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Z počátků moravského sociálního zákonodárství
(Vznik instituce stravovacích stanic a jejich frekvence na jižní Moravě)

Jan Janák

V 80.letech 19.století začínalo být stále jasnější, že početní vzrůst dělnické třídy, jejíž postavení se v důsledku postupu kapitalistické velkovýroby neustále zhoršovalo, si vyžaduje státních zásahů.
Proces vyřazování drobného řemeslnictva a jeho proletarizace konkurencí průmyslové velkovýroby můžeme pozorovat již od 60.let 19.století. K jeho prohloubení přispěl i liberální živnostenský řád z roku 1859, který přinesl živnostem téměř absolutní svobodu a tím byla odstraněna důležitá ochrana řemesel, která nemohla konkurovat produktivnější velkovýrobě.
Kapitalistický výrobní způsob zasáhl i zemědělskou výrobu, kde začíná narůstat hypotekární zadlužení a drobení půdy především od konce 60.let, kdy byl uvolněn obchod s půdou.
Tyto procesy byly pro kapitalistickou výrobu zákonité. Průmysl potřeboval levnou pracovní sílu a zároveň potřeboval, aby nabídka pracovní síly převyšovala poptávku. Vznikla tak pro kapitalismus typická rezervní vrstva nezaměstnaných. Ta byla menší v 60.letech,kdy průmysl procházel obdobím rozmachu a kdy u nás v podstatě vrcholí průmyslová revoluce. 
V 70.letech se však situace zásadně mění. Hospodářská krize, která propukla v roce 1873, podvázala tradiční výrobní odvětví a zdecimovala dělnickou třídu. Značná část dělnictva je nucena opustit tradiční průmyslová centra a odchází hledat práci do jiných zemí Rakouska-Uherska, popřípadě i do zahraničí.
Krize, která trvala téměř po celá 70.léta, způsobila, že počet rezervních pracovních sil překročil míru, která byla pro společnost únosná. Německá liberální vláda, která byla u moci až do roku 1879, však stále zastávala stanovisko, že poměr mezi dělníkem a zaměstnavatelem je soukromou záležitostí těchto skupin, do které se nemá zasahovat.
V podstatě až do druhé poloviny 80.let bylo tak jedinou složkou sociálního zákonodárství veřejné chudinství. Péče o chudinu, tj. o staré a nemocné osoby, které si nemohly vydělávat vlastní prací, byla po staletí úkolem církve. Podle domovského zákona z roku 1863 byla péče o chudé záležitostí domovských obcí. V této souvislosti nabyla velkého významu instituce tzv. domovského práva. To bylo možné získat pouze narozením, sňatkem, přijetím do domovského svazku a dosáhnutím veřejného úřadu. Pro většinu obyvatelstva přicházelo tak v úvahu pouze přijetí do domovského svazku, o čemž však rozhodovala sama obec, která v případě osob, odkázaných na námezdní práci, postupovala velmi obezřele. Proti rozhodnutí obce nebylo odvolání.
Tak se v průmyslových městech soustřeďovala množství obyvatelstva v produkčním věku, které mělo domovské právo ve venkovských obcích, kterým také připadalo na starost, jakmile skončila jejich pracovní schopnost.
Je zcela pochopitelné, že již od 60.let, mnohem pronikavěji však v 70. a na počátku 80.let, se projevuje snaha o změnu některých ustanovení domovského zákona. Tato snaha v roce 1881 přinutila vládu, aby si u jednotlivých zemských sněmů vyžádala o této otázce dobrozdání. Tato dobrozdání vyzněla v případě českého i moravského sněmu v tom smyslu, aby domovského práva bylo možno nabýt automaticky několikaletým dobrovolným nepřetržitým pobytem v obci, jako tomu bylo dříve.  Ke změně ustanovení domovského zákona však v této době nedošlo. I v rámci této zásady, že chudinská péče je totiž záležitostí domovské obce, bylo učiněno několik pokusů k jejímu zlepšení.
V roce 1868 podal na moravském zemském sněmu poslanec za německou liberální buržoazii František Esinger návrh na projednání otázky chudinství na Moravě. Po dlouhých jednáních přijal zemský sněm zákon, císař mu však odmítl udělit sankci. Po zbytek 70.let se v této otázce nepokročilo.
Teprve v roce 1880 interpelace německého liberálního poslance Karla Mikulaschka, jaká opatření učinil nebo hodlá učinit zemský výbor, dala podnět k dalšímu jednání.
Roku 1881 předložil zemský výbor zemskému sněmu konečně novou osnovu chudinského zákona. Osnova definovala veřejné opatrování chudých obcí a rozeznávala zaopatřování chudých (tj. úplné vydržování chudého) a jejich podporování. Každé obci, která měla nad tisíc obyvatel, přikazovala osnova vybudování a vydržování aspoň jednoho přiměřeného chudobince. Právě toto ustanovení vzbudilo největší odpor a způsobilo, že další projednání zákona se odkládalo o rok – osnova byla vrácena zemskému výboru, aby je uvedl v souhlas s obecním zákonem domovským s konečným upravením tuláctví prostřednictvím robotáren. Obnova chudinského zákona se již na pořad zasedání zemského sněmu nedostala.
 	Bylo přijato rozhodnutí německého liberála Mikulaschka, kterým se nařizovalo zemskému výboru, aby se obrátil na říšskou radu v příčině vydání přísnějšího zákona o tulácích. Zemský výbor měl rovněž vzít v úvahu zřízení více robotáren v zemi a v příštím zasedání sněmu učinit v tom směru návrhy.
	Úprava chudinského zákona tím byla na dlouhou dobu odsunuta a základním prostředkem k řešení sociální otázky se měla stát v souladu s říšským zákonodárstvím represe.
	Na Moravě v té době existovala jediná robotárna v Brně, která měla kapacitu 240 chovanců. Poslanec za velkostatkářskou kurii Šírek se jako jeden z prvních roku 1865 na zemském sněmu zabýval sociální otázkou. Dokazoval, že zvýšený počet proletariátu je velikým nebezpečím obzvláště pro venkovské obyvatelstvo. Na venkově se prý rozmáhají krádeže. Vyslovil názor, že by mělo být zřízeno pro bezpečnost venkova tolik robotáren, kolik bude okresních zastupitelstev. Podle jeho návrhu z roku 1866 měl sněm požádat vládu, aby předložila osnovu zákona, která by obsahovala způsobilá ustanovení k obraně na venkově. Tento návrh sněm schválil.
	Přesto však zřejmě po celá 60.léta nebyl přebytek pracovních sil takovou hrozbou, protože v roce 1869 se sněm usnesl jedinou robotárnu roku 1870 zrušit. Císař však její zrušení zakázal, což se ukázalo za pár let velmi prospěšným.
	V roce 1873 – téměř současně s propuknutím velké hospodářské krize – přijímá totiž říšská rada první represivní zákon proti tulákům. Byl to zákon č.108/1873 ř.z., kterým se vydávají nařízení podle policejního trestního práva proti zahalečům a tulákům. Jako tulák byl v §1 definován ten, „kdo nemaje určitého bydliště anebo opustiv své bydliště, bez zaměstnání a práce se potuluje a nemůže prokázati, že má prostředky ke své výživě nebo že jich bezelstně nabýti hledí“.
	Bylo to v době, kdy dochází k neobvyklému růstu nezaměstnanosti, kdy krize vyhání masy proletariátu z jejich stálých bydlišť, aby hledaly zaměstnání.
	Ustanovení tohoto zákona byla velmi tvrdá a dávala možnost k zneužívání proti celé dělnické třídě. Všechna jeho ustanovení navíc nemohla být plněna, zvláště ustanovení o donucovacích pracovnách, protože v jediné moravsko-slezské donucovací pracovně byl nedostatek míst. Protože tuto pracovnu nechtěl převzít stát, aby ji rozšířil, začalo být jasné, že situaci bude nutno řešit v rámci zemského zákonodárství.
	Dalším podnětem k nutnosti řešení otázky proletariátu byla jeho vzrůstající uvědomělost a organizovanost. 
Pozornost státu, věnovaná sociální otázce, byla konkrétně vyjádřena v prvních celorakouských normách Taafovy vlády, které znamenaly základy rakouského sociálního zákonodárství. Základ reformních snah byl dán zákonem o živnostenské inspekci z roku 1883, kterým se mělo upravit postavení průmyslového proletariátu. V první polovině 80.let začalo být na říšské radě jednáno dále o úrazovém a nemocenském pojištění průmyslového dělnictva, které bylo uzákoněno v letech 1887 a 1888. Těmito zákony se zmenšovalo zatížení obcí, takže se poněkud odsunula aktuálnost opravy zákona o domovském právu.
Tyto zákony se však týkaly pracujícího dělnictva. Nás však budou zajímat ty úpravy, které směřovaly k tomu, aby bylo zlepšeno postavení dělnictva, které je dočasně bez zaměstnání. Úpravy, směřující k tomu, aby toto dělnictvo bylo zachováno na určitém stupni, který by mu zajišťoval aspoň minimální životní úroveň, uchovával je při životě. Aby toto dělnictvo zcela nezdemoralizovalo a mohlo být v případě potřeby použito opět ve výrobním procesu.
Vzrůstá počet hlasů zejména z venkova, které požadovaly opatření k omezení tuláctví a zřízení okresních robotáren. Zemský sněm roku 1882 přijal návrhy poslanců Böhma a Mikulschka, jejichž hlavním účelem bylo zamezení růstu tuláctví, a to zejména zřizováním robotáren.
V roce 1883 Přijímá říšská rada dlouho očekávanou novelu živnostenského řádu z roku 1859. Novela odstraňovala svobodu živností a dávala předpoklady k vytváření živnostenských společenstev, jejichž úkolem byla mj. péče o sociální povznesení svých členů a živnostenských pomocníků. Pro dělnictvo to znamenalo především vytváření nocleháren – „herberků“ – které mu usnadňovaly hledání práce.
Mnohem důležitější institucí, která měla plnit podobný úkol jak herberky, se staly tzv. naturální stravovací stanice, o jejichž zřízení se začalo jednat v roce 1883 na moravském a o něco málo později i na dolnorakouském zemském sněmu.
Návrh na zřízení těchto institucí vyšel od německého liberálního poslance Emanuela Proskowtze. Proskowetz se v podstatě omezil na myšlenku dělnických kolonií, jejichž systém studoval za své návštěvy v Německu. Tyto dělnické kolonie měly být na rozdíl od robotáren zřizovány na základě dobrovolnosti. Národohospodářský odbor, kterému byl Proskowtzův návrh odkázán, se však nakonec přece jenom přikláněl k přesvědčení, že zařízením dělnických kolonií by se tuláctví neučinila přítrž a účinnější prostředek viděl v dobře zařízených robotárnách.
V červenci 1884 se usnesl zemský sněm na zřízení dalších čtyř robotáren na Moravě, z nichž každá měla být pro 200 až 250 káranců.
Země získala od státu 40% příspěvek na stavbu robotáren, s níž mohlo být započato roku 1887. Státní příspěvek byl přislíben s podmínkou, že země bude při stavbě pamatovat na zvláštní oddělení pro kárance mladší osmnácti let. Vláda tím hodlala řešit naléhavý problém mladistvých provinilců, jejichž procento bylo poměrně vysoké.Někteří chtěli současně vyřešit otázku narušené mládeže školou povinné. Tato otázka musela být ponechána stranou. Finanční odbor zemského sněmu se totiž postavil na stanovisko, že s touto otázkou bude nutno přes její naléhavost počkat, až k dokončení a zaplacení ještě nutněji potřebných robotáren.
V roce 1889 byly všechny čtyři nové robotárny dohotoveny a začaly se zvolna uplatňovat.
Pokud se týká stravovacích stanic, docházela v dubnu 1885 místodržitelství vyžádaná vyjádření okresních hejtmanství o názorech na jejich zřízení. Většinou vyznívala v tom smyslu, že stravovací stanice by byly zařízením potřebným, přičemž by neměly být zřizovány soukromou cestou, ale zákonem.
Zemský sněm proto usnesením ze 17.prosince 1885 zmocnil zemský výbor, aby v dohodě s místodržitelstvím zřídil stravovací stanice podle německého příkladu na zkoušku v některém politickém okrese. Za pokusná území byly vybrány politické okresy Mikulov a Hodonín.
Výnosem z 31.května 1887 se obrátil zemský výbor na představenstva všech obcí v těchto dvou okresech, v němž je informoval o rozhodnutí zřídit v nich na zkoušku stravovací stanice a zároveň přikazoval, že u vchodu do obce, stejně jako u východu, musí být trvalým způsobem vyvěšena tabulka, která upozorňuje na zákaz žebroty podle zákona o tulácích a současně na to, že chudobní cestující se přijímají do nejbližší stravovací stanice, jejíž sídlo muselo být uvedeno, kde obdrží stravu a přístřeší a mohou se též doptat na službu a práci.
Dále se zemský výbor obrátil na místodržitelství, aby nařídilo četnictvu přísný postup ve smyslu zákona proti žebrotě a tuláctví. V roce 1885 byl přijat další represivní zákon proti tulákům, který zpřísňoval ustanovení z roku 1873. Byl vydán zákon o donucovacích pracovnách a polepšovacích ústavech. V něm se zřizování takovýchto ústavů přikazovalo zemím a vydávala se podrobná ustanovení o přijímání káranců do těchto ústavů a jejich propouštění.
Dále byly vydány služební instrukce pro správce těchto stanic, v nichž se vysvětloval mj. jejich účel: umožnit hledajícím řemeslným tovaryšům, nádeníkům aj. poskytnutím stravy a noclehu snadnější putování od místa, ve kterém práci nenalezli, k místu, kde ji nalézt doufají, a za druhé znesnadnit žebrákům a tulákům žebrání. Přijímáni nesměli být ti, kdo neměli platný cestovní průkaz nebo se nemohli vykázat, kde pracovali v posledních třech měsících, dále kdo by odepřel vykonat práci správcem stanice nabídnutou, kdo v průběhu posledních tří měsíců již v téže stanici obdržel podporu a konečně ten, kdo měl dostatek prostředků k cestování. Správcům stanic se dále přikazovalo, aby založili a vedli seznam všech místních pracovních příležitostí. Cestující se pak měli na základě tohoto seznamu přesvědčit, zda by v místě nemohli obdržet trvalé zaměstnání.
Jedním nedostatkem, kterým tato instituce trpěla o celou dobu své existence, byl počet osob propuštěných bez získání nebo vykonání práce. Jejich upotřebení bylo velmi těžké pro nedostatek práce. Každopádně se po zřízení těchto stanic omezilo na nejmenší míru žebrání.
Již koncem roku 1887 přijal zemský sněm zákon, podle něhož se tyto stanice zřizovaly po celé Moravě, a schválil Základy organizace naturálních stravovacích stanic v markrabství Moravském.
V Základech se stanovovalo, že stanice od sebe nemají být vzdáleny více než 15 km, aby byly pěšky během jednoho dne dosažitelné. Bezprostřední dohled na stanice byl přiznán představenému dané obce. Podle těchto zásad bylo na Moravě vytvořeno celkem 111 stravovacích stanic. 
Zákon o zřízení naturálních stravovacích stanic stanovoval, že místa stanic určí zemský výbor v dohodě s místodržitelstvím, a to tak, aby stanice byly zřízeny jen při hlavních silnicích. Útraty na jejich zřízení a udržování nesla země.
Díky tomu, že máme zachovány cifry podle jednotlivých stravovacích stanic, můžeme si udělat vcelku dobrou představu o tom, kterými hlavními směry se dělníci hledající práci ubírali a do kterých míst směřoval hlavní příliv pracovních sil. V chudých, zejména horských oblastech, kde byl nedostatek pracovních příležitostí, byla frekvence nepatrná.
Stravovny vznikly jednak z potřeb bezpečnostně policejních, jednak sociálních. Sociální moment tu hrál úlohu podřadnější. Sociální význam instituce není však možno podceňovat zejména proto, že vznikla v době, kdy nebylo normativně upraveno zprostředkování práce a kdy neexistovaly podpory v nezaměstnanosti.
Tyto dva momenty však není možno od sebe oddělovat, protože v podstatě každá sociální reforma vyrůstala z potřeb bezpečnostně-policejních a měla čelit nebezpečí, které hrozilo státu a jeho vládnoucím vrstvám. Důležité však je, že stravovny se pokoušely odvrátit toto nebezpečí po letech, kdy jediným řešením sociálních problémů byla represe a zřizování robotáren, novým, pozitivním způsobem.
Svůj hlavní úkol – udržovat nezaměstnané dělnictvo poskytováním stravy a přístřeší v takovém stavu, aby se mohlo v případě potřeby rychle zapojit do výrobního procesu a nestávalo se nebezpečím pro společnost – splnily stravovny velmi dobře. Plnily jej přitom s minimálními náklady, kterými si vládnoucí vrstva vykupovala bezpečnost osoby a majetku.
Poměry veřejné bezpečnosti se po zřízení stravovacích stanic značně zlepšily. Zprávy četnických stanic informují o vymizení tuláctví a žebroty a soudní statistiky mluví zejména o zlepšení bezpečnosti majetku zmenšením tzv. příležitostných krádeží.
Kromě toho není možno zapomenout ani skutečnost, že stravovny – i když ne podstatně – přispěly ke zlepšení postavení alespoň určité části dělnické třídy.







