz, který ukáže, že „po-

jem“ dělník je velice široký a pestrý. 

Dělníci v 19. století výrazně proměnili tvář českých měst, jejich nuzné domečky dávali vyrůst 

novým čtvrtím na okrajích měst, a tím i na okraji zájmu ostatní společnosti. S tím jak jejich vzrůs-

tající chudoba začala zatěžovat obecní pokladny a dělnické hnutí nabývalo na intenzitě, se dělnic-

ká otázka začala přesouvat více do středu zájmů obecních rad i samotných továrníků. Životní 

osudy dělníků byly velmi tragické a pro dnešního člověka jen těžko uchopitelné. Je nepochybné, 

že dělnická otázka bude pro historiografii v blízké době velmi perspektivní. Tato práce se snad 

může stát jedním z dílků mozaiky, která nám umožní dělnickou situaci v první polovině 19. století 

lépe popsat. 

0.1. Komentář k pramenům 

Tato práce navazuje na naši předchozí práci Karl Budischowsky und Söhne – Vznik továrny 

a její zakladatel, která nám zde sloužila jako podklad pro dějiny továrny. Mimo tuto práci jsme 

nejvíce vycházeli především z monografií Jaroslava Mejzlíka – Dějiny závodů Gustava Klimenta,2 

Jana Janáka – Třebíč Dějiny města.3 

Většina z archivu firmy Budischowsky byla spálena při převzetí firmou Baťa v roce 1931. Je 

jisté, že právě tyto zničené materiály obsahovaly nejvíce informací o zaměstnanecké politice fir-

my, archivní materiál, ze kterého jsme čerpali, je tak roztříštěn v řadě fondů Státního okresního 

archivu Třebíč. Především jde o korespondenci mezi firmou Budischowsky a hejtmanstvím 

v Třebíči a také o řadu různých dokumentů z presidiálních spisů. Kromě materiálů z archivů se 

                                                 
2 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. Třebíč 1972. 
3 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. Třebíč 1981. 
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nám jako velmi důležitý pramen osvědčil i dobový odborový časopis Obuvník, jenž byl krátký čas 

vydáván i v Třebíči, a třebíčští dělničtí vůdci byly častými přispěvovateli tohoto listu, díky čemuž 

jsme zde našli řadu zajímavých článků týkajících se dějin Budischowského továrny.  

Velmi užitečným materiálem nám byla i brožura Jak žijí obuvničtí dělníci.4 Jde o výsledek sta-

tistického šetření, které v roce 1897 podnikl Odborný spolek obuvníků v Čechách a které zahrnu-

je údaje o téměř pěti tisících dělníků a dělnic. Díky velikosti třebíčských obuvnických závodů jsou 

údaje o třebíčských obuvnících uváděny v samostatné kolonce vedle Prahy, Brna a jednotlivých 

částí Čech a Moravy, z tohoto důvodu můžeme data o třebíčských dělnících porovnávat s údaji 

z jiných míst. Statistický vzorek zahrnuje údaje o 4939 dělnících v Čechách a na Moravě, což au-

toři odhadují na 5% obuvnického dělnictva, a považují tento vzorek za velmi malý, pro naše bá-

dání je však více než dostatečný. 

                                                 
4 Popper, M.: O zdravotních poměrech dělnictva obuvnického. Praha 1898. Dále jen OZPDO. 
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1. Továrna K. Budischowského 
Ve druhé polovině 19. století došlo v Třebíči k prudkému rozvoji koželužnického průmyslu 

a o něco později (v návaznosti na koželužnictví) i průmyslu obuvnického. Předpoklady již byly 

vytvořeny dávno před tím. Třebíčské obuvnictví mělo tradičně dobré jméno a obuvničtí mistři 

vyváželi svoje výrobky na okolní trhy, kde šlo zboží dobře na odbyt. Rovněž koželužnictvím se 

v Třebíči řada rodin živila již po několik generací. Pro koželužnictví měla hlavním význam geo-

grafické poloha Třebíče zajišťující dostatek vody, která v procesu výroby kůži hraje významnou 

roli. Obě řemesla, jak obuvnictví, tak koželužnictví, jsou navzájem úzce propojená. Rozhodující 

impuls pro tovární výrobu přišel ze strany koželuhů. Koželužnictví vyžaduje značný vstupní kapi-

tál, proces vydělání kůže totiž může trvat i déle než rok. Všechny třebíčské koželužny se dědily z 

otce na syna a postupně se rozrůstaly, až nashromáždily dostatečný kapitál, který jim umožnil za-

hájit tovární výrobu, to byl případ rodin Hasků, Subaků a především Budischowských. 

Budischowští hráli mezi třebíčskými koželužnickými rodinami dlouhodobě významnou roli, 

za Johanna Antona Budischowského (*6. 5. 1757 †10. 3. 1833) se jim zřejmě podařilo zavést to-

vární výrobu již na přelomu 18. a 19. století. Po Johannu Antonovi převzali roku 1827 podnik 

s tehdy asi 10 pracovníky jeho dva synové Franz (*20. 11. 1808 †28. 4. 1885) a Karel (*24. 10. 

1810 †26. 4. 1884). Zpočátku oba bratři podnikali spolu v rodinné dílně s asi 10 zaměstnanci. 

Rozdílný pohled na vedení firmy ale vedl k jejich postupnému osamostatňování. V roce 1842 za-

koupil Karel rozsáhlou nemovitost bývalého mlýna, která se stala základem budoucí továrny. 

V roce 1853 vyplatil bratra a nadále již působil zcela samostatně. Jako velmi výhodné se mu uká-

zala orientace na armádní dodávky, se kterými měli třebíčští koželuzi zkušenosti již od dob sedmi-

leté války. Není proto divu, že ke konjunktuře docházelo ve firmě v době velký válečných kon-

fliktů. V roce 1862 vyhlásila firma konkurz, ze kterého vyšla bez dluhů – připravena k další ex-

panzi. Díky armádním dodávkám se firmě podařilo i poměrně bez úhony překonat hospodářskou 

krizi 70. let. V té době se v továrně již nevyráběli jen kůže, neboť výrobní sortiment se postupně 

rozšířil i na výrobky vzniklé dalším zpracováním kůží, jako byly brašny, pásky, sedla, rukavice, 
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hnací řemeny a především obuv. Výroba obuvi v továrně trvale stoupala a na dlouhou dobu 

vtiskla Třebíči ráz obuvnického města. Boty se nejprve vyráběly po faktorsku, kdy továrna dodá-

vala dříve samostatným obuvnickým mistrům prefabrikovaný materiál, ze kterého oni udělali bo-

ty, a továrna je pod svým jménem prodávala. Málokterý mistr si mohl dovolit zakoupit aspoň mi-

nimální strojní vybavení, a proto pro ně byli dodávky kvalitněji zpracovaného továrního materiálu 

existenční nutností. Stejně byli ale tito mistři důležití i pro továrnu, neboť výroba obuvi v této 

době ještě stále vyžadoval značný podíl ruční práce. Do továrny se celý pracovní proces zcela 

přesunul až na přelomu 19. a 20. století.  

Budischowského továrna patřila vždy k prvním továrnám v rakouské monarchii v zavádění 

technických inovací do výroby. Díky tomu se v továrně velmi rychle prosadila strojová výroba 

a Budischowského továrna mohla směle konkurovat nejlepší obdobným podnikům na evropském 

kontinentu. Důsledkem rozšíření strojové výroby byla i pokročilá diferenciace, práce a tedy 

i vznik řady nových profesí. V roce 1871 do firmy vstupují jako podílníci Karlovi synové Johann 

(*19. 2. 1845 †10. 8. 1915) a August (*17. 8. 1846 †25. 6. 1915), kteří se na vedení podíleli již delší 

dobu, především Johann se stal po smrti svého otce uznávanou hlavou rodiny, a tím i vůdcem ce-

lé firmy. V témže roce zřizuje firma filiálku ve Vídni, kde zanedlouho otevírá i další koželužnu. 

A konečně v roce 1910 vyvrcholil růst továrny, když firma přesunula z organizačních důvodů své 

sídlo do Vídně. 
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2.  Dělníci – počet a platy  
2.1. Počet 

Jak již bylo uvedeno, firemní archiv se nedochoval, proto se budeme muset až na výjimky při 

informacích o počtech dělníků v továrně omezovat na zprostředkované zdroje. 

Uvedené počty dělníků ale, až na údaje z OZPDO, nezahrnují zaměstnance zaměstnané po 

faktorsku – štukverkáře5, což byli dříve samostatně pracující mistři, kteří postupem času ztráceli 

nezávislost a dostali se pod vliv továrny, která jim dodávala prefabrikovaný materiál k dalšímu 

zpracování, a placeni pak byli od kusu. Na většinu těchto mistrů se navíc vázal různý počet po-

mocných dělníků, přičemž v této sféře lze předpokládat zvýšený podíl dětské a ženské práce, ne-

boť do práce byla často zatažena celá rodina. I vzhledem k úpadku tradičních trhů se přechod 

k tovární výrobě, či lépe řečeno pod tovární výrobu, jevil pro mistry jako naprosto nutný. Mož-

nost jak si uchovat samostatnou živnost spočívala v soustředění se na málo výnosné opravy obu-

vi, anebo se specializovat na exkluzivní zboží. To že i tato možnost byla v třebíčských podmín-

kách realizovatelná, nám ukazuje případ Karla Zelníčka, který se v době úpadku jarmarečních 

trhů vydal studovat své řemeslo do Paříže. Po návratu se pak stal vyhlášeným obuvníkem, od kte-

rého boty nikde netlačí, a dokonce se stal i komorním dodavatelem Františka Ferdinanda d’Este.6 

Údaje OZPDO se v Třebíči týkají 12 dílen, 6 továren a celkem zahrnují 1122 dělníků. Z če-

hož bylo štukverkářů 612 tedy 55%, což je nejvíc ze všech sledovaných oblastí. Uvážíme-li, že 

štukverkáři byli zaměstnávání převážně továrnami, a to úměrně k jejich velikosti, znamenalo by 

to, že na jednoho dělníka v Budischowského továrně připadal více jak jeden štukverkář.7 I sami 

štukverkáři však fungovali jako zaměstnavatelé, a tak u nich pracovalo 119 dělníků. Velmi výhod-

né pro ně však bylo i zaměstnávání učňů, kterým nemuseli platit stálou mzdu a po vyučení je vět-

šinou ihned propustili – z 86 učňů, které statistika zahrnuje, jich 80 pracuje u štukverkářů, při-

                                                 
5 Z německého Stück+Werk – tedy práce od kusu. 
6 Dvořák, Karel: Ze staré Třebíče. Třebíč 1940, s. 130. 
7 OZPDO. s. 34-39. 
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čemž počty učňů v Třebíčských továrnách se neudávají.8 Svobodných dělníků bylo 471 a žena-

tých 651, dětí měli ženatí dělníci 1189 – tedy pouze 1,82 dětí na jednu rodinu. 

Následující tabulka uvádí přehled počtu zaměstnanců Budischowského továrny podle živo-

topisu Jana Budischowského sestaveného jako podklad pro císařské vyznamenání.9 

 

Tabulka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 OZPDO, s. 49. 
9 MZA, fond H-649 Busi a. s. Třebíč, kart. 1, inv. č. 1. 
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Tabulka 2 představuje věkové složení Třebíčských dělníků podle OZPDO10 a pro porovnání 

i podle seznamu zaměstnanců z roku 1879.11 

Tabulka 2 

 

Z grafu je patrné mnohem vyrovnanější složení v Budischowského továrně než ve zbytku 

města, rovněž procentuální zastoupení dělníků starších 45 let je vyšší. Důvodem je zřejmě dlou-

hodobá ekonomická stabilita a zaměstnanecká politika firmy, které umožňovali podržet si kvalitní 

a zkušené dělníky a zároveň jim poskytnout možnost pracovat tak dlouho, jak jen budou moci.  

Technickou vyspělost třebíčských továren dokazuje, že v Třebíči pracovalo strojem 121 

obuvníků z celkem 469 obuvníků pracujících se strojem v celých českých zemích – tedy 25%. 

                                                 
10 OSPDO. s. 42. 
11 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 101-105. 
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Migrace mezi jednotlivými továrnami byla velmi vysoká. Zvláště u továren, které měli po-

bočky na různých místech, a tedy i u Budischowského, můžeme najít dělníky ze všech koutů ra-

kouské monarchie.  

Dobře nám to může ilustrovat příklad Třebíčské pobočky obuvnické továrny firmy D. H. 

Pollak et Comp., kde, kromě dělníků z Třebíče a okolí, pracovali i dělníci z Vídně, či Štýrského 

Hradce. Tyto dělníky se však od roku 1884 snažila (především na vyšší mzdy) přetáhnout firma 

Fränkel do Vídně – Mödlingu. Ještě v roce 1889 (podle zjištění policie) přijel do Třebíče z Vídně 

manipulant firmy Fränkel Kamilo Schreiber spolu s mistrem této firmy Antonínem Šoldou, který 

měl manželku bydlící v Třebíč. Pokoušeli se pak přemlouvat dělníky, aby šli pracovat do Vídně. 

Policie v této souvislosti vyslýchala šičku z Pollakovi továrny Andělu Veselou a obuvníka zaměst-

naného u Budischowského Františka Pospíchala.12 Mohlo zde tak dokonce dojít i k takové situaci, 

kdy třebíčský mistr Šolda přemlouval Vídeňské dělníky v Třebíč, aby šli za ním pracovat do Víd-

ně.  

2.2. Platy 

Ještě obtížnější než popsat počet dělníků je určit výši jejich platů. Obuvníci mohli být nejčas-

těji placeni buď od kusu, nebo od týdenní mzdy, OZPDO uvádí, že týdenní mzdu dostávalo jen 

18% dělníků a šlo především o dělníky zaměstnané v malých továrnách, většina údajů, které má-

me se, však vztahuje k týdenní mzdě, která již kusovou zahrnuje.13 Nahlédneme-li do stanov Bu-

dischowského továrny, toto spektrum se nám ještě rozšíří. Kromě mzdy od kusu a týdenní mzdy 

zde bylo možné dělníka zaměstnat i na denní mzdu a také na mzdu společnou, kdy se vyplácela 

skupina dělníků jako celek podle odvedené práce.14 V některých výrobách se mohlo dělníkům 

strhávat za stravu, někde si mohli objednat celodenní stravu, většinou však měli k dispozici jen 

obědy. U Budischowského si dělníci mohli stravu zakoupit podle potřeby v továrním hostinci, 

nebo v jídelně a částka se jim pak odečetla ze mzdy. Ceny tam však mohly být díky nulovému 

                                                 
12 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1889, kart. 5, inv. č. 521, j. č. 166/588/ a 286/636. 
13 OZPDO. s. 50. 
14 MZA, H-649, Dělnické stanovy továrny vojenských střevíců Karla Budišovského, kart. 1, inv. č. 1. 
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konkurenčnímu prostředí výrazně vyšší než ve městě, dělníci s penězi navíc neuměli hospodařit, 

takže docházelo k případům, kdy dělníkům ze mzdy na konci týdne prakticky nic nezbylo.15 Další 

srážku pak představovala nemocenská pokladna a také různé pokuty za porušení továrního řádu. 

Průměrná doba nezaměstnanosti se podle místa pohybovala mezi 1,5–2 měsíci.16  

Podle údajů OZPDO mzdy v obuvnictví kolísaly podle velikosti města, v menších aglomera-

cích jako byli Jaroměřice, Král. Pole či Hodonín byla průměrná mzda kolem 3 zlatých, v největ-

ších městech jako byli Praha, Brno a Ostrava se naopak pohybovala kolem 6 zlatých.17 Pro Třebíč 

se uvádí u dělníků průměrná mzda 4,83 zl. a 3,52 zl. u štukverkářů.18 U Budischowského se mzdy 

vyplácely po příslušných srážkách každou sobotu,19 což je v souladu s územ většiny obuvnických 

továren té doby.  

Pro Budischowského továrnu máme údaje k roku 1879, kdy zde činil průměrný plat dělnic-

kých profesí 5,5 zl.20 Obvyklou denní mzdy uvádí stanovy závodní nemocenské poklady z roku 

1889,21 pro mladistvé dělníky to je 25 kr., pro dělníky 70 kr., pro přední dělníky nižší kategorie 

1 zl. 10 kr., pro přední dělníky vyšší kategorie 1 zl. 50 kr. Pro porovnání s předchozím údajem 

uvádíme i přepočteno průměrnou týdenní mzdu všech dospělých dělníků, která činní 6,6 zl.  

Nejlepší platy dostávali strojníci. Obuvník uvádí příklad německého mechanika, který měl 

v Třebíčské pobočce firmy Rie und Frankl zavádět nové stroje za týdenní mzdu 54 zlatých,22 rov-

něž podle Obuvníka dosahují mzdy předních třebíčských dělníku zaměstnaných u strojů 40 zla-

tých. 23 

Štukverkáři byli naproti tomu placeni vždy jen od kusu. Vzhledem k tomu, že vůči tovární-

kovi – zadavateli své práce, vystupovali samostatně, neměli možnosti jako tovární dělníci prosadit 

zvýšení platů stávkou. Mzda u štukverkářů záležela na více faktorech a v řadě měst tak mohla 
                                                 
15 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina, s. 52. 
16 OZPDO. s. 59-60. 
17 OZPDO. s. 51-57. 
18 OZPDO. s. 56. 
19 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 141. 
20 Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne. Vznik továrny a její zakladatel. s.31. 
21 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 213. 
22 Obuvník. 1892, č. 6, s. 3. 
23 Obuvník. 1900, č. 20, s 1. 
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i přesáhnout průměrnou mzdu v továrně. Nicméně s tím, jak se výroba přesouvala do továren, 

docházelo ke konstantnímu snižování cen, které továrna platila za hotový výrobek – v Třebíči se 

v roce 1885 platilo za pár flokovaných bot 60–75 krejcarů a za šité boty 1 zlatý, v roce 1900 ale již 

jen 50–55 krejcarů za flokované a 60–75 za šité. Ještě méně se však platilo venkovským dělní-

kům.24 

Uváděli jsme zde většinou údaje o průměrné mzdě, to nám však neozřejmí jak velká různo-

rodost v dělnických platech a tím i mezi jednotlivými skupinami dělníků byla – v článku O pomě-

rech dělníků obuvnický v Třebíči čteme: „Zde nalezneme velkou různost mzdy: jedni pracují celý týden za 

3 zl. mzdy, druzí za 5 zl., třetí za 7 zl., jiní za 10 zl. a opět jiní za 12–14 až 20 zlatých.“25 

                                                 
24 Obuvník. 1900, č. 1, s. 3. 
25 Obuvník. 1890, č. 18, s. 9-10. 



 
 

17

3. Dělnické stanovy 
Dělnické stanovy, představují pozoruhodný pramen, který nám umožňuje zprostředkovaně 

poznat každodenní chod továrny, a díky tomu, že se nám dochovaly stanovy z různých období, 

můžeme lépe poznat i vývoj těchto poměrů. 

První dochované stanovy pochází z roku 1871.26 I když marxistická historiografie považuje 

vznik prvních dělnických stanov (včetně tohoto konkrétního případu27) za výdobytek dělnického 

hnutí, při jejich hlubší analýze zjistíme, že spíše než dělníka chránily majitele továrny. Dokonce 

ani samotný rok 1871 není pro vydání prvních stanov náhodný. V tomto roce hejtmanství za-

znamenává jednu z prvních tajných dělnických schůzí, za kterou byli dokonce čtyři dělníci odsou-

zeni k pokutě pěti zlatých. V tom samém roce rovněž došlo k prvním kontaktům s vyspělým ví-

deňským dělnickým hnutím, když do Třebíče přijeli tamnější agitátoři Dauch a Nessek.28 Logic-

kou odpovědí továrníka bylo jasné vymezení vztahu dělníka k němu v podobě již zmíněných sta-

nov. První stanovy tedy představují jen soubor povinností dělníka a pokut za jejich nedodržení.29 

Práva dělníků se omezují na stanovení způsobu výplat a pracovní doby, přičemž samo vymezení 

pracovní doby je dost problematické, neboť majitel si vymezuje: „Bylo-li by toho potřebí, jest každý 

zavázán i přes hodiny toto pracovati.“ Ještě rázněji je vyřešena otázka výpovědní lhůty: „Při pracovnících, 

jenž na kus, na den neb na týden pracují, neznám výpovědi. Proto neuznávám vůbec žádných nároků pravních.“ 

Nový řád vydal Budischowsky o deset let později. Vymezení pracovní doby je zde z naleze-

ných řádů nejvíce obecné: „Doba k práci určí se dle potřebí“.30 Rovněž důvody k okamžitému propuš-

tění nejsou příliš konkrétní: „Poklesky proti slušnosti mravnosti pak opilství, rvačka neb vzpoura má nepro-

dlené propuštění viníkův za následek (…)“ 

Další dochovaný tovární řád pochází z roku 188731 a je již podstatně propracovanější. Nej-

větší změnou bylo rozřazení „v závodě zaměstnaných dělníků“ na 4 kategorie: „a) vyučené řemeslníky ko-

                                                 
26 MZA, H-649, Dělnické stanovy továrny vojenských střevíců Karla Budišovského, kart. 1, inv. č. 1. 
27 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 26. 
28 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 25. 
29 Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne.  s. 28-29. 
30 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 141. 
31 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 89-93. 
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želužství, obuvnictví, a sedlářství b) v obyčejné pracovníky pomocné mužského i ženského pohlaví, kteří se pro tu 

neb onu tovární práci vycvičí c) v učeníky koželužství d) v obstarávací dělníky jako: hlídači kotlů u strojů, zámeč-

níci, kováři, truhláři, tesaři a zedníci.“ Zajímavá je především kategorie označená „b)“ – což je v soci-

ální skladbě továrny zcela nová skupina. Kromě toho, že jsou zde samostatně vymezeny ženy 

(o kterých bude podrobněji pojednáno v kapitole 6), jsou do této skupiny zahrnuti dospělí nevyu-

čení muži. Ti mohli v továrně pracovat ze dvou důvodů, tím prvním byl úplný přechod k tovární 

výrobě, který umožnil, aby se na výrobním procesu podílelo i velké množství nekvalifikovaných 

zaměstnanců, druhým důvodem pak byla migrace z venkova, která továrnám právě tyto zaměst-

nance dodávala. 

Tento tovární řád se od předchozího liší tím, že důkladněji popisuje každodenní povinnosti 

dělníků, a to až do takových podrobností jako je určování toho, kdo a kdy má po odchodu zhášet 

světla v dílně. 

Podrobněji řeší tento tovární řád i otázku výpovědi. Opět se uvádí, že: „Jak majitelé továrny, tak 

i dělníci oprávnění jsou pracovní smlouvu ihned a bez vší výpovědi zrušiti.“ Výjimkou jsou technicky nároč-

nější řemesla „hlídači kotlů a strojů“, kteří mají 14 denní výpovědní lhůtu. Propouštění se dělo v so-

botu při výplatě, dělník se tak v sobotu dozvěděl, že příští týden nemá přijít do práce, a tím byl 

pracovní poměr rozvázán. Tovární řád ale mimo to vypočítává i řadu případů, kdy k propuštění 

mohlo dojít okamžitě. Jsou to: předložení podvržených dokladů, neschopnost k vykonávání prá-

ce, opakovaná opilost, spáchání trestního skutku, vyzrazení obchodního tajemství, urážka, nebo 

vyhrožování nadřízenému a déle než jednodenní nedovolená absence. Zjevnou obranou proti 

prvnímu odborovému hnutí je možnost okamžitého propuštění, pokud se dělník: „(…) své spolu-

dělníky snaží se svésti k neposlušnosti, ke zprotivení se proti některému z představených, neb továrnímu ředitel-

ství.“32 Novinkou je v pracovním řádu i výčet případů, kdy může dělník okamžitě vystoupit z pra-

covního poměru: pokud by měly nastat patrné škody na jeho zdraví; pokud se majitel továrny, 

                                                 
32 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 93. 
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nebo jeho náměstek dopustí zlého nakládání, nebo se ho snaží svést k nezákonnému jednání 

a konečně i v takové situaci, kdy je zadržována výplata. 

Po připomínání živnostenského inspektora mělo hejtmanství k tomuto řádu množství vý-

hrad.33 O poměru majitele továrny k hejtmanství dobře vypovídá to, že naprostou většinu navr-

hovaných změn Budischowsky ignoroval. Jedinou provedenou změnou bylo to, že ženy při od-

chodu z továrny měla vždy prohledávat žena. Hejtmanství se dále nelíbilo ustanovení o tom, že 

rozbité okno platí, pokud se nezjistí viník, ten, kdo je nejblíže, nesouhlasilo s nadužíváním pokut, 

požadovalo, aby se dělníci mohli účastnit v neděli bohoslužeb, aby dělníci dostávali po propuštění 

pracovní vysvědčení a především požadovalo alespoň třídenní výpovědní lhůtu.34 Budischowsky 

na možné zavedení výpovědní lhůty odpověděl ve zvláštním dopise, ve kterém se odkazuje na své 

zkušenosti, které ho poučili, že nemajetný člověk může spáchat horentní škody, pokud je mu 

předem oznámeno, že bude propuštěn.35 Naopak z řádu překvapivě vypadlo nařízení o slavení 

modrých pondělků,36 tedy pozůstatku staré cechovní tradice – z výplaty se v neděli opít a v pon-

dělí nepracovat. Tato skutečnost nám naznačuje, že přechod k tovární výrobě byl v této době již 

zcela dokonán. 

Dochované pracovní řády poskytují továrníkovi velké možnosti pro řešení sporů se zaměst-

nanci, práva dělníků, obsažená v  těchto řádech, jsou jen minimální. Přesto vývoj pracovních řádů 

vykazuje jisté změny, které spočívají především ve specifikaci nařízení. Obecné formulace prvních 

dvou řádů totiž nabízely širokou škálu výkladů, které mohly být zaměstnavatelem zneužity, a pro-

to tyto změny byly zřejmě způsobeny sílícím dělnickým hnutím. Případ řádu z roku 1887 nám 

však ukazuje naprostou bezzubost úřadů v této věci, kdy byla nakonec vždy preferována hlediska 

podnikatelů. 

                                                 
33 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 81-82. 
34 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 80-82. 
35 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 79. 
36 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 86. 
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4.  Pracovní a životní podmínky 
Životní podmínky dělníků byly velmi svízelné a šance na jejich zlepšení minimální. Cesta na-

horu mohla vést jen skrz mistrovské místo, ale mistrové tvořili velmi uzavřenou kastu, kde se po-

zice dědila ze syna na syna. 

Pokusme se nyní rekonstruovat životní dráhu dělníka v Budischowského továrně. Do továr-

ny přivedli budoucího učedníka jeho rodiče nejdříve ve 14 letech, poté, co rodiče uzavřeli s maji-

telem továrny učednickou smlouvu, začala 30 denní zkušební doba a posléze tříletá doba učební. 

Až do svého 18. roku, podle továrního řádu z roku 1887,37 navíc mohl učedník navštěvovat prů-

myslovou školu, toto nařízení ale nebylo často dodržováno a chlapci museli místo do školy jít do 

práce i v neděli, kdy navíc museli obstarávat drobné domácí práce a čištění bot v, tehdy již značně 

početné, rodině Budischowských a v rodinách ředitelů a dalších vedoucích pracovníků.38 Po vyu-

čení mohl dělník v továrně pracovat pouhý týden než byl majitelem továrny propuštěn se slovy, 

které J. Mejzlík cituje podle „vyprávění starých koželuhů“: „Poslechnou, voni umějí jen to, co se naučili v 

naší továrně. A to je pro mě málo. Tu mají knížku, a až poznají práci v největších konkurenčních podnicích, 

můžou se tak za pět let vrátit. To budou umět něco víc, než se naučili u nás. Pak ji přijmu za tovaryše.“39 Tuto 

výpověď si můžeme ověřit s pomocí seznamu dělníků v továrně z roku 1879, kde je skutečně 

u nejmladších dělníků udáván nejčastěji věk 21, nebo 22 let, což skutečně odpovídá situaci, kdy 

dělník ve 14 nastoupí do továrny, v 17 je vyučený a dalších 5 let je na vandru. Zbytek svého živo-

ta až do své smrti po návratu z vandru již dělník stráví šesti až sedmidenní prací v továrně pro-

kládanou častými onemocněními.  

Zatímco dříve vykonával veškerou práci při výrobě obuvi obuvnický mistr zcela sám, 

v obuvnické továrně na přelomu 19. a 20. století mohl dělník pracovat na jedné z následujících 

pozic: 1) mohl vykonávat privilegovanou pozici dílovedoucí, anebo modeláře, který připravoval 

                                                 
37 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 84. 
38 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 52. 
39 Týž. s. 28. 
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nové modely pro tovární výrobu 2) mohl Pracovat jako svrškař – tedy krájet kůže na vrchní část 

obuvi, připravovat ji k přišití spodků, lepit vrchní část jednotlivé díly, či přibíjet štěpy 3) mohl 

pracovat jako spodkař, tedy vykonávat jednu z mnoha činnosti při výroby spodků obuvi – štanclí-

ře, kramflekáře, cikaře, sešívače, hladiče podešvů, sestavovače kramfleků, frézovače kramfleků, 

rašplíře kramfleků a okrajů podešvů, oškrabovače kramfleků, okrajů a podešvů. či hladič kramfle-

ků a okrajů. Výhodou třebíčských továren byla jejich vysoká technická vyspělost, která tuto de-

tailní dělbu práce umožňovala: „Snad nikde jinde není vycítěno takové zlo z domácího průmyslu jako v Tře-

bíči. Práce se rozděluje na částky, které se snadněji každý přiučí, a tudíž dnes už každý najde u obuvnictví za-

městnání.“40 Právě tento systém práce umožnil zaměstnávat nekvalifikované pracovní síly z venko-

va a v důsledku umožnil i snižování mezd. Tito zaměstnanci se však v sociální struktuře továrny 

pohybovali nejníže a vyučenými tovaryši byli přehlížení.41  

Stranou našeho zájmu nemohou zůstat ani stravovací návyky dělníků. Dominantní postavení 

v dělnickém jídelníčku hrály brambory, velmi časté byly také luštěniny, maso bylo výjimečné 

a často dosti pochybného původu.42 Podle vyprávění pamětníků si dokonce třebíčští koželuzi no-

sili domů odřezky masa z kůží, které jim pak sloužily za potravu, je třeba k tomu dodat, že než se 

ony kůže dostaly do továrny na zpracování, uběhla značná doba.43 Ještě horší však byla strava 

dělnic: „Pověstná je strava dělnic v obuvnictví. Mzda jejich nedovoluje jim řádného obědu a káva tiší hlad. Tak 

v zimě od rána do večera káva a opět káva, v létě jakási změna: ovoce.“44 Tento údaj se může zdát značně 

nadnesený, ale například v roce 1907 zavedla německá vláda daň z kávy, což bylo velmi kritizová-

no a bylo při tom poukázáno na 14000 dětí, které žijí jen z chleba a kávy.45 Dělníci měli přímo 

v továrně k dispozici hostinec a u něj tovární jídelnu. V anonymním dopise živnostenskému in-

spektorovi z roku 188946 si dělníci stěžují, že jsou nuceni si v hostinci kupovat nekvalitní potravi-

ny za přemrštěné ceny. Hejtmanství inspektorovi odpovědělo, že do hostince dělníci nemusí vů-
                                                 
40 Obuvník, 1899, č. 18, s. 6. 
41 Dvořák, Karel: Ze staré Třebíče II. Třebíč 1990, s. 103. 
42 OZPDO. s. 11. 
43 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina, s. 70. 
44 OZPDO. s. 11-12. 
45 Gilbert, Martin: Dějiny dvacátého století 1900-1933. Praha 2005, s. 104. 
46 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, 15. 3. 1890. 
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bec chodit, natož pak tam nejsou nuceni nakupovat potraviny. Což je zřejmě pravda a stížnost 

dělníku na povinnost nakupovat v hostinci je tak třeba chápat spíše jako nemožnost při dlouhé 

pracovní době a vzdálenosti továrny od města si nakoupit zboží jinde. 

Za této situace je pochopitelné, že dělníci vítali jakoukoliv možnost jak si ve své situaci při-

lepšit. Nejlépe na tom byli štukverkáři, kteří bydleli většinou na venkově, a mohli se i přes nedo-

statek času věnovat zahrádkaření eventuálně i chovu. I dělníci z Třebíče si však možnost, jak si 

přilepšit, našli: „V parných těchto dnech upoutána jest pozornost zdejšího dělnictva věru ke zvláštním sportům. 

Dělnictvo obuvnické alespoň z valné části, nevěnuje ničemu jinému tolik zájmu jako sbírání hub, chytání ryb 

a ptáků apod.“47 Zoufalost toho činu vynikne, dodáme-li, že kvůli pracovní době chodili dělníci na 

houby v noci. Tyto činnosti mohli navíc vykonávat jenom v létě, protože pro lov v zimě neměli 

dostatečné ošacení. 

4.1. Byty 

Rychlý rozvoj obuvnických továren, a tím i jejich pracovních silzpůsobil problémy v bytové 

oblasti. Vedlo to k dynamickému rozvoji okrajových čtvrtí a předměstí Třebíče. Tento vývoj však 

zprvu nestíhal pokrýt poptávku. Mezi lety 1869–1880 přibylo v Třebíči 1273 obyvatel, počet do-

mů se ale zvýšil jen o 28. Rozdíl byl vyrovnáván dělením domů na více popisných čísel, což vedlo 

ke konstantnímu zhoršování bytových podmínek. Situace se postupně stabilizovala až po roce 

1880, mezi lety 1880–1890 přibylo 1335 osob a 146 domů, mezi 1890–1900 1424 osob a 110 

domů. Nové byty však byly malé a neúhledné a navíc většinou na místech, kde nebyla vyřešena 

otázka kanalizace a pitné vody.48 V pozdější době to městskou radu dokonce přinutilo vy-

dat vyhlášku o minimální šířce nových domu stanovenou na 10 metrů.49 Rozvoj průmyslové vý-

roby však znamenal i rychlý úpadek tradičních obuvnických a soukenických mistrů, což mělo za 

následek klesající cenu realit a tím zřejmě i podnájmů.50 

                                                 
47 Obuvník, 1901, číslo 18, s. 6. 
48 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. s. 110. 
49 Týž. s. 112. 
50 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 22. 
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Uvážíme-li, kolik času strávil dělník v práci, a připočteme-li cestu do práce, která k Bu-

dischowskému z centra Třebíče zabrala nejméně 20 minut, byl den naprosté většina dělníků roz-

dělen mezi továrnu a byt. 

Ubytování si mohl dělník vybírat z několika možností, i když hygienické podmínky byli ne-

vyhovující všude. Pro nového dělníka, který právě přišel do města, se jako první nabízel herberk, 

který však představoval spíše krátkodobé řešení. Pokud tam místo nesehnal a továrník si jej chtěl 

udržet, umožnil mu přespávat přímo v továrním objektu, v takovém případě dělník přespával v 

(k tomuto účelu nijak nepřizpůsobení) dílně, někdy ale musel přespávat i třeba na půdě továrny, 

což zvláště v zimě bylo dosti složité. Kromě dělníků, pro které ubytování přímo v dílně předsta-

vovalo jen dočasné útočiště, než si najdou něco jiného, bylo toto ubytování využíváno velkým 

množstvím přespolních dělníků, kteří bydleli trvale na venkově. Budischowského továrna byla v 

roce 1897 vyšetřována spolu s dalšími okresním lékařem, u Budischowského se spalo na půdách a 

v truhlářské dílně a tyto noclehárny patřily mezi posuzovanými továrnami k nejhorším.51  

Nejlepší situace byla u ženatých dělníků, nicméně i u jejich bytů můžeme pozorovat velké 

rozdíly. Podle OZPDO obývala naprostá většina dělnických rodin na Moravě jednu místnost, dvě 

pouze výjimečně a nájemné se podle lokality pohybovalo mezi 20–90 zlatými ročně.52 V Třebíči 

se v této době nejlevnější nájmy pohybovaly od 40 zlatých.53 V roce 1903 prohlížela obuvnické 

byty v Třebíči bytová komise,54 prohlédla si 28 bytů a chtěla vidět i byty „lepší“, čímž bylo míně-

no o více jak jedné místnosti, bylo jim však odpověděno, že takové byty obuvník neobývá. Nej-

tragičtější případy byl byt o rozměrech 4,5x3 metry, který obývala devítičlenná rodina, v jednom 

bytě pak spala pětičlenná rodina v jedné posteli. Údaje c. k. komise z roku 1906 pak podle Obuv-

níka55 považují Třebíčské dělnické byty za jedny z vůbec nejhorších v předlitavsku a uvádí, že 

přes 72% bytů je vlhkých, což je nejvíc ze všech posuzovaných měst. Důvodem bylo to, že tře-

                                                 
51 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 73. 
52 OZPDO. s. 57-59. 
53 OAT, AMT, Nájemní smlouvy bytů 1883-1898, kart. 377, inv. č. 618. 
54 Obuvník, 1903, č. 10, s. 8. 
55 Obuvník, 1906, č. 10, s. 3. 
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bíčské dělnické byty byly většinou jednopatrové a nepodsklepené. Vlhkost bytu samozřejmě vel-

mi nepříznivě ovlivňovala zdraví a měla vliv na vznik plícních chorob (viz kapitola 5.1 Podpůrné 

pokladny).  

Velice tragické byly byty štukverkářů, u kterých byl byt zároveň jejich domovem i dílnou, 

podle již zmiňovaného šetření z roku 1906 sloužilo v Třebíči jako dílna, ložnice i kuchyň 43% 

místností. 

V Třebíči této doby pro její menší velikost však nenacházíme pavlačové domy známé z vět-

ších měst, ve kterých byly podmínky obzvláště katastrofální. Na počátku 20. století pak můžeme 

pozorovat zvýšený zájem radnice tuto otázku řešit a stavitele nových domů tlačit k prostornějším 

bytům, které mají zajištěnou pitnou vodu a kanalizaci. Tento problém v téže době pomohla vý-

razně zlepšit i sama továrna, která mezi lety 1905–1912 vystavěla rozsáhlou dělnickou kolonii na 

přiléhajícím pozemku s vlastním zdrojem pitné vody a kanalizací.56 

4.2. Pracovní doba 

Již jsme uvedli údaje o mzdách, které dělníci dostávali, nyní si ukážeme, za co onu mzdu do-

stávali. Význam tohoto problému dobře vystihuje věta: „V době pracovní odráží se celá bída obuvnické-

ho dělnictva.“57  

Pracovní dobu upravoval především tovární řád. První dělnické stanovy z roku 187158 stano-

vují pracovní dobu od 5 do 19 s přestávkami od 8:00 do 8:30 a od 12:00 do 13:00, tedy 12,5 ho-

din čistého času. Navíc ale obsahují již zmíněný dodatek, že se v případě nutnosti musí pracovat 

i přes tuto dobu. Řád z roku 1881 uvádí jen, že se pracuje podle potřeby. 59 Další tovární řád po-

cházející z roku 188760 snižuje pracovní dobu na 11 hodin čistého času, když se pracuje od 6 do 

18:30 s přestávkami na snídani od 8 do 8:30, na oběd od 12 do 12:45 a na svačinu od 16 do 16:15. 

Zavedení třetí přestávky a zkrácení přestávky na oběd na 45 minut (v této době byla hodinová 

                                                 
56 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 79. 
57 OZPDO. s. 3. 
58 MZA, H-649, Dělnické stanovy továrny vojenských střevíců Karla Budišovského, kart. 1, inv. č. 1. 
59 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 141. 
60 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682. f. 90. 
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přestávka na oběd v jiných továrnách stále považována za nutnost), dokládá snahu o zlepšení 

efektivity práce, neboť tento systém umožňuje lepší rozvržení sil. Co se týče práce o nedělích 

a svátcích – pracuje se do 12 hodin. I tento pracovní řád však obsahuje dodatek, který dělníky po-

vinuje pracovat přes čas, pokud je tomu zapotřebí. 

Specifické bylo opět postavení štukverkářů, kteří stáli mimo veškerou kontrolu úřadů. Dělníci 

zde byli placeni od kusu, navíc, jak již bylo řečeno, s tím jak se zdokonalovala tovární výroba, do-

cházelo u cen jednotlivých výrobků v lepším případě ke stagnaci, v horším případě se ceny kon-

stantně snižovaly. Chtěl-li si tento dělník uchovat svůj životní standart, musel tak učinit na úkor 

pracovní doby, která postupem času dosahovala dnes obtížně pochopitelných 14–18 hodin a vý-

jimečně dokonce až 20 hodin denně, navíc práce o víkendu byla samozřejmostí. Pro továrnu byli 

štukverkáři samozřejmě velmi výhodní, nebyl-li dostatek zakázek, nemusela továrna nikoho pro-

pouštět a zvyšovat tak sociální napětí, ale stačilo jí nezadávat novou práci štukverkářům. Naopak 

když byl zakázek dostatek, dala se štukverkářům a zadal se jim odpovídající (velmi krátký) termín. 

Této práci se říkalo postorbajt a bylo třeba na ní pracovat den i noc, tzv. durchmarš. Kromě toho, 

že štukverkář tedy neměl jistotu stálých zakázek i pokud je měl, nemusel za ně dostat zaplaceno. 

Tovární přejímka bývala velmi přísná, výrobek proto často i pro triviální vadu neprošel a štukver-

kář zůstal bez peněz. Takto pracující obuvník, který ve stejné místnosti žil i pracoval s celou svou 

rodinou, zde strávil prakticky celý svůj život.  

U štukverkářů je třeba navíc počítat s tím, že mnoho času zabrala i cesta do továrny na pře-

dání bot a přejímku nového materiálu. Ševci si pro materiál chodili jednou za týden, nebo jednou 

za dva týdny a pamětníci tvrdí, že spíše než o chůzi šlo o běh. Díky ševcům z více jak 

20 kilometrů vzdálené Kamenice u Jihlavy, kteří si k Budischowskému chodily jednou za 14 dní, 

vzniklo rčení: „Běhá jako švec z Kamenice a užene i psa.“61 Ševci si totiž na cestě vypomáhali trakařem, 

či vozíkem taženým psem a podle jedné historky, když se jeden kamenický švec vrátil domů, 

                                                 
61 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 71. 
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dostal od ženy vynadáno, že v Třebíči zapomněl cosi nakoupit, vrátil se rychle do Třebíče, ale 

jeho pes zpáteční cestu nevydržel.62 

V roce 1886 byly totiž třebíčské továrny vyšetřovány v souvislosti s několika anonymními 

dopisy stěžujícími si na práci v neděli, což bylo vyšetřováním potvrzeno, a to včetně Bu-

dischowského. Hejtmanství následně udělilo pokuty továrnám Rie et Frank, Ornstein a Subak – 

Budischowskému však nikoliv.63 V roce 1889 pak dostal živnostenský inspektor dvě stížnosti na 

nedodržování pracovní doby od pracovníků Budischowského továrny. Kromě práce přesčas kri-

tizovali i práci v neděli, kdy navíc nesmějí o svačinách ani vyjít ven, aby je nikdo neviděl, pokud si 

někdo stěžuje, je vyhozen. V továrně se však nepracovalo o víkendu všude, ale jen v pěti dílnách. 

Pracovní doba a její překračování tak byla spíše v kompetenci jednotlivých mistrů než vedení jako 

celku. Hejtmanství odpovědělo dosti vyhýbavě, všechny údaje ve zprávě popřelo a firmu zřejmě 

navzdory inspektorově žádosti vůbec nepokutovala. 64 

OZPDO uvádí průměrnou pracovní dobu 12–16 hodin, na Moravě se pracovalo v dílnách 

10–16 hodina, v továrnách však jen 10–11 hodin. V Třebíči se pracovalo průměrně 11 hodin 

a u štukverkářů až 17.65 Přesčas se na Moravě pracuje v 5 továrnách ze 14 a ve 144 dílnách z 250, 

v Třebíči se uvádí pouze 1 továrna z 5. O víkendu se uvádí na Moravě práce ve 127 dílnách 

a 5 továrnách v Třebíči však jen v 1 továrně.66 Pokud jsou uvedené údaje pravdivé, což lze vzhle-

dem k tomu, že je předkládali sami dělníci předpokládat, znamená to, že se situace oproti stavu 

před deseti lety zlepšila ve prospěch dělníků, možná i s pomocí skrytého tlaku živnostenského in-

spektora. 

Pracovní doba v Budischowského továrně se tak ukazuje jako o něco lepší než v jiných srov-

natelných továrnách, přesto ale často závisela na vůli mistrů a v rámci jedné továrny tedy mohlo 

docházet k velkým rozdílům. Materiální podmínky továren umožňovaly výrazně kratší pracovní 

                                                 
62 Joura, Jiří: Procházky starou Třebíč potřetí. Třebíč 2008, s. 57. 
63 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1886, kart. 4, inv. č. 518, j. č. 441. 
64 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, 15. 3. 1890. 
65 OZPDO. s. 63-66. 
66 OZPDO. s. 3. 
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dobu oproti samostatným dílnám, natož pak vůči štukverkářům, a to při zachování stejných, nebo 

lepších platů. Právě tento rozdíl způsobil, že v odborovém hnutí na konci 19. století neustále sílil 

požadavek po odstranění štukverku. 
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5. Organizace dělnictva 
5.1. Podpůrné pokladny 

Sociální i zdravotní zabezpečení dělnictva bylo ve většině továren na mizivé úrovni navzdory 

tomu, že stát od roku 1859 zakládání nemocenských pokladen požadoval. Snaha o zakládání po-

kladen ale narážela hned na dvojí odpor. Proti byli zaměstnavatelé, pro které by to znamenalo, 

odvádět ke mzdám ještě další částku, ale proti byli překvapivě často i samotní dělníci, kteří nebyli 

ochotni nechat si snižovat plat o částku, jejíž návratnost i v případě onemocnění byla značně ne-

jistá. Vysoká nemocnost dělníků pokladny doslova ruinovala. Z údajů Úřadu pro pojišťování děl-

níků, které uveřejnil Obuvník,67 vyplývá, že průměrný věk obuvníků byl druhý nejnižší, ze všech 

dělnických profesí 27 let, mi máme údaje z Budischowského továrny k roku 1879, kdy byl prů-

měrný věk tamních dělníků 38 let.68 OZPDO uvádí nemocnost u dělnictva v době šetření 13% 

při průměrné délce choroby 5 týdnů.69 

Samotný nárok na podporu vznikal po posouzení lékařem, případně komisí, která mohla ne-

mocného odmítnout, což také často činila: „(…) továrník ustanovuje a navrhuje lékaře, který pak často 

neuznává dělníka, že by nemocen byl, a týž se přemáhá a teprve, když padne vysílen, dostane se mu lékařské po-

moci velice šetrně, jen aby se nedělalo pokladně mnoho výloh.“70 Samo léčení dělníků pro lékaře příliš lákavé 

nebylo. Přední třebíčský dělnický vůdce František Beneš tuto situaci popsal takto: „(…) také lékaři 

nemocenské pokladny ošetřují nemocné dělníky stejným způsobem, jak k nim přistupují mistři. Lékaři vůbec ne-

záleží na tom, zda se nemocnému dělníkovi pomůže, pro něho, stejně jako pro fabrikanta je dělník jenom zboží.“ 

71 Dělníci ostatně nechápali ani samotný smysl pokladny. Jedna ze stížností, které v anonymním 

dopise živnostenskému inspektorovi zaslali dělníci z Budischowského továrny, se týkala toho, že 

                                                 
67 Obuvník. 1900, č. 11, s. 5. 
68 Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne. Vznik továrny a její zakladatel. s. 31. 
69 OZPDO, s. 76. 
70 Obuvník. 1900, č. 23, s. 10. 
71 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 73. 
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se jim z výplaty strhuje částka na: „(…) jakýsi spolek a oni nevědí k jakému to je účelu.“72 Vyšetřováním 

se pak ukázalo, že jde právě o závodní nemocenskou pokladnu. 

Nemocenská péče u dělníků byla velmi špatná, lépe řečeno téměř nulová. Většina dělníků stá-

la mimo veškerou lékařskou kontrolu, dělnické kolonie se snadno stávaly centrem různých epi-

demií. Například v letech 1888–1891 v Třebíči propukly paralelně epidemie neštovic a tyfu a zá-

škrtu a obzvláště neštovice se mezi dělníky velmi rozšířily.73 Městská rada byla během této doby 

nucena opakovaně vyhlašovat povinnost pod trestem hlásit jakékoliv podezření na jednu z výše 

uvedených nemocí. Bez ohledu na to, že městskému lékaři bylo nařízeno, aby tyto nemoci léčil 

a aby veškerou potřebnou desinfekci prováděl zdarma, neustále docházely na městský úřad udání 

o dělnících a jejich rodinách v různých stadiích nemocí, kteří svoje onemocnění nikomu neohlási-

li a nenechali se ani nikým léčit. Obdobně při očkování proti neštovicím nacházela inspekce, která 

kontrolovala práci městského lékaře, opakovaně v dělnických domech, které již měli být prooč-

kovány, lidi, kteří se očkovat nedali především z neznalosti. 

Spektrum nemocí, se kterými se mohli dělníci u Budischowského potýkat, je velmi pestré, 

zmiňme proto aspoň ty nejčastější. V první řadě je to tuberkulóza, pro kterou byly špatně větrané 

a znečištěné dílny ideální živnou půdou a která byla nejčastější příčinou úmrtí. Dělníci spolu trávi-

li v práci v těsném kontaktu nejméně 12 hodin a další čas často trávili na ubytovnách, nebo 

v herberku. Nízká výše nemocenské podpory (pokud byl dělník pojištěný) je nutila, aby v práci 

trávili co nejvíc času i navzdory postupující nemoci. OZPDO uvádí, že v roce 1897 zemřelo 

z celkem 15 obuvnických dělníků pojištěných v pražské nemocenské pokladně 13 tuberkulosou 

a v roce 1898 jich bylo 12 z 15,74 což představuje téměř 85% úmrtnost na tuto nemoc. Podle 

oficiálních údajů se úmrtnost na tuberkulosu v Brně mezi léty 1903–1905 pohybovala mezi 12–

                                                 
72 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, 15. 3. 1890. 
73 OAT, AMT, Nakažlivé nemoci a infekce, inv č. 619, karton 396. 
74 OZPDO. s. 20. 
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18%,75 nicméně u dělníků byla jistě výrazně vyšší a navíc, jak jsme již ukázali, právě v této vrstvě 

obyvatel řada lidí řádnému léčení, a tím i těmto statistikám, unikala.  

Léčba tuberkulosy je dlouhodobá záležitost a i dnes je absolutní vyléčení problematické. Je 

třeba si navíc uvědomit, že v této době byly možnosti léčby tuberkulosy značně omezené: „Dnes 

známe jedinou pomoc proti souchotinám: je to venkovský, lesní, zdravý vzduch a silná strava.“76. Samozřejmě 

pro přesun na venkov neměl dělník dostatek financí, mohl se tak léčit v nemocnici, která jej však 

často zvýše uvedených důvodů nepřijala. A ani přijetí do nemocnice nepředstavovalo úplnou zá-

ruku vyléčení, protože specializovaná oddělení pro souchotináře začala v rakouské monarchii 

vznikat až počátkem 20. století, konkrétně v Třebíči se s jeho stavbou započalo až v roce 1918. 

Druhou možností byla pro dělníky domácí léčba, což však přispívalo k dalšímu šíření nemoci, 

a život takto nakažených dělníků představovalo jen střídaní období práce s obdobími domácího 

léčení až do brzké smrti. 

Po tuberkulose byli zvláště ve velkých městech dělníci nejčastěji ohroženi tyfovou nákazou, 

tato situace se začala zlepšovat až v první polovině 20. století s vylepšením městského vodního 

hospodářství. Špatné dílenské podmínky byly příčinou i revmatismu, obuvníci a zvláště koželuzi 

při své práci používají vodu, což (zvláště v zimě) vedlo k rozvoji této nemoci. Nekvalitní a pře-

dimenzované ubytování umožňovalo snadný přenos svrabu, OZPDO se odkazuje na vídeňského 

profesora Kaposiho, který odhaduje, že 40–50% léčených svrabem, jsou obuvníci.77 Stravovací 

nedostatky (viz kapitola 4.) způsobují časté žaludeční choroby, které jsou opět obtížně a zdlouha-

vě léčitelné. Navíc pokud přece jen k vyléčení dojde, nízký plat donutí dělníka opět k návratu 

k nevyhovující stravě, a tím i k pravděpodobnému návratu choroby. U koželuhů k těmto nemo-

cem přistupovaly ještě časté kožní nemoci, které se stávaly tím frekventovanější, jak do koželuž-

nictví pronikala chemická úprava kůží.78 Posledním velkým problém, který ohrožoval zdravotní 

                                                 
75 Langrová, Martina: Bytová otázka dělníků v letech 1890-1910 na příkladu ulice Cejl. Magisterská diplomová práce 
obhájená na Historickém ústavu FF MU v roce 2006. 
76 OZPDO. s. 22. 
77 OZPDO. s. 16. 
78 Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne. Vznik továrny a její zakladatel. s. 28. 
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stav dělníků, byl alkoholismus, který způsobuje řadu nemocí. Ten však zřejmě trápil především 

dělníky pracující doma, továrny zde měli spíše „umravňující“ vliv a dokázaly si tento problém ve 

vlastním zájmu pohlídat.79 Tovární řad je zde velmi přísný a alkoholové prohřešky řešil výpovědí. 

5.2. Podpůrné pokladny v Budischowského továrně 

Po většinu zkoumaného období působily vedle sebe dvě nemocenské pokladny, první byl 

Spolek pro podporování nemocných koželužských a jirchářských tovaryšů, ten byl místodržitel-

stvím povolen 31. 8. 1976. Již 10. listopadu 1876 získal více jak 50 členů a vstoupil v život. 19. lis-

topadu se konala v domě Emanulela Leina na Stařečce první valná hromada, která schválila před-

sednictvo a ustanovila vedení spolku. Stanovy byly místodržitelství předloženy 30. listopadu 1876. 

Předsedou byl zvolen František Kolařík, ve výboru byli 3 jirchářští a 11 koželužských pomocní-

ků.80 Dosah pokladny byl ale mnohem větší, pořádaly se přednášky a různé výlety, postupně se 

vypracoval v největší dělnickou organizace v Třebíči a zřejmě byla pokladna ovliněna socialis-

mem.81  

Na místě předsedů a místopředsedů nalézáme po celou dobu existence pokladny někoho 

z členů zakládajícího výboru a množství lidí, kteří se na pokladně aktivně podíleli, bylo velmi 

omezené, schůzí se účastnilo 60–100 lidí, skutečný počet členů pokladny však byl zřejmě o něco 

vyšší. O tom, jak omezená byla aktivní základna pokladny, nám svědčí přelom roku 1880/1890, 

kdy se velká část členů pokladny pokusila z blíže nezjištěných příčin odvolat tehdejšího předsedy 

pokladny Jana Samka, dařilo se Samkovi držet pokladnu v šachu rozpouštěním valné hromady.82 

Opozice proti Samkovi (i když početně převažovala) se v kontaktu s úřady evidentně ztrácela, 

takže nebyla schopna novou schůzi s hejtmanstvím domluvit. Členové výboru v jednom dopise 

otevřeně přiznávají, že o zadání nové hromady: „(…) mi co výbor spolku ale o tom pranic nevíme“ a v 

závěru hejtmanství dokonce prosí, aby novou volbu představenstva zařídilo.83 Pokladna zanikla 

                                                 
79 OZPDO. s. 25-26. 
80 OAT, OÚT,Spolek pro podporování jirchářských a koželužských tovaryšů, kart. 490, inv. č. 1694, f. 1-6. 
81 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. s. 140. 
82 OAT, OÚT,Spolek pro podporování jirchářských a koželužských tovaryšů, kart. 490, inv. č. 1694, f. 37. 
83 OAT, OÚT,Spolek pro podporování jirchářských a koželužských tovaryšů, kart. 490, inv. č. 1694, f. 38-39. 
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zřejmě někdy na konci 80. let, poslední prokazatelná schůze se konala v roce 1888 a zřejmě na její 

činnost později navázala odborová organizace sociální demokracie.84 

Předchozí pokladna byla otevřena pro dělníky ze všech továren a jejich členem tedy mohl být 

téměř každý dělník, který zaplatil příslušný poplatek. Společenský dosah těchto pokladen však ne-

zahrnoval pouze zdravotnictví a pokladna se stala jedním ze středisek odporu vůči zaměstnavate-

lům. Je tedy pochopitelné, že si Budischowsky v roce 1877 založil pokladnu vlastní – Spolek pro 

podporování nemocných dělníků v továrně pánů Karla Budischowského a synů.85 Kromě toho, 

že eliminoval ono revoltující ladění části dělníků, si tím dostal dělníky do větší ekonomické závis-

losti. I když dělník několik let pilně pracoval a odváděl příspěvky, v okamžiku, kdy byl propuštěn, 

nárok na podporu zcela ztratil. 

Vedoucím pokladny byl majitel továrny, podle výše platu byli dělníci rozděleni do dvou tříd.86 

V roce 1879 měla pokladna již 248 členů.87 Kromě fixní částky, která se dělníkům strhávala z pla-

tu, se pokladna plnila především z pokut za přečiny proti továrnímu řádu. Sám továrník platil ne-

srovnatelně menší částky, například v roce 1887 to bylo 150. zl, 88 přičemž podle závěrečného 

účtu z roku 1888 měla továrna na kontě 2135,39 zlatých.89 O to větší pak museli být vybírány pří-

spěvky od dělníků, kteří roku 1889 dokonce sepsali petici za jejich snížení, petici podepsalo 349 

osob.90  

Tím, že hlavní vliv na řízení pokladny měl továrník, bylo její řízení nesrovnatelně pružnější 

než pokladna, kterou si řídili sami dělníci, a každou změnu stanov musela složitě posuzovat valná 

hromada, která byla proti jakémukoliv snižování podpor. U závodní pokladny byla situace nepo-

měrně jednodušší, například v roce 1895 došel na hejtmanství dopis, oznamující, že pokladna ne-

ní schopna platit pohřeb v plné výší, neboť výlohy dosahují 20,40 zlatých, což nestačí příspěvky 

                                                 
84 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 36. 
85 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. s. 140. 
86 K otázce příspěvků a k výši podpory viz Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne. Vznik továrny a její zakladatel. s. 
29-31. 
87OAT, OÚT, Spolkové věci, kart. 490, inv. č. 1682, f. 99. 
88 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. s. 131. 
89 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 191. 
90 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 189-203. 
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pokrýt.91 Přitom takovouto změnu by měla podle standardní procedury povolit pouze valná hro-

mada a pokladna ještě před 8 lety platila pohřebné 30 zlatých.92  

Jak moc byla tato pokladna prospěšná pro dělníky, bohužel nevíme, její výhody pro továrníka 

však podle našeho zjištění byli značné a možná i právě proto, byly podle jejího vzoru zakládány 

pokladny v jiných třebíčských továrnách. 

5.3. Zárodky odborových organizací 

Nemocenské pokladny ale nebyli jedinou příležitostí, během které vystupovali dělníci organi-

zovaně. Na rozdíl od představ marxistické historiografie ale nešlo o žádné masové hnutí. Podle 

OZPDO bylo roku 1897 v odborném spolku 28 dělníků z celkem asi 5000. Obuvník udává 

k roku 1900 46 členů z 2500 tisíc.93 Aktivně se do odborů zapojovala jen hrstka dělníků, jejichž 

stále stejná jména nacházíme v různých organizacích, či následně v policejních zápisech, kolem 

nich se ale vytvořila početnější skupina lidí, kteří se sice odborové dění aktivně neúčastnily, ale 

chodili na schůze, či přispívali na stávkující kolegy. Občas si dokonce i objednávali odborový tisk 

– v roce 1900 Obuvníka v Třebíči oproti 46 členům odborného spolku pravidelně odebíralo 65 

odběratelů94 (na celé Moravě to bylo 15095). Jenom s pomocí toho přechodového pásma můžeme 

vysvětlit vysoké počty lidí, kteří se účastnili odborových schůzí. Čísla kolem 100 osob jsou na-

prosto běžná, častá jsou ale i mnohem větší např. 5. dubna 1891–400–500 osob, 16. prosince 

1893–350 osob, 4. června 1898–500 osob atd. V ještě větším množství pak vystupovali dělníci při 

stávkách.  

Jádro odborářů, jak již bylo řečeno, bylo velmi omezené, v Obuvníku se tak téměř v každém 

čísle objevují výzvy po větším zapojení do odborových organizací. Jedním z významných důvodů, 

proč se do odborů zapojoval tak malý počet dělníků, byla i velká strukturace mezi jednotlivými 

dělnickými skupinami, již zde bylo zmíněno, že zatímco nejnižší mzda dospělých mužských to-

                                                 
91 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 18. 
92 Janák, Jan: Třebíč. Dějiny města II. s. 131. 
93 Obuvník. 1900, č. 1, s. 3. 
94 Obuvník. 1900, č. 15, s. 4. 
95 Obuvník. 1900, č. 20, s. 3. 
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várních dělníků v Třebíči roku 1900 činila 3 zlaté, nejvyšší mohla dosáhnout až 20 zlatých, což 

znamená, že byla vyšší o „ďábelských“ 666%. Tohoto problému si byli vědomi i samotní dělníci 

v článku O poměrech dělníků obuvnických v Třebíči96 (který začíná větou: „Jsme si před bohem 

všichni rovni, praví nám zákon církve katolické.“) se uvádí, že právě oni lépe placení dělníci patří k nej-

větším oponentům odborových organizací a pokud se dají zapsat do odborného spolku, jen za 

tím účelem, aby organizaci poškodili, neboť neplatí příspěvky. 

Možnosti jakými se samotný dělník mohl bránit rozhodnutí svého nadřízeného, byli téměř 

nulové. Jak z továrních stanov vyplývá, dělník mohl být vyhozen bez udání důvodu na hodinu 

z práce. Dělníci měli minimální povědomí o platných právních normách, což továrníci pochopi-

telně využívali. Tovární řád tak pro mnohé představoval nejvyšší pracovní zákon a rozšíření 

právního povědomí je jedním z cílů prvních odborových organizací a častým tématem jimi pořá-

daných přednášek, například téma schůze ve Vejvodově hostinci 14. 2. 1893 bylo Rakouští obča-

né co dělnictvo a jejich práva. Absurdnost informací rozšiřovaných mezi dělníky nám ukáže ná-

sledující situace: v roce 1890 mezi třebíčským dělnictvem rozšířila informace, že továrna musí zů-

stat v provozu, jestli si chce vlastník udržet majetkové právo, pokud je provoz továrny zastaven, 

přechází v majetek státu. Hejtmanství vydalo příkaz dělníky o skutečném stavu věcí poučit.97  

Jelikož se tedy dělník nemohl oficiálně bránit, docházelo k až patetickým situacím, kdy se na-

příklad v roce 1890 dělník F. Fiala po vyhození z práce vydal na frekventovaný třebíčský Podklaš-

terský most, a jal se vykřikovat, že jej Budischowsky vyhodil z práce, protože se účastnil oslav 

prvního máje. Protože způsoboval „rozhořčení mezi dělníky“, byl záhy zatčen. 

První odborové organizace narážely na četné problémy, kromě neochoty většiny dělníků je 

podporovat je omezovaly i vnitřní spory a nevzdělanost. Proti dělnickému hnutí ale stály i třebíč-

ské státní úřady, které v této době chránily především zaměstnavatele. Navíc podle vzpomínek 

                                                 
96 Obuvník. 1890, č. 18, s 9-10. 
97 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, j. č.  208/673. 
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Karla Dvořáka třebíčští c. k. úředníci považovali úplatky za druhou část svého platu a důsledkem 

bylo, že chránili bohatého proti chudým.98 

                                                 
98 Dvořák, Karel: Ze staré Třebíče II. Třebíč 1990, s. 19. 
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6. Ženy v továrně 
I když nelze říct, že by problematika dělnic byla v české historické vědě zcela opomíjena, 

přesto je výrazně větší pozornost věnována ženám z měšťanského či buržoazního prostředí. Ale 

právě změnu v profesní aktivitě žen, která ženu – pečovatelku o domácnost přivedla ven z bytů 

a proměnila ji v osobu samostatně výdělečně činnou, považujeme za velmi důležitou v procesu 

ženské emancipace a možnost zaměstnání v továrnách hrála v tomto procesu velmi významnou 

roli.  

Do dějin továrny ženy nejvýrazněji zasáhly kvůli sňatkové politice rodu Budischowských. 

V této rodině se tradičně rodilo poměrně hodně dětí a snad díky lepším životním podmínkám se 

jich většina dožívala dospělosti. Synové se automaticky stávali následovníky a pro upevnění stabi-

lity podniku si brali dcery nejbohatších koželuhů, soukeníků a pláteníků ve městě a okolí a ob-

dobným způsobem byly v rodu provdávány i dcery. Tuto sňatkovou politikou se záhy všechny 

Třebíčské koželužny staly navzájem spřízněnými, i díky tomu není z Třebíče znám ostrý boj, kte-

rý se v této době odehrával mezi jinými konkurenčními podniky. Továrny se zaměřením výroby 

spíše doplňovaly, než že si konkurovaly, a když bylo třeba, dokázaly postupovat i ruku v ruce.  

Blíže si tuto sňatkovou politiku můžeme ukázat na zakladateli továrny Karlovi Bu-

dischowském. Obě jeho manželky pocházely z významných koželužských rodů, první byla z Hol-

labrunu a druhá byla z Jihlavy. Samotný kapitál pro založení továrny získal Karel Budischowský 

od manžela své sestry Antonie Amalie, významného kupce Karla Funduluse.99 

Továrna K. Budischowského se zabývala, jak již bylo řečeno, zpracováním kůží a výrobou 

kožených výrobků a bot. Tato práce byla značně fyzicky náročná a ženy se proto přímo výroby 

neúčastnily a zastávaly pouze ty práce, které by jinak vykonával učedník, a to spíše v obuvnické 

části výrob – leštily obuv, natíraly ji atd. Větší možnost profesního uplatnění ve výrobě obuvi že-

nám zajistily paradoxně nepřátelé mužských dělníků – stroje. Především zavedení šicího stroje 

umožnilo ženám, že se ve výrobě obuvi staly téměř rovnocennými mužům. A postupně se začaly 

                                                 
99 Viz. Šplíchal, Jan. Carl Budischowsky und Sohne. s. 14–17. 
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ve výrobním procesu vytvářet i pracovní pozice určené převážně ženám – štěpařky, lepičky a dal-

ší.100 Ženy vstupovaly do továrny přibližně ve 14 letech, od 16 bývaly zaměstnávány i u strojů. 

Podrobnější údaje o ženách zaměstnaných v továrně získáme ze seznamu zaměstnanců 

z roku 1879.101 V seznamu jsou uvedena jména 153 dělníků, z čehož bylo 12 žen (7,84%) pracují-

cích většinou jako nádenice s výjimkou jedné štěpařky a jedné lepičky. Věkové rozpětí dělnice se 

pohybuje mezi 17 až 47 roky (u mužů 17–65 let) s průměrem 26 u žen a 38 u mužů. Plné dvě tře-

tiny žen ale nejsou starší 22 let. Což jsou údaje odpovídající celozemskému průměru.102 Platy žen 

se pohybovaly mezi 2,5 až 3,5 zlatkami s průměrem 3 zlaté (u mužů 3–15 s průměrem 5,5), to 

znamená, že platy žen v továrně dosahovaly 55 % mužských platů. 

Stanovy továrny z roku 1871 jsou bez jakékoliv zmínky o dělnicích. Podrobněji se ženám vě-

nuje až návrh pracovního řádu z roku 1887103. Stanovuje čtyři kategorie dělníků, přičemž jedna 

z nich je: „Obyčejný pracovník pomocný, mužského i ženského pohlaví, který se pro tu, neb onu tovární práci vy-

jeviti činí.“104 O něco dále se můžeme dočíst bližší určení práce žen: „Žen se užívá jen k lehčím pracím, 

jak při koželužství, tak v obuvnické továrně.“ Poslední část týkající se žen omezuje práci šestinedělek 

na „po uplynutí 4 neděl od jejich slehnutí“. Což je v této době neobvyklé, neboť ještě roku 1892 byly v 

obuvnictví za standardní považovány dva týdny a měsíční odpočinek nařizovala například v ob-

lasti sociálního zákonodárství, mnohem vyspělejší Anglie. Po připomínání živnostenského in-

spektora byl tento řád zkorigován a mimo jiné byla upravena i pasáž, která umožňovala domov-

níkovi, aby každého při odchodu důkladně prohledal. V nové verzi „prohlídka dělnic přináleží k to-

muto účelu ustanovené ženské.“105 Tento pracovní řád nám ukazuje, že se ženy z okrajové skupiny 

pracovníku již staly pevnou součástí pracovního procesu. 

Z roku 1889 se nám dochoval soupis zaměstnanců podle jednotlivých skupin čítající celkem 

515 zaměstnanců, z čehož bylo 28 mladistvých dělnic a 53 dělnic (oproti 27 a 226 dělníkům), že-

                                                 
100 Nový obuvník. 23. 8. 1912, s. 3. 
101 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 101-105 
102 Emmerová, Marcela: České země v letech 1848-1918, Praha 1998, s. 265. 
103 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 67-94. 
104 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 67. 
105 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 90. 
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ny tak v této době tvořily 32% dělnických profesí, což je oproti stavu před 10 roky značný nárůst. 

O značném vzrůstu podílu žen na výrobě i do budoucnosti svědčí i to, že počet mladistvých děl-

nic dokonce mírně převyšuje počet mladistvých dělníků (28 dělnic ku 27 dělníkům). Na druhou 

stranu to ale znamená i to, že většina zaměstnaných dělnic byla mladšího věku a v práci zůstávaly 

pouze dokud se nevdaly nebo porodily děti. Další vývoj platových poměrů můžeme upřesnit díky 

stanovám Podnikové pokladny z roku 1889,106 které pro výpočet odvodů do pokladny uvádějí 

průměrnou denní mzdu: pro mladistvé dělnice to bylo 25 krejcarů (pro mladistvé dělníky rovněž 

25 kr.) a pro dělnice 50 krejcarů, tedy 71,4% průměrné mzdy dělníka (70 krejcarů). Oproti stavu 

před deseti roky to znamená stejnou mzdu u žen a snížení mzdy u mužů. Tytéž stanovy zároveň 

umožňují první druh nemocenské podpory určené výhradně ženám. Podporu pro šestinedělky 

vyplácenou do 4 týdnů po porodu. Snaha zvýšit angažovanost žen na správě pokladny se projevi-

la i v tom, že dělnice byly samostatnou třídou delegující zástupce do valné hromady pokladny. 

Dělníci si pochopitelně uvědomovali, že ženy představují poměrně významnou a ucelenou 

skupinu zaměstnanců, která by mohla mít velký význam při nátlaku na zaměstnavatele za účelem 

zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd. Naráželo to ale na časté problémy, ženy měly 

menší plat a byly na něm tedy i víc závislé, a proto v nich případné protesty vzbuzovaly větší 

obavy. Vzhledem k nižšímu průměrnému věku žen můžeme usoudit, že ženy byly v továrně za-

městnány podstatně kratší dobu, a to znamená i menší pravděpodobnost, že se zapojí do odbo-

rového hnutí. A konečně posledním a nejdůležitějším faktorem bránícím většímu zapojení žen do 

dění v továrně byla obava z žen jakožto pro dělníky konkurenčního faktoru. Tam, kde ženy pří-

mo nahrazovaly muže, totiž docházelo k výraznému snížení mzdy v této profesi, a tím se vytvářel 

tlak na snižování mzdy i na jiných pracovních pozicích, v dobovém dělnickém tisku se proto 

o zákazu práce žen mluví obdobně jako o zavedení osmihodinové pracovní doby.107 Důkazem 

pro nižší aktivitu žen nám může být petice dělníků z továrny z roku 1889 žádající snížení příspěv-

ků do nemocenské pokladny. Podepsalo ji 349 zaměstnanců, z čehož bylo pouze 30 žen (tedy 8,6 
                                                 
106 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 213. 
107 Odborný list dělnictva textilního v Rakousku, 16. 4. 1891, s. 1. 
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%).108 Pozoruhodné je i to, že třemi křížky se podepsali pouze dvě ženy a dva muži, což by před-

stavovalo negramotnost mezi dělnicemi 6,7 % a 0,6 % mezi muži, část podpisů je ale zřejmě fal-

šovaná. Toto rozporuplnost mezi vzrůstajícím množstvím žen ve výrobě a jejich „politickou“ ak-

tivitou je patrná i z časopisu Obuvník. Periodicky zde můžeme nalézt žádosti o vyšší zapojení žen 

do odborových organizací, ale jak se zdá s minimálním úspěchem. Například když se otázka děl-

nic v roce 1899 poprvé řešila na Sjezdu obuvnického dělnictva, museli delegáti z dnešního pohle-

du až ironicky konstatovat: „Škoda, že jsme nuceni řešit otázku žen za nepřítomnosti žen.“109 Důvody, 

které ženám ve větším aktivitě bránily, byly ale i finanční. V roce 1892 dostal okresní hejtman 

anonymní dopis jménem dělnických žen.110 Žádají v něm naléhavě hejtmana, aby zapůsobil na je-

jich muže, a také chtějí „spolek sociální zapovědět“.  

Kolikrát tejdně schůze, zvlášť v sobotu, když má každej nějakej groš v kapse, tak ho tam nechá. Mají všelijaký sbírky, 

co žádný o tom neví. Tam se dá a pak je doma bída a nouze a poslední vezme a tam zanese, kdejakej krejcar je. A my už a s 

dobrým a se zlým s nimi děláme, nic nám to nejni platný a pro naše dítky kolikrát nemá na chleba. 

Kromě spolku požadují ženy rovněž z finančních důvodů i zrušení dělnických novin a časo-

pisů a kritizují také to, že jejich mužové nechodí do kostela, a zakazují svým dětem modlit se. 

Poslední údaje o počtu žen ve sledovaném období můžeme získat z kolektivních fotografií 

zaměstnanců jednotlivých částí továrny z roku 1900. V obuvnické části je 99 žen (30,5 % všech 

osob), v koželužnické části 28 žen (9,9 %) a v konfekci 20 žen (18,9 %). Na fotografiích jsou však 

i mistři a dílovedoucí, a podíl žen na dělnických profesích proto bude ještě zřejmě o něco větší.111  

Takto vysoký podíl dělnic je ale v obdobných továrnách výjimečný. A umožnila ho přede-

vším vysoká technologická vyspělost továrny. Údaje z OZPDO (podotýkám, že údaje byly sbíra-

ný roku 1897) uvádí celkem 478 dělnic na území Čech a Moravy a 236 v samotné Třebíči! Což 

znamená, že v Třebíči pracovalo 46% z celkového množství dělnic v daném oboru. 112 

                                                 
108 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 189-203. 
109 Obuvník, 1891, č. 3, s. 4–5.  
110 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1892, kart. 6, inv. č. 524, j.č. 589/189.  
111 MZA, fond H-649 Busi a. s. Třebíč, kart. 3, inv. č. 29.  
112 OZPDO, s. 46. 
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Postavení žen v továrně se od poloviny 19. století do jeho konce podstatně změnilo, na za-

čátku jsou dělnice jako skupina zcela ignorovány a na jeho konci se jejich postavení v továrně čím 

dál více přibližuje mužům. Patrné je to jak z čím dál většího počtu žen, tak z postupného vyrov-

návání jejich platů. Rovněž stanovy továrny a stanovy nemocenských pokladen za padesát let 

prošly cestu od ignorace ženského podílu na výrobě až po stanovení speciálních paragrafů urče-

ných výhradně ženám. Přesto znevýhodnění oproti dělníkům zůstávalo obrovské. Ženy neměly 

možnost jakéhokoliv kariérního postupu, jejich platy přes postupné zvyšování zůstávaly výrazně 

nižší a rozhodně byly příliš nízké na to, aby jim zajistily samostatnou obživu. Odkázání na nekva-

lifikované a pomocné práce, pak působilo vážné problémy v dobách, kdy bylo třeba výrobu 

utlumit, neboť právě tyto profese byly propouštěny jako první. Z obou dochovaných seznamů 

zaměstnanců je rovněž patrná disproporce mezi průměrným věkem dělníků a dělnic, kde většina 

dělnic je ve věku do 22 let. Pro většinu žen tak zaměstnání v továrně tvořilo spíše dočasné obdo-

bí jejich života před svatbou. Zaměstnání žen v továrně na jednu stranu vytvořilo tlak na snížení 

mužských mezd, ale na druhou stranu vznikl důležitý předpoklad pro další emancipaci žen. 
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7. Dělníci a vedení továrny  
Jednou z nejvýznamnějších a také nejméně prozkoumaných otázek, jakou jsem se v této práci 

zabýval, je vztah vedení k dělníkům a naopak. Vedení Budischowského továrny se snažilo mít své 

dělníky pod bedlivým dohledem a porovnáme-li stávkovou činnost s jinými továrnami v Třebíči, 

pak musíme dodat, že se mu to i dařilo. Každá stávka znamenala pro podnikatele citelné ohrožení 

výroby, a proto není divu, že u inteligentního podnikatele, jakým Budischowsky a jeho synové 

bezpochyby byli, můžeme nalézt snahu stávkám předcházet a ve vypjaté situaci dělníkům mírně 

ustoupit (často jen naoko), než riskovat stávku. Základem bylo utlumit veškerou potenciálně ne-

bezpečnou činnost již v základech, velkou roli zde sehrál samotný tovární řád, o kterém jsme 

mluvili v kapitole 3. Dělnické stanovy.  

Nejčastějším důvodem ke stávce bylo pochopitelně zvýšení mezd a omezení pracovní doby, 

často k tomu přistupovaly ale i další důvody, které byly pro vedení továrny obtížně předvídatelné. 

V roce 18. února 1891 se například v třebíčské továrně Pollak a spol. dalo do stávky 500 dělníků 

(tedy téměř celá továrna) jen kvůli propuštění jednoho muže a dvou žen. Stávka skončila za pou-

hý den návratem propuštěných. V roce 1901 pak výrazný vzrůst sociální napětí mezi třebíčským 

dělnictvem vyvolalo zdražení piva.113 Stejně jako byly rozmanité důvody ke stávce, byli rozmanité 

i způsoby jakým továrníci stávky popírali – například první máj se v roce 1891 u Budischowského 

neslavil díky zásahu četníku a jedné setniny vojáků, kteří dělníky nepustili z továrny, ale také díky 

100 zl. které Budischowsky věnoval na pivo pro ty, co slavit nepůjdou.114 

Jedním z hlavních pilířů systému zde byli zřejmě mistrové a dílovedoucí, kteří měli hlásit 

každou podezřelou aktivitu. Jejich vliv na dělníky byl velký – udíleli pokuty, odpovídali za kvalitu 

zboží, určovali začátek a konec práce, kontrolovali příchody, ale například i rozdělovali materiál, 

takže mohli dát některým dělníkům ke zpracování kvalitnější kůže a jiným horší. Za mistra byli 

                                                 
113 Obuvník, 1901, číslo 24, s. 5. 
114 Obuvník, 1891, číslo 31, s. 3. 
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vybírání jen nejzkušenější tovaryši, kteří museli při nejméně pětiletém vandru pracovat i v továr-

nách mimo Rakousko a po návratu se museli osvědčit deset let v dělnické profesi.115 Důležitá byla 

samozřejmě i loajalita vůči vedení továrny a zřejmě také národnost.116 Když si dělníci v dopise 

hejtmanství stěžují na práci v neděli, uvádí pět dílen, kde se pracuje v neděli, jsou to dílny mistrů: 

Winterherbsta, Wallyho, Weignera, Seifrieda a Doležela. Z těchto jmen můžeme usoudit na ná-

rodnostní poměry u mistrů čtyři Němci ku jednomu Čechovi, i když u dělnických profesí by to-

mu bylo spíše naopak.117 Být mistrem znamenalo zvýšení životního standartu a vyšší vážnost. 

Podle právě úřadujícího mistra se nazývala celá dílna, mistr mohl obdržet podnikové vyznamená-

ní a dokonce i císařské vyznamenání – v roce 1891 získal František Joch stříbrný záslužný kříž (za 

věrnou padesátiletou službu118) a v 1899 koželuh Antoních Joch stříbrný záslužný kříž s koru-

nou119 (stejné jméno obou není náhodou, funkce mistra se totiž většinou dědila z otce na syna). 

Vyznamenání bylo zároveň poctou pro celou továrnu, Antonínu Jochovi bylo vyznamenání pře-

dáno na hejtmanství, kromě vedení továrny se tohoto slavnostního aktu účastnilo asi 60 dalších 

zaměstnanců především dělníků a odpoledne byla na Jochovu počest v továrním hostinci pořá-

dána hostina.120 

O tom, jak byli v továrně mistři početně zastoupeni, se můžeme nejlépe dozvědět ze sezna-

mu zaměstnanců z roku 1889.121 Dělníci jsou zde děleni na jügendliche Hilfsarbaiter (27 mužů 

a 28 žen), Arbiter (226 mužů a 53 žen), Vorarbaiter minderer Kategorie (137 mužů) a Vorarbaiter 

(37mužů), což představuje procentuelní poměr 11%:54%:27%:7%. Vnitřní strukturace továrny 

však byla jistě větší, někteří z mistrů měli velmi blízko k vedení továrny, jiní měli na starosti jen 

pár zaměstnanců. 

                                                 
115 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 28. 
116 O germanizačních snách Budischowského viz Šplíchal, Jan: Carl Budischowsky und Sohne.  s. 17-18. 
117 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, 15. 3. 1890. 
118 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1890, kart. 5, inv. č. 522, j. č. 187/670. 
119 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina, s. 28. 
120 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1899, kart. 8, inv. č. 530, j. č. 62/1009. 
121 OAT, OÚT, Spisy týkající se firmy Budišovský, kart. 490, inv. č. 1682, f. 195. 
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Obuvník uvádí,122 že kolem roku 1899, povýšili u Budischowského na dílovedoucí dělníky, 

kteří byli populární, ale začali podléhat socialistickým myšlenkám. Výsledkem této zvláštní akce 

bylo překvapivě jednak potlačení dělnického hnutí a jednak to, že: „v dnešní době nenajde se dělník 

v této továrně, který by projevil, že souhlasí s dělnictvem socialistickým.“ Povýšení tak zřejmě přimělo ony 

dělníky k ráznému myšlenkovému obratu a zároveň jejich prostřednictvím získalo vedení nad 

dělníky větší kontrolu. 

Skrze mistry mohl Budischowsky ovlivňovat i excechovní organizace jako bylo Bratrstvo ko-

želužských tovaryšů, kde se kolem roku 1888 stal předsedou Moritz Seifried, mistr u Bu-

dischowského. Když si tak v tomto roce bratrstvo světilo nový prapor, jeho kmotrou se mohla 

stát Jeanetta Budischowská a kromě Seifrieda slavnost vedl jako praporečník další Budischowské-

ho mistr Holzmann.123 

Kromě mistrů ale při „kontrole“ továrny pomáhali i samotní dělníci, podle továrního řádu 

dostali peněžitou odměnu, pokud udají zloděje. Navíc určitá část dělníků byla k továrníkovi loa-

jální, zejména pokud si chtěli pomýšlet na místo mistra. Zřejmě díky těmto dělníkům se mohl 

k vedení továrny pravidelně dostávat časopis Obuvník, kterým se mohla monitorovat situaci mezi 

dělníky. To, že vedení tento časopis bralo vážně, nám ukazuje i příklad, kdy byl v časopise uve-

řejněn dopis určený „p. Budišovským, majitelů továrny na obuv v Třebíč a p. Winterherbstovi, dílovedoucímu 

tamní továrny“,124 s dotazem zda zakázali dělníkům účast na tanečním večírku, pořádaném odboro-

vou organizací, které ihned v následujícím čísle podrobně odpovědělo,125 že nic takového nepři-

kazovalo – dělníci se totiž organizátorů na takovýto příkaz ve velkém vymlouvali.  

Pochopitelně nejdůraznějším prostředkem, jak mít pod kontrolou samotného dělníka, bylo 

jeho pracovní místo. Ukazuje nám to příklad předsedy třebíčského odborného spolku Františka 

Beneše, který byl z Budischovského továrny vyhozen s tím, že nezvládá svou práci, i když pravým 

                                                 
122 Obuvník, 1899, č. 13, s. 7. 
123 Mejzlík, Jaroslav: Dějiny závodů Gustav Klimenta Třebíč-Borovina. s. 51. 
124 Obuvník. 1893, č. 2, s. 5. 
125 Obuvník. 1893, č. 2, s. 8. 
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důvodem byla zřejmě Benešova agitace mezi dělníky.126 Beneš poté přešel do třebíčské továrny 

Ohrensteinovi, kde si však vydělával jen 4 zl. což sám továrník odůvodnil tím, že v neděli jde na 

řeč (tj. schůzi), v pondělí drží modrý pondělek – tedy vyspává předchozí večer, v úterý a ve středu 

připravuje řeč na neděli, a za čtvrtek, pátek a sobotu si vydělá právě jenom ony čtyři zlaté.127 Stej-

ně tak v roce 1871 propustil Budischowsky dělníka Vávru, protože při volbách do zemského 

sněmu odmítl volit německého kandidáta. Případ se dostal až před hejtmanství, které konstatova-

lo, že podle stanov může Budischowsky vyhodit koho chce, a to bez udání důvodu. 

Velký podíl na potlačování stávek a demonstrací mělo samozřejmě i hejtmanství. Situaci 

v dělnickém hnutí důsledně sledovalo a pravidelně hodnotilo. Zřejmě dokonce i monitorovalo 

zprávy z dělnického tisku, které se týkaly Třebíče. Například zpráva z roku 1891 popisuje podle 

časopisu Obuvník sjezd obuvníků ve Vídni a zaměřuje se přitom především na Třebíčské účast-

níky sjezdu.128 

Vedení továrny mělo tedy velký zájem na tom, aby mělo situaci v továrně plně ve svých ru-

kou, a můžeme konstatovat, že v případě této továrny se jim to dařilo. Škála metod, které k tomu 

vedení používalo, byla velice pestrá, základní oporou ale byli mistrové a možnost vyhodit dělníka 

z práce bez udání důvodu. 

 

                                                 
126 Obuvník. 1901, č. 7, s. 7. 
127 Obuvník. 1899, č. 11, s. 7. 
128 OAT, OÚT, Presidiální spisy 1891, kart. 6, inv. č. 523, j. č. 215/716. 
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8. Závěr 
Úvodem této práce jsme původně chtěli odpovědět otázku, kdo je to dělník? Nakonec jsme 

se rozhodli ji nechat na závěr, nyní si jsme ale vědomi, že odpověď je možná ještě těžší než dříve. 

My jsme při vymezování tématu této práce vycházeli z toho, jak je tento pojem používán 

v dobových pramenech, především v časopisu Obuvník; také jsem používali jednoduchou 

opozici, která na jedné straně staví vedení továrny, její úředníky, mistry a dílovedoucí oproti 

dělníkům na straně druhé. Po předchozí analýze se můžeme pokusit tento pojem definovat  

znovu – kdo to byl tedy dělník? Základní charakteristikou je většinou to, že pracuje v továrně. 

Kupodivu jsme zjistili, že dělník sice nejčastěji pracuje v továrně, ale stejně tak může pracovat 

v malé dílně, či u sebe doma, dokonce může i vystupovat jako zaměstnavatel a většina dělníků si 

přitom během svého života vyzkouší několik z těchto možností. Jeho plat sice můžeme 

zprůměrňovat, ale rozdíl mezi zjištěnými krajními hodnotami platů, které si dělníci mohli vydělat 

u Budischowského kolem roku 1890 (3–20 zlatých),129 dosahuje závratných 666%, nepočítaje 

extrémní platy některých strojníků. Stejné rozdíly nalezneme i u bytové otázky: od nuzných 

herberků, nocování v dílně či na půdě v továrně; nuzných podnájmů, kdy nocležník spal na holé 

zemi v jedné místnosti s mnoha dalšími osobami; přes ubytovny štukverkářů, které byly zároveň 

bytem i dílnou; přes jednopokojové byty většiny rodin až po bydlení, za které by se nemusel 

stydět leckterý učitel, či nižší úředník.  

Snad by tedy bylo lepší vyházet z příslušnosti k odborové organizaci, ale ukázali jsme si, že 

podíl dělníků v ní působících minimální. S vymezením pojmu dělník nám nepomůže ani pracovní 

doba, která, se mohla výrazně lišit i v rámci jedné továrny, natož pak v porovnání s malými 

dílnami, či dokonce se štukverkáři. Pokud bychom měli hledat, co tedy dělníky první poloviny 20. 

století bezvýhradně spojuje, pak by to byl snad jen kolektiv jim podobných ve kterém strávili celý 

svůj život, také neměnnost jejich postavení a také to, že v sociální skladbě měst patřili 

k nejnižšímu stupni.  

                                                 
129 Viz s. 15. 
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A jací byli dělníci v Budischowského továrně? Určitě spokojenější než v jiných třebíčských 

továrnách. Vysoká technická vyspělost továrny a dobrá organizace práce umožnily, aby byly vy-

pláceny platy o něco vyšší než v okolních továrnách. Rovněž dlouhodobá prosperita firmy 

umožňovala udržet si kvalitní pracovníky, kteří mohli strávit v továrně celý život, v  lepších 

podmínkách než jejich kolegové z jiných továren. Ze strany vedení také můžeme vypozorovat 

snahu se s dělníky ve sporných otázkách spíš dohodnout a neriskovat konfrontaci. 

Státní úřady preferovaly v 19. století hledisko zaměstnavatele, což bylo zvlášť markantní 

u velké továrny, jako byla ta Budischowského, které se zákony a úřední nařízení jakoby ani 

netýkaly. Tato situace se začala pozvolna měnit až na konci 19. století. 

Nejhorší postavení měli domácí dělníci. V polovině 19. století šlo ještě o samostatně pracující 

mistry, kteří se však nedokázali vyrovnat s postupující mechanizací výroby, jejich výrobky neměli 

dostatečnou přesnost a kvalitu jako výrobky tovární. Museli tak začít odebírat prefabrikovaný ma-

teriál z továrny a postupně se na ní stávali ekonomicky čím dál více závislí. I když situace továr-

ních dělníků tak nebyla snadná, stále byla mnohem lepší než u štukverkářů. Továrny byly pod 

větší kontrolou státních orgánů, především pracovní doba a práce v neděli zde byly více na očích, 

a proto podmínky byly lepší než v menších dílnách či u štukverkářů.  

Tato práce se zaměřila na zaměstnaneckou politiku v rámci její továrny, v některých 

případech jsme ale tento rámec překročili. Řada otázek však zůstává nevyřešena, například vztah 

měšťanské společnosti k dělníků, který se zřejmě blížil vědomé nevědomosti až úplné ignoraci. 

Zajímavé by bylo rovněž vysledovat migraci dělníků mezi jednotlivými továrnami, neboť zprávy 

z Obuvníka stejně jako původ mnoho třebíčských dělníků naznačuje, že byla značná. Nový 

pohled by si zasloužily i dějiny obuvnických odborů. 

I když naše pramenné zdroje byly omezené, přesto věříme, že se nám podařilo podat alespoň 

částečný náhled do každodenních podmínek továrny a jejích zaměstnanců v první polovině 

19. století a vnést tak nový pohled do této problematiky. 
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9. Použité zkratky 
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2. Koželužští tovaryši ve slavnostním kroji 
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3. Práce u štípenkového stroje, vlevo mistr Josef Seyfried, uprostřed v bílém Emil Budischowsky 
 

 
 

4. Pohled do obuvnické dílny 
 

 
 

5. Práce v koželužně 
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6. Obuvníci z továrny v roce 1900 
 
 

 
 
 
 
 

7. Dělnici z koželužny v roce 1900 
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8. Vedoucí úředníci firmy Budischowsky 
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