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p i sledování struktury obyvatel je
dť.i,ežitá také otázka ,,prosto") rové mobility" obyvatelswa.3') Možnosti stěhová ní z místana místo se samoz ejmě lišily v závishosti na pňslušnosti ke konkrétní

podle odhadti v celé monarchii 80 tisíc
tttttžťt.3")K vojsku neměli byt odváděni synové usedl ch poddarlych či svobodn ch obyvatel měst a venkova proti vlastní v li.
!'tlc:hopitelně p íďib žoldu (často v plné v ši nerealtzovan, ) zlákal
rrr.jcdnoho mládence. Velení pak bylo prestlžnízáIežitostí pro p í*
sltršníky p edních šlechtick. ch rodri. Armádu newoňli jen bojují, í ttruži, ale i služebnicťvo, manželky, družky, markytánky a jejich
,ltti. Největší mobilitu, často spíšenežádoucí, vykazovali lidé bez
rtlilť:ho p íst eší:tuláci, vagabundi, cikáni a v letech po velké válce
vtljenštívysloužilci a marodéfi.

žádnou p ekážkou. Šlechtanecestovala jenom tičelově,
ale poa.tkala i cesťy, které se bez nadsázky dají nazvat turistick

mi. značné
oblibě se těšily lokality na Apeninském poloostrově. zvláštním
fenoménem byly cesťy za vzděláním, t te.e konali urození
mlá") denci i synové měšťanti.3r)
Mobilita měšťanri byla omezenější, často v závislosti na nemovitém majetku. Největšímírou mobiliry se z městsk ch vrstev
vyznačovali kupci podnikající da]eké cesťy za obchodem.
Tradiční
p edstavy o striktní svázanosti poddan ch s ptidou, a tedy i
místem

zálmu zhostn list vrchnosti, pak mohli odejít na ,r".rd.
či na studia,
ale také je k putování nutily povinnosti uloženésamotnou

,) ností
-

*)

daleké

jiry

(p

ili

.!

K.

změně místa pobytu vedly u nižšíchvrstev společnosti
tradičně sňatky. chvályhodn}m zprisobem pohybu větších skupin obyvatelsťva
byly častéa ob]íbenézbožnépoutě, které často p ekračoval}
hranice
krajti i regionri.3o) poutě byly nejen záležitostíkultu,
ale i p fležitostí

k navázání nov ch známostí, zejména mezinrlad mi lidmi.
Neusedlou složku obyvatelsťva ťvoňla tovněž armáda. po
tňcetileté válce se ustoupilo od dffvějšího svolávání zemské
hotovosti,
respektive verbování žoldnév akutním p ípadě pot
základé v|nosu Ferdinanda III. z

eby, a na

roku 164ó vznikla stálá armáda.
nutnost
teoreticky
zdrivodnil znárn,r vojevridce Raimondo
Její
,u)

HospooÁŘství, oBCHoD,

vrch-

ip eže) nebo p eprava zbožína vorech.r.)

Montecuccoli. I{ verbování rekrutti neb}lo ďeba svolení
sněm
(ry schvalovaly pouze peníze pro arunádu), ovšem
zemské sněmy
později samy verbování otganizovaly.3r) početnístavy
^r^áďy
v neklidn ch časech rozhodně nebyly zanedbatelné na počátku
-
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rrsrrrc,lesárych let dosahovaly

sociální vrstvě. u té nejvyššípochopit elně žádná oficiální
omezení
neplatila a pffslušníci šlechry se mohli pohybovat neomezeně jak
p i změně sídla, tak pň jakychkoliv cestách. Hranic e zemí
nebyly

bydliště, je t eba poněkud poopravit.
Jednak snahy o utužování
poddanství z stávaly mnohdy nenaplněny, jedn ak zb,rvala ještě
ada činností,pro jejichž provozov ání byl pohyb mezi
,a"Ái,^,
-írty nezbytností. poddaní pot ebovali k migraci ve vlastním
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l)rtrhá polovina ].7. století je v dějinách habsburské monarchie
tirtlu počínajícíhomerkantilismu - tomuto trendu v teorii vévodí
,.rekouské trio" ekonomri: Johann Joachim Becher, Philip Willrclrrr Hórnigk a'Wilhelm Schróder.") V. sv,.ich dflech zdtivodnili
lrtlvy systém ekonomiky _ zjednodušeně ečeno určili hlavní roli
stlitu, jenž měl podporovat domácí v robu a chránit ji systémem
vysad p ed nežádoucí zahranlční konkurencí. Tomu měla naporrrírhat cla na zahraníčnízboží;současně merkantilisté apelovali na
trtlstranění vnit ních domácích cel a myt. Hospodá ská síla státu
rrrč,la spočívatv zásobách drah ch kovri a raženéhooběživa, driležitil byla i aktivní bilance zahraníčníhoobchodu. To znamená, že
sc suroviny měly zptacovávat p edevšímdoma a wírvoz měl p evažtlvat nad dovozern. Stát a jeho pfislušnéorgány měly také dbát
llll zaQáďáni manufaktur a zvát zkušené zahtaniční odborníky,
ktc í by se zasloužili o rozvoj w.iroby a zároveh zaučili nejen

vcdoucí pracovníky, ale i dělníky. K tomuto trendu pňspělo
v roce 1669 českémístodržitelství, kde se objevil projekt na zlep_
šclríhospoda ení v zerrti, ktery podrobně analyzoval neutěšené
tl<lrrrácí ekonomické poměry. K vrznamn.im merkantilistick m
tcoretikrim se p ipojili i dva muži prisobícív Bmě - Pavel Hynek
Morgenthaler a František Štěpán Malivsk, .38)
Morgentha|er už v roce 1,653 p edložil Ferdinandovi III. pamětrrí spis, kde dokládď' že ze zerní monarchie odpl.irvá mnoho peněz
nl zboží,které by bylo možnévyrobit doma. Podle jeho p edstav

uu)

l/3

u')

*)

7
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by se tomu mělo

")

oo)

zabtánit organizovanyrn systémem v,.iroby:
v Čechách a naMoravě by se .,.yraucto ,rkro (p edpoklady pro to
byly ve velmi rozvinutém chovu ovcí), ve Slezsk,, plár.ro l.r;ky
"
(slezské plátenicwí bylo už tehdy proslulé), v Horních
Rakousích
.'re
kovové zboží
Šr,.1rsku a Kraňsku hedv ábí. Zároveň navrhoval
panovnick, "

zákaz veškerého dovozu.3n) Brněnsk zemsky advokát
Malivsk} zaslal roku 1663 Leopoldovi I. obsáhlé memorandum,
kde se pňklání k p edešl m Morgenthalerov,.im návrhtim a dokládá, jak ročně odcházejí miliony zlar,ch z celé monarchie zejména
do Nizozemí, Francie, stát Apeninského poloostrova či Anglie
za

nejrtiznější zboží.proto by bylo t eba namísto toho po,rrb,rdi'
domácí v robu, neboť zbožívyráběné doma by pak byio levnější
díky nižšímnáklad m na p epravu. pň zv še ní a racíonafizaci
dornácí v,iroby by našli práci i ti, kte í ji zatímvyhledávajív cizině, pffpadně by bylo možnév soust eděn}ch dítnách zaměstnávat
tuláky a jiné lidi hledaj ícípráci. Českézernéjsou ridajně pro rozkvět v,.iroby všeho druhu velmi pňhodné, protože mají dostatek
dosud nevytěženlich surovin i dalšíchpffrodnich zdro;t. Tímto
postupem by se zv,šil také blahobyt sedlák a jinlich obyvatel
venkova, protože by jejich produkry našly většíodbyt.
Jak Morgenthaler, tak p edevšímMalivsk na pffkladech poukazovali na to, jak prosperuje napňklad Francie nebo velká nizo.

zemská města jako Gent či Leyden.a.) Merkantilisté rovněž doka-

zovali, že p i rozvoji domácího podnikání organizovaného

a podporovaného státem by se znatelně zv,/šily právě zisky
eráru
a neobohacovali by se soukromí obchodníci, kteň na kor státu
profitují zejména z daLkového obchodu. podporou dornácímanuákturní v,.iroby by také klesl podíl vnit ních cel a rnyt, které stej-

ně byly závažnou brzdou podnikatelské expanze. Malivského projekt nalezl ve Vídni jistou odezvu. Vláda se rozhodla z íditr,
.o..
1666 komerčníkolegium, které se mělo zab, vat rozborem situace
v obchodování a dbát alespoň na to, aby se pň dovozu ne měrně
nezvyšovaly ceny a nevyužívalose p ekupníkti. organtzací tohoto
kolegia byl pově en sámJohannJoachim Becher, jenžměl současně uvádět do praxe i první manufaktury v Dolních a Horních
Rakousích. Díky Becherově aktivitě byla ve vídni založena oňen-

pnotvtĚNy sporEčNoSTI V LETECH 1618*1683

t,ílttíspolečnost pro obchod s

237

jihov chodní Evropou, která v roce

l67() obdržela od panovníka priv.ilegium na dvacet pět let. Měla
1t;rk právo zaÚádat manufaktury, najímat pro ně dělníky a de facto
1rtlstupně nahrazovat zastarávající cechovní systém. Jejím kolem

v Orientě anglick}m a nizozernskY*
o')
vyrobk m.a')
V období do roku 1680 se objevují jen velmi ojedinělé pokusy
tl z izování manufaktur. Časjejich rozkvětu měl nastat až v pwrrích desetiletích 18. století. Druhá polovina 17. věku je považov;ina za dobu posledního vzepétí cech , ale lž s jeho koncem se
1r<lčínajíobjevovatpožaďavky na jejich riplné zrušeni.az) Poválečná ^')
,llrttova bezprost edně napomáhala rozvoji podnikáni r&zného
tlrtlhu. Na cechovní bázi vzkvét Iy p edevším stavební profese
,r s nimi spojená emesla kovodělná a d evozptacqicí jak ve městt,ch, tak na venkově. Po qpk ch zkušenostech z tňcetileté války
,r poničeníhmotn ch statkri se v mnoha městech i vsích opravovlrly domy, ve městech se budovala nová opevnění. Posledné zmirrť,rrá činnost ovšem vyžadovala většíričast nárnezdních sil nebo ji
vykonávali trestanci fiako tomu bylo zejména v Uhrách). Prospel,tlvala samoz ejmě i emesla spjatá s potraviná stvím, takže nejpot'ctnějšími živnostníky ve městech nadále zristáva]i pekaň a eznít,i, z nichž rnnozí podnikali rovněž na venkově. Uvedená zjištění
jstlu identická i pro jiné evropské země.
l)ruhá polovina t7. století je spojena s počínající
expanzi textiljako
rrí v roby, která se také
první počínávymaňovat ze sev ení
t,cchťr. V této době se plátenická u.iroba začiná orientovat na prát,i domácích venkovsk}ch tkalcri, žijicíchhlavně v horsklich
,r podhorsk ch oblastech. Systém takové decentralizované v, roby
llyl vlastně p edstupněm kvalitně organizované mimocechovní
1lrlíce. Plátenická produkce, rypická zvláště pro severní a vychodní
(')echy a Slezsko, byla určena z valné části pro viroz. Tato w.iroba
sc stala v pobělohorském období, v časech hospodá ského ripadku
tttěst, oblíben m a v,.inosn}m podnikáním pro vrchnosti, které
llyly podporovány židovsk mi finančníky, pfipadné cízíobchodrríci vkládali své finančníprost edky do počátk podnikání. P ci
tltlrrráck m dělník rn zaďával, kontroloval je i vyplácel faktor ve
t;rké bylo konkurovat
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službách vrchnosti nebo obchodníkri. Yytazné postavení rnezi
obchodníky s plátnem produkovanyrnv zemich st ední Evropy si
drželíhlavně obchodníci z Augsburku, Hamburku, Lipska či
o) Norimberku.a3) Kromě toho, že se v česk}ch zerních vyrábělo
plátno, které se stalo i exportním artiklem, se hojně pěstoval len,
jehož v,. nosy p esahovaly pot eby dornácí v roby. IJpravená p íze
oo) se proto také vyvážela.aa) S rozmachem lná
ství souvisí téžza*ádání papíren, neboť k v robě papíru byly lněné hadry záHadní
surovinou. Tyto podniky byly z izovány v povodí ek, většinou
však na horních tocích, tedy v oblasti Š,r-"ry, Jizersk ch hor
a Krkonoš. Vznik papíren byl podmíněn nar stajícíspot ebou
tohoto psacího materiálu, kteni už od 16. věku plně vytlačuje

v 17. století s byrokratizací adri všech stupňri jeho
využitístoupá mnohonásobně.
Zátoveh počínávzkvétat soukenictví, jehož vzestup byl závisl,
na chovu ovcí, které náležely v česk ch zernich k nejčetnějším
domácím zví at m. (Jvedené odvěwí se spěšně rozvíjelo i za ticetileté války, kdy se zw,šlla spot eba sukna pro vojáky - podobně
tomu ostatně bylo s plátenicťvím. Vhodn m prost edím pro
rispěšné prosperování soukenické rniroby bylo Valdštejnovo Wdlantské vévodswí, které zásobovalo jím vystrojované arrnády. Od
druhé poloviny 17. věku se centrum vlroby sukna počínáp esouvat do jižníchČech, aby tu v následuj icích desetiletích došlo
ou) doslova k expanzi této produkce.ou) Českésukno
se začínárovněž
exportovat; více než na západní trhy, které byly už obsazeny
zejména anglick}mi a vlámsk}mi rnirobky, proniká na trhy
v,.ichodní - p es Polsko (Krakov či Poznaň) na Rus nebo do
ou) oblastí osmanské íše.'u)Soukenictví
se rozvíjíi ve Slezsku, kde se
st ediskem tohoto podnikání stává hlavně Grtinberg (Zielona
o') Góra) s okolím, ale také Těšínsko,Krnovsko a Kladsko.o')
Dalšímartiklem, jenž se od druhé poloviny 17. století začíná
jevit jako velmi v,.ihodn , je sklo. právě v této době do st ední
Evropy pronikla znalost v,.iroby čistéhodraselnovápenatého skla,
které vstoupilo ve znárnost pod názvern česk, k išťól a později
ohrožovalo dosavadní monopol benátsklich v robc . Sklá ské huti
z izovali huťmistň, kteň získávalí od pňslušn. ch vrchností privilepergamen a
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gilr. Hutě byly zakládány hlavně v lesnar|ch oblastech, neboť krorrrč, k emičitéhopísku bylo k v,.irobě zapot ebí značnéhomnožství

tl cvěného uhlí. Proto se projevily existenčníproblémy sklá sk}ch
lrtrtí v Krkonoších, které byly značně odlesněné. Ovšem í zde
1ltlkračovaly v činnosti hutě za|ožené v 1,6. století nebo vznikaly
tttlvé - prim hrálo p edevšímharrachovské panství a jmenovitě
Noú Svět. Dalšíďťiežítást ediska se objevovala v Jízersk}ch
lr Lužick}ch horách, ale malé sklárny byly snad v každélesnatější
tlblasti. Na sklonku osmdesár,. ch let z ,ožíIknížeJan Kristián
r, Eggenberka sklárny ve Vimperku a položil tak pevné záHady
,jihočeského sklá ství. Prrikopníkem v vozu českéhoskla byl Ji í
llrantišek (Georg Franz) Kreybich z Kamenického Šenova, jenž
ltlezi lety 1682-1721 procestoval s českymi v robky Evropu od
v chodu na západ.o') Na svou slávu si však českésklo muselo o)
počkat až do století následujícího.
zatírnco v,iše zmíněnéobory, znárné už z p edbělohorského
tlbdobí či prosperujicí i během války díky dodávkárn pro armádu,
prodělávaly nadále pozitivní v[voj, ada dňve vzkvétalícíchodvětví v 17. věku p inejmenšímstagnovala. Toto konstatování se rrká
lrlavně hornicwí a hutnicťví.Vlek]á knze zasáí a p edevším rudné
lrornicwí včetně téžbydrah ch kov . Ročnív nos stňbrn ch dolti
v Kutné Ho e aJáchymově se pohybovalrnezí 200-500 kg a těžišté zlata vJílovému Prahy a Kašpersk}ch Horách vydávala ze sv,.ich
trtrob pouze gramy nejcennějšího kovu. Stagnovala také téžba
lnědi, olova a cínu napffklad v Horním Slavkově či Krupce. Nové
investice a uplatňování novějších technologií jsou patrné až od
konce osmdesár ch let, ale ani tato opat ení nepňnesla okamžité
vysledky.an) Propad hornicwí a hutnicwí postihl v téžedobě i Slez- o)
sko, pňčemžnejvětší deprese se projevila právě v druhé polovině
17. věku. ve všech zerních se udržovalo na určitérovni hutnictví
železa, které samoz ejmě mělo velmi staré záHady a prodělávalo
konjunkturg za t icetileté války pň v,.irobě zbraní a dalšíchpot eb
pro armádu. Hutě v 17 . století byly jen malé podniky, stály mimo
cechovní organizace a je možno v nich spat ovat zároďky manuíaktur. Nebyly p ílišv,.ikonné a produkovaly ročně jen několik
rnetrick ch centti kovu.sO)
'u)
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Už od 16. století začínána vyznamu nab;ivat pošta a provozování poštovních služeb bylo značně lukrativní záležitostí. Poštmistň
b vali lr znamn, mi osobnostmi a někte í jsou zmiňováni mezi
") členy městsk}ch rad, jako Jan Jifi Metzger v Brně.") Dopisy p ezásllky p evážely
pravovali postilioni či kuryň na koních, téžší
dostavníky nebo je brali s sebou pň cestách formani. Posledně
") uveden} zptisob byl levnější,ale také pomďejší:s') Rozvoj pošťy

v

17. století souvisí se zlepšováním kvaliry komunikací, které se
zača|y ve většímí e intenzivněji opravovat právě po ukončení tňcetileté války. Rozvoj komunikací, at už pozernních nebo ffčních, byl nezbytnym p edpokladem pro oživeni dálkového
obchodu, jenž byl za války narušen, ovšem rozhodně nep estal
fungovat zcela. Dokonce v jisr,.ich směrech probíhal velmi intenzivně - zásobování armád o velkém počtu lidí nebylo jednodu-

")

chou záIežitostí a vyžadovalo d kladnou organizaci. Dobrym p íkladem v tomto o}rledu byl systém dodávek pro vojenské oddíly
organizovan Albrechtem z Vďdštejna. Na poválečnéobnově silnic se angažovaly vrchnosti, ale nejd ležitějšírenovace měl zajišťovat stát na záIdadé nucen ch prací.
V druhé polovině 17. století vzkvétaljak vnit ní, tak dálkov-,.
obchod. Jeho provozovateli byli jednak kupci z ad městského
patriciátu, kteň se stále ještě sdružovali v cechovních organizacích,
jednak zejména z obchodu s textilem profitovali zámožní Židé,
ale drobn m obchodováním se zabyvaLi i sedláci, byť tato jejich
činnost byla solí v očíchměstrim a měšťanrim. Udržovalo se rczlišenímezi kupci - to znar.rrená většími podnikateli, kte í nakupovali a prodávali ve velkém, p ípadně se specializovďi na určir,ií
druh lukrativniho zboží- a kramáň, kte í vlastnili malé krámky
nebo nabízelt zbožína pravideln ch či v,.iročních trzích.53) Velk mi obchodními centry byla driležitá města a z hlediska dálkového
obchodu měly největší vyznarn Praha a Vratislav. V druhé poloviné 17. století byl ovšem tento obchod značnou měrou v rukou
p edstavitel velk}ch firem ze západní Evropy - z Nizozemí,
Anglie, Skotska, ale i z rnénévzdálenych oblastí íše:z Lipska,
Norimberku či Augsburku. Charakteristick m rysem Vratislavi
jako obchodního centra byly její styky směrem na v,.ichod - do
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nitra polské_
l(rlrkova, Lvova a na Rus nebo na severow chod do
w.irobk ,
lrtl království. Tam smě oval p edevšímťwoz textilních
produkry,
Navzdory merkantilistick,,. m teoriím se stále dováže|y

české.
ktcré by b..fvalo bylo možnévydob,,t ze zemí Koruny
slez_
pro
jako
surovina
/, v, chodního Polska se importovala vlna
oblasti
rkť. soukenicwí, w.inosn m dovozním artiklem z téže
kter,.
i
vosk,
byl
Rusi)
č.*.r,é
(rrcbo také zMoldavska či Bílé.
byl
vosk
vídně.
rt. pak dál exportoval do Norimberku, Lipska či
ro_
v,.
k
uclini vyhledávanou a solidně placenou surovinou sloužící
s v, stav_
l,t svíček,jejichž spot eba nar stala zejména v souvislosti
polska
česk ch
do
se
lrtlu nov ch chrámri, zárnki a pa:áclu. z
tažní
zcttrí dováže| či spíšedopravoval i hovězí dobytek, hlavně
protože
vtllové, kteň ,. ,r, v,chodě Evropy chovali ve velkém,
koní,
než
e
mí
větší
ztle jich bylo k záp aiu užíváno v mnohem
_
jihu
(z
alpské
Vclmi u. nosn byl obchod se solí smě oval od
zatíííaco
Sttlné komory) na sever do čech a částečně na Moravv,
veledtležitá
tato
importovala
se
tltl Slezska i na severní Moravu
uo)
císa sk,.im
srtrovina z Malopolska.uo) Téžbasoli v monarchii byla
ebí ziskat
a pro ob.hodor, áni s tímto artiklem bylo zapot

1rrívem
z rrejvyššíchmíst privilegia.
Ačkoliv zeměd8kwí zristávalo ve značnémí e soběstačn, m, na
kterym se daňlo
vč.tšívzdálenosti se obchodovalo i s plodinami,
ptodina _ len,
rcjména v určir,. ch oblastech. Driležitá technická
ch oblastech, kde se zpracová_
1rčrtorrrr. p edwšímv podhorsk.
uplatňova_
val, ale současně také vWážeI_ se jako obchodní artikl
povozy však dopra_
tlr více jako polotovar neboli p íze. Nákladní
a p evážely se
jáhly,
vykupova1y
i hrách, kroupy či

vtlvalyir.u.

rovněž obchod
ť.ástečnězpracované križe nebo kožešiny. vzkvétal
s vínem a chmelem.

Do zemí koruny českése pochopitelně stále dovážeLo luxusní
jtžníplody, hedvábí)
r,1.1oží(sklo, orientální zboži a koberce,
pot ebami
lr poptávka po něm stoupala spolu s reprezentačními
uyisi.r, íď, i když ani největšíměsta česk ch zerní se v tomto
na
tlhledu nemohla rovnat vídni. Luxusní zbožíse objednávalo
závody
módní
,z,lkázku p edevšímv pa íží,kde vyr staly četné
i podniky exportující kosmetiku.

po Evropé už v této době poča_

r
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SPOLEČNOST, CÍRKEV, VZDĚLANOST

uo) ly kolovat módní tiskoviny
čír zné reklamy na módní novinky.sr)
Spot ební a potraviná ské v,/robky určenépro bohaté měšťany
a šlechtu se dovážely kromě Pa ížez Benátek, kde pňstávaly i lodi
z v-ychodního st edomo í. značně lukrativní byl obchod s ko ením, neboť odbyt takto importovan,rch produktri zasahoval nejen
špičkyspolečnosti, ale i široké měšťanskévrstvy.
Veškerépodnikání a obchodování bylo do značnémíry závis|é
na stabilitě měny. Její největší prop ad zaznamenaly naše země

samoz ejmé za pobélohorské kalady. Poté musela

b

t zlepšena sta-

bilita hlavně nov ch stffbrn ch tolarti, zatímco ,,béžné*mince
devalvovaly. Od roku 1624 začal fungovat nov peněžní systém:
razlty se krejcary a jejich zlomkové podlly (čtvrtkrej c?\, ptilkrejcary) či násobky - tňkrejcar, kter] si podržel tradičnínázev groš.
Cennější byly ,,hrubé" st íbrnémince - tolary (a jejich podlly).
Po ioce 1624 platilo, že jeden tolar se rovnal 90 krejcarrim.
O d ležity zásah do mincovnictví se postaral Ferdinand III. Za
jeho Panování oficiálně skončila éra kdysi tolik ceněnlích a proslavenych pražsk ch grošri, které se razily od roku 1300. Dalšíreforma státních financí Je spjata s počátkem panování Leopolda I.
V roce 1658 ji p edložll ptezídent dvorské komory Ji í Ludvík
(Georg Ludwig) von sinzendorf Návrh obsahoval jednak pokus
o náptavu daňového systému (mezi jin}m se zde objevovala
i dědická daň), jednak se plánovalo uvedení do oběhu většího
množstvídrobn ch mincí, které by vribec neobsahovaly drahli
kov, což bylo v tehdejšídobě ještě velmi neobvykl}m jevem,
ačkoliv se obsah st íbra pr běžně snižoval i y zaveden ch krejcarech. Návrh se však nesetkal s pochopením. Měnová reforma

Leopolda I. měla zejména zbavít českézemé záplavy cizích drobn 'ch mincÍ. To se sice poda ilo uskutečnit až o několik desetiletí
později, ale roku 1659 proběhla maló kalada, p i nížbyla vrrazné
snížena hodnota zahraničníchmincí, které byly běžně pňjímány

v zemích Koruny české.
po tomto datu byly nejběžnějšímplatidlem násobky krejcaru
(šestikrejcary a patnáctikrejcary), kvalitnější platby obstarávaly

,,hrubé" mince: zlaté dukáty stffbrné tolary. Posledně jmenova*
né se ovšem objevovaly jen^ z í,dka. Mincovní reforma z roku
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je považová na za vyznarnny mezník v peněžnímw.foroji zemi
t(.,rtrny české,neboť š1o o první drisledn. pokus o sjednocení
mincí se nyní vyráběla
rrrť,try v celé monarchii. Většina stňbrn}ch
l

(l5()

jak vJáchymově,
trtz[avením mincí starlích, protože téžbast íbra
v Kutné Ho e v-druhé polovině 17. století velice poklesla,
r.rk

_
Mirrce se zpočátku ještě ruzíIy ve t ech státních mincovnách
v l{utné Ho e, Jách}mo vé a praze. Nejd íve zanikl někdejšíšli_
i min_
ktlvsk} podnik v Jáchymově, v t etím desetiletí 18. století
v Pra_
(.()vna v Kutné Ho e a zachována z stala jen v,.iroba mincí
,/c. ke sjednocení měny p ispělo i postupné zastavení ražeb
vJednotlrú.h slezsk.ich knížectvích,a tak až do roku 171,6 raz7]lt
,lr]tlbné krejcarové mince pouze olomoučtíbiskupové.uu)
vtĚsra a rrnĚšŤaNÉ

uu)

I/4

jednotliv'.ich
Ačkoliv m žeme diskutovat o rizné mí e postižení
svědkti
zctrrí vleklou válkou a uvádět rozličnésoudy soudob..ich
Nejtěžší
shoda.
vzácná
i lristorikri, v jednom ohledu panuje témě
_
jen o bezprost ední
vlilečnéškody se dotkly měst nešlo p itom
dobyváni a následném pleněni a požárech,
1ltlškození pá obléhání,
ve_
Města, která utrpěla za váky značnéškody, Se vzpamatovala
alesPoň
věku
18.
stttěs až narklorrt, ].7. století nebo na počátku
v ustí
íklad
Nap
obyvatel.
či
domri
počtu
podle
1l<lkud lze soudit
vyrovnal
1618
rokem
ed
p
rrlld Labem se poi., nai z doby
")
tltlkonce až v roce t71,4.5')
dovrše_
zerních
ch
česk,
v
byla
století
17.
poloviny
l]ěhem první
záHad tomuto poklesu
ll,;t ztrátaspolečenské prestiže měst. Právni
zemské, kdy
rra společenském zebritku dalo obnovené z ízení
Města
rtrěšiansk.i stav ztratil své dňvější privilegované postavení,
vybírá_
tlyla také během válečného postihu opakované zatéžována

měst_
,,i,r, ..1prlného, narristajícími daněmi i enormním r stem
tiro_
skych dluhti, zvyšovaly se jistiny, ale i dluhy z nezaplacen,.ich
v dobové
kťr, což dopadalo více na královská města.58) ovšem
jich
kolem
(bylo
městrim
Ilierarchii panalrzrrost ke královsk.im
hodnotu
rtlku 1650 dvacet čtyň) měla stále nezanedbatelnou
králov_
nejmladším
stal
Písek
se
kdy
1,64t,
.iako tomu bylo V roce
'*t
ale současně
Y- městem, čehožsi jeho obyvatelé náIežítécenili,

u,)

