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Proti ,,tichYm doh odám" o monopolních cenách v[robkri a regtl_
laci poČtu producentti, ale i proti úši cechovních poplatk ,
nákladnosti mistrovsk}ch kusri a hostin a podobně (Handwerker
und Ktinstler MiBbrauch-Abstellung). Tato politika vyvrcholila lla
PoČátku vlády císa e Josefa I., kdy byla vydána hospodá ská
instrukce o v/hod ách spolup ráce odborně erudov anych ekononrťl
(hosPodá sk}ch inspektor ) r. samosp rávnymt orgányjednotlivych
měst (hospodá sk}mi konferencemi). Od roku 1708 měla veškerá
162)
cechovní statuta rrrít platnost jen s panovnickou konfirmac í.'ur)
Dtisledné Prosazení generálního cechouního patentu z roku 1731
V Praxi bY nejsPÍŠemělo za následek likvidaci tradičníchomezení
PoČtu mistr , tovaryŠ a učedník. K legálnímu provo zování
emesla nevedlo j., tradičnínabytí mistrovského ptáva, n ,brž
i udělení ochranného dekretu (Schutzdekret). Patent zároveň rušil
tradtČnírozdÍIy mezi cechy p edními a zadními,, stejně jako mezi
cechY královsk}ch měst pražsk}ch a uenkouskych. Politické (patri_
moniální a městské) ady si vyhrazovaly právo zprost edkov ávat
oficiální stYk mezi cechy, dohlížet na tvorbu cen a rušit cechovní
omezení tam, kde p edstavovala jinak nep ekonatelnou p ekážku
ekonomického rozvoje. Ofictální po žaďavek na omezení cechovní samosPrávy - konkrétně pravomoci p edst avenych - se ovšem
(P edevŠÍmz čistě ,,technického" hlediska) ukázaljako neprovedi_

163) teln}.163)

ZdánliÚrn stuPkem od vyťyčenélinie se jevil panovnicky
reskriPt z roku 1734, lapidárně na tzující, aby žáďn , mimocechovní emeslník nebyl trpěn v královsk}ch městech. V určité

mí e i generólní cechouní artikule z roku

17

39 vyhovovaly požadav-

k m cechovních emeslníkri, zejrnéna v otázce ,,nekalé konkurence" ze strany fuŠera stolí (z něm. Pfuscher - b ídil, nevyučen ' emeslník, a Stórer rušitel , zde: cechovních limit
).
Cechovní registrace emeslníkri tedy z stala zachována, prosadila

Se vŠaktendence

k většíspornosti, dodržováníjasnych pravidel

a ome zení cechovní jurisdikce.

GeneráIní cechovní artIkule rovněž nijak nebránily vrchnostent,
aby Podle své pot eby a v le nevychovávaly kvalifikované emesl_
níkY nad cechovní limit. Zároveň j e zbavovaly tradičnípovinnos_

#;ffi"ffi::"*ffi ;'::

jin}m vrchnostem
í nemohli v privodním ptisobišti nalézt odpoví,l,r;ít,í zarnéstnání. Vedle toho byla ještě ustanovení generálního
, ,,, lrtlvního patentu z roku 1731 dovedena do jisr/ch drisledkri
|,.tlt.lvrrick}m reskriptem o zrušenídiskriminace Žiat, pň provol(l\,,ilí žívností,a to nejen obchodních, ale také w robních.'uo)
l( t lstoucí berní tlak ze strany státu vedl i v zerních habsburské
lll()tr:rrchie k zásadnímu strukturáInírnu p esunu většiny p íjrn& ze
,,(
l lk rtlrrrého do ve ejného sektoru. P esto se v nárnt sledov ané
,l,,[rť, stáťy většinou pohybovaly na samém pokraji ekonomického
l. r,tt,lttt a váIka se stala béžn,m pokračovánírnvelkorysé obchodní
;,,,liriky ,stnymi prost edky". Vedení války t zbrojení v době míru
t,\,žltdovaly mobilizací nov ch zďroj a rozvíjejícíse světov| trh
1,1tlst ednictvím kupc . (obchodních podnikatelri) stále více ovlivll()vlll i jistou část maloobchodníkri a emesln}ch malov robcri.
'/,v|áště patrná byla snaha omezit dovoz vojenského materiálu
,l ,t;l,1ezpečit logistick systém stál}ch arrnáď všestrannou podpol()tl clomácí emeslné produkce. Hlavní zábranu vyraznějšího tozttt;tt,lru emeslné velkov/roby v česk}ch zerních až do roku 17 40
,rh investic, neboť se zde
lrť,c,tlstavovala malá návratnost válečn
ll,l(,lrírzelo velmi málo stál}ch posádek i fortifikací strategického
l

l

t,| :lt

ct

llr, 1ttltldané, kte
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164)

)

',yzttatrru.'uu)
útr.ovpŇ ŘEInESLNE vÝRoBy A oBCHoDu v čEsrÝCH zEMícH

165)

II/5

l'ot'át ky manufakturního po dnikání
!(tlrcrry emeslné velkov roby sahají v česk}ch zerních do L6. stolt,tí, í když stopy velkorysé panovnické politiky k její podpo e
ttltlť,záme jlž v době vlády ímského císa e a českéhokrále Karla IV.
Vc vrcholném st edověku a raném novověku se také objevuje ve
vč,tšímmě ítku p edobraz pozdějších manufaktur, at už v podobě
,liilrtích podnikri, vodních hamrti, vodních či větrnych ml.'.inrl na
ltttlttku, st eln} prach, t íslo a jtné zboží,stejně jako hutí produktrjícíchlitinu, žeLezo, barevné i drahé kory, dráty a sklá ské

vyrtlbky.'uu)

N.jspíšnepochybíme, kďyž označime za p vodce novodobého
tttlttlufakturního podnikání konkrétně v rárnci fryďLantského

166)

r
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vévodství Vojevtidce a

vojenského podnikatele Albrechta

z ValdŠtejna, jehož p íkladem se ídil někdy počátkem 60.

167)

let

. století moravskÝ zemsk} advokát Fabián Š.U.rtián Malivsky,
zakladatel textilních podnikti v Ivanči cích a Tišnově na Brněnsku.
Ve Slezsku náleŽÍ prvenství soukenické manufaktu e v B ehu
(Brzeg) z roku 1,689, kterou záhy následoval plátenick} podnik
v Neustadtu (Prudnik).'u')
17

NePoČÍtáme-ltValdštejnovo podnik ání, pak nejstaršímanufak_
tury Č..hách měly společnénejméně t i věci: vznikly v severo_
''
záPadních Čechách v B0. a 90. letech 17. století zptacovávaly

,

vlněnou P Ízt a jejich provo zovateli se staly eholní komuniry.
V ČasovéPosloupnosti se jednalo o jezutty (Soběchleby u Teplic),
karmelitánky (Libědice) a benediktiny (osek u Duchova).
Z ádowYch P edstavenych měl nejšťastnějšíruku oseck} opat
P. Benedikt Litťwerig, neboť manufaktura založená za jeho sprály
roku 1697 nejenŽe vzkv étala zhruba celé století, ale také si dlouho
V dějePisecťví mylně udržova]a nárok na prvenství _ pňnejmenším
Č..hách. Je nesPorně zajímavé,že kromě v/roby ve vlastní rcžli
"
kláŠter rovněŽ kupoval hotové v/robky od emeďníkri v širokém
okolÍ a dovoloval i mistr m v ,,twalém sm]uvním poměru" zaměst_
168) návat
vlastní tovaryŠea pomocné dělníky (štrejch} e)".,ur)
Netrvalo dlouho a domin antní postavení v manufakturním pod_
nikání zaujala aristokracie, protože poddansk} systém založenÝ na
bezPlatné, resPektive Špatně odměňované robotn í práct z:r hodňo_
val Pozemkové vrchnosti, rnezí ntmtž jasně p evažovala právě
Šlechta- Z ejmě ještě p ed rokem 1697 založlli Lamingenové
manu_
fakturu v (Nové) Kdyni a na samém počátku 18. století nechal zí_
dit textilní Provozy ve Slavkově u Brna a K lžanově (u Velkého
Mezl ÍČÍ)Dominik Ond ej hrabě z Kounic. Hospodá ská instrukce
Pro lichtenŠtejnská pansťví í7a Moravě a v Dolních Rakousích
z roku 1717 doPoručoval a zavádění manufaktur íaeznámo s jak}m
rnisledkem. Krach gallasovského podniku v Hrádku nad Nisou,
zaloŽeného roku 1,723, odnesl dočasn}m uvězněním jeho správce
169)
a vrchnostenskÝ hejtman v jedné osobě Eliáš (Elias) Kessle r.ru'
Mnohem sPěŠněji si v dlouhodobé perspektivě počínal
Jan
Josef hrabě z ValdŠtejna, jehož manufaktura v Horním Litvínově

l|llt,,,lttí 1ilán manufaktury u Horním Lituínouě.

revoluce a organickY Se P e1lrctrvala až do počátkri pr myslové
tttč.trila na provo z tovární. Počátky této manufaktury sPadají zhrull,t t1o roku 171,5, kdy se na záHadě privilegia císa e Karla VI. sta-

tlosud bezvyznarnnávesnička o 1,3 domech trŽním místem neboli
tttč.stečkem(Marktflecke-Stadt1). O t ínáct let později vznikl unik;itrrí soubor grafick ch vyobrazení pod názvern Designatio lconoPannaria Offcinas, Vulgo Fabricas Penicilli
,qrtt1lltica oberleutendorfenses
,,lrllitrio Representans. Roku 1732 manufaktura zaměstnávala několik stovek lidí, děti nepočítaje,vyvážela do ,,tulzeííaska" t ciztnY
l;r

,l 1lťrsobila také jako odborná ,,p ípravka(( ,170)

l)o manufakturního podnikání se někdy zapojovali i P ÍsluŠníci
stavu, jak m byl Kristián Vilém HeYser z Kutné
rttč,šťanského
l ltlry, zakLaďatel první manufaktury v praŽsk}ch městech 7, roku

l7o(l, která se zaííaěila na produkci brokátu,brzy vŠakzkrachovallr. Ze stejného stavu pochá zel Jan $ohann) Fremmrich, ovŠem
se p i za\oŽení neobeŠelbez Pro.it.ltcr podnik v Plánici u Klatov
tckce majitele panství a nejvyššíhohofmistra království Českého

Aclolfa Bernarda Bo iry z Martinic. Podobně tomu bYlo

iv

dal-

170)
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jako nap íklad v Tacho_
vě (Haubner & Devenot), Kynšperku nad Oh í (Anthony Freclerick Conway von -Watteďorth) , jlž zrnínénéKdyni a z ejrně
171) i v
Bezdtužicích.''t)
Do PoČátk manufakturního podnik ání v královskych městech
PraŽsk' ch Se zaPsala akciová společnost, v nížbyl zastoupen jrk
Šlechtick , tak městsky stav, a která téžllaz produkce hedrzábnť.
P Íze a hedvábn,ch látek. Hedvábnická manuhktura však prospe_
rovala Pouhych pět let (1724-1729), a to p edevším díky šlechtic_
kYr' ,,akcioná m" a práct jejich mimoptažskych poddan}ch.
V roba zároveh nezávtsela na domác ích surovi nách a polotovarech, coŽ vedlo takó k prvním pokus m k využitíbavlněné p íze
jako Pňměsi do vlněnych látek. První manufaktura í7a rnirobu
172) rnezulánu (it.
rnezzolana - napril vlna) vznikla ptávě v Plánici.nr)
Manufakturu v plném slova smyslu nelze srovnávat s pozdější
továrnOu, ikdllŽ pro j.jí pot eby občas docházelo k v,.istavbě ričelov'.ich budov (P ádelen, stoup, valch, skladti, bělidel, barvíren
a Podobn ch). V nich se obvykle prováděl a fináIní prava
- apre_
tace, bělenÍ, respektive barvení - zbožívyrobeného podomácku.
TradiČnídomáckou technologií ovšem nemohlo byt produkováno
zboŽÍ, které kladlo vyššínároky na technologickou zručnost j.-né (,,nizozemské" či ,,anglické") sukno, flanel, módní punčochy,
kvalitní m7yná ské plátno (r, zachycování i té nejhladšímouky)
a jiné. Na druhé straně některé z ,,ttJzernsk}ch" manufakturních
P ádelen bYly schopny dodávat polotovar také cechovním emesl_
ŠÍchPoddansk}ch městech a městečkách,

v (,lcchách, prisob ícirnuv

;;::;H;:X*Tffi]':1:
B. Fremm-

r',.rltrpráci s cechem českolipsk.im poda

z

ilo z*.a.'t PlánJ.
jthozáPadních do Severních

na podnikatelskou expanzi
Za rypick.i lze povaŽovat argument Fremmrichov ch
,r,l1rtirc , že se zákaznící po dvě staletí dokázalt sPokojit S tradiČtt,.lt:t

(,,t.t.ll.

ttíltt lrrubym suknem

l

aneníd vod, Proč bY tomu

l1,1tllile."')

tak nemělo

b

l,r.ipočteme_li chronick-.i nedostatek kapitálu, nepodivíme

,,,,1,

t

174)

Se

iklad zántku poměrně prosperující Plánické manufaktury

její existence. Problémy ostatně měla i manuna tehdejŠÍ
l,rktttra v Horním Litvínově, jejížza\ožení st vy,Žádalo
,ltrlltt obrovskou sumu 150 000 zlatych. P estoŽe soukentČtítovarvši., povolaní z T ebíče,byli poddan mi hrabat ValdŠtejnri
.l ttltvíc dostávali v manufaktu e celkem slušnou rnzdu, většina
t rric:h časem z nového p sobiště utekla. PravděPodobně ji*
ttt.vyhovovala pravid e\ná pracovní doba ani temPo a Primitivní
tt..k.ly po 15 letech

ník mvširokémokolí.
VětŠina Pokusti o zavedení manufakturní velkov/roby ztroskotala ze stejn}ch či podobn}ch dtivodti. Tím hlavním byla nejspíš
nechuť velkoobchodníkri, kte í profitovali z p eďraženého do vozu
zboŽÍ vYrábéného v ctzíně, k investicím do ,,ttJzemské" produkce,
jak se osobně p esvědčil i Dominik Ond ej z Kounic, bojkotova_

n'

vídeňsk mi obchodními podnikateli. Negativní stanovisko
zaujala rovněž na svou dobu poměrně ,,osvíceI73) í7á" konfraternita
brněnsk ch obchodníkri.'r')
DalŠÍtak ka nep ekonatelnou p ekážkou byl odpor tradičních
emeslnickYch korp otací. N.jvětšímu soukenickému cechu

.]5()

k manufakturám

|,,ltt,t : .|ází

u robníht procesu u lituínouskémanufaktu

e,

t
260 HLAVA

175)

II.

- DUCHOVNÍ A HMoTNÝ poTENcIÁL čEsxÝc n zalvrí

technologick} Postup, nebo t cel ,v robní proces, na nějž byli p irrIklÍ, Se rozP adal na více než t i desítky kon . Tím spíše,r.bylo
moŽno k dlouhodobému pobytu (až na v[jimky) pň- ét zahranič_
ní specialisty, konkrétně z Nizo zerní a Angli..'rr)

Sami manufakturní podnikatelé se nach ázeh v rozporuplné situaci
na jedné straně Prosazovali některé zásady neregulovaného trhu,
jako naPffklad voln} pohyb pracovní síly a neome zené využívání
'zejména
vodní energie (kterému bránili z pochopiteln}ch dtivod
mlYnáň), íla druhé straně si za1lštovali na záHadě panovnick}ch

,,Pňvativ" v|robní i obchodní monopoly, daňové v hody a celní
ochranu, osvobo zení od povinností vriči vojsku, dokonce i indivi_

duální svobodu konfese. Irtrevalny ohlas císa sk}ch patent z let
a 1725, jrž neobyčejně zw,hodňovaly
-rrr.rfakturní
Ve
Slezsku a Čechách, jasně naznačtl, že manuhktury
Podnikatele
176)
nemohou tradiČnípo zíce emeslné malov|rob y zásadně ohr ozit.r7o)
Nadě.li na P eŽttí měly spíšemanufaktury, které sk}taly naději
na ryChl obrat i vysok} zisk a nepot ebovaly velk} počet pracov_
ník . Jejich nedostatek nemohlo vy ešit ani zavedení nucen é prá_
Ce, Po nérnŽ se PňnejmenŠímod 70. let 17 . století volalo i
v česk}ch zerních. Rovněž nastolení minimálně pot ebné svobody
trhu Se ukázalo b ,t mnohem dlouhodobějším ťrkolem než se
,
zPoČátku zarnyŠlelo- zvláště pokud tomu bránily i nově vydávané
171,7, 1724

177) policej

ní a čeledn í ády.rr)

Hornictuí a hutnictuí

JestliŽe bYlY drilní Podniky svého druhu p edob razetnmanufaktur,

Pak V době Po t icetileté váIce naopak prožívalyobdobí jistého
Padku a jejich Pouhé ekonomické p ežíváníčasto vyčerp ávalo
omezené zdroje zemsk ch a centrálních adťr. Yyrazné postavení
si udrŽela Prakticky j., P íbram, kde došlo roku 1689 k obnovení
horního ri adu, 1ehož pravomoc byla rozšíena í7a drilní revír
v JÍlovému Prahy, Novóm Kníně a Kašpersk}ch Hor ách. V
Jíto_
vém razll V PrVní polovině 20.let 1B. století rispěšny rnanufaktur_
ní Podnikatel Jan Josef z Yaldštejna zlaté mince s portrétem císa e
Karla VI. a vyob tazením Jana Nepomuckého, a to z titulu prezi_
denta českéhomerkantilního kolegia.

ffi;,

i#;
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;; ;T:,:;
íbrnéhutěr-:#;
"
V B ezov ch
rrrtly) a hamr. K nim pňbyly dalšíhuť a pucheríaa
chodu vodotéžné
|,ltlr-:ich a roku 1735 uvedli v drilním revíru do
věhlasu 11Ž nikdY
valého
b
se
t,liír,t:ní. Naproti tomu Kutná Hora
nedostatek
ltt.tl()pracovala a zdejšímincovna ukončila Činnost Pro
,,lť.íllraroku 1726. Více než p lstoletí p edtím zanl&a mincovna
mincovna
r, |;it.lrymově _ v podobné souvislosti jako jiŽ zrnínéná
jistému
oŽivení
k
, l(romě íží.Když počátkem 18. století doŠlo
,liilrrí činnosti v jáchymovském revíru, stalo se tak v souvislosti
.. tč.žboukobaltu, vizmutu a aruénu. DÍky olovnat:Jrn, cínov m
pňsečnice
.l zilrkov m rudám si adrže\y tradici dolování vejprry,
OstravY,"') 178)
,l t(rr,rpka v Krušnoho í, stejně jako P ívoz u Moravské
Íklad osadY na
l ltlspodá sk regres často míval více pňČin - naP
i
rud
Prosazeni Panov/,l,ttr! stezce postihlo kromě poklesu téžby
jrk královského
dotklo
se
což
solí,
obchod
na
monopolu
lrit.kého
lt,lrttího města Kašpersk.ich F:[or, tak do Poddanství ,,uPadlého"
Virrrperka. K ťrpadku dolování mohly vést i události ryze Politické
jrjŽ roku
,l ltclrrrinistrativní povahy, jako v p íPadě Rudolfova,
t) za podporu stavovsk m rebel m zpustošila císa ská vojska
l rl l
,l vzápétr kráíovskéhorní městečko vypálila budějovická městská
lttltovost. Návratu byvalé prosperiťy pak zabrántlo,,PoddánÍ"
v něm
l(trclolfova česk,.im Budějovicím, takŽe roku 1,654 se
179)
rr;tc:házelo II7 pusr,.ich a je:n 44,,osedl}ch" dom ."n)
v krušnoho í často zazílarnenáváme nebl ahé drisledky náb oženna
skó emigrace, kdy nekatolíci z kráIovské Horní Blatné zaloŽtLi
Kraslic
rrllačnéstraně hranic Johanngeorgenstadt a z Poddansk'.ich
i něibYli
osadY
jmenované
P
rttč,stečkoKlingenthal. Do prvně
jirrÍ
Pokles
ktc í obyvatelé Nejdku. Úbyt.k obyvatel zp sobil také
straně
druhé
na
se
něm
na
PodePsala
ačkoli
1ltlčtu že?eznych hutí,
se
vyššíproduktivita práce, neboť ve druhé Polovině 17 . století
fta
proti
pece
i v česk.ich zerních postupně prosazovaly vysoké
180)
tlič:nímd makám.lao1 žele)á st í tradtčně p etrváva\o naPlzeňsku,
l(okycansku, podbrdsku (nap íkl ad Zbiroh) , v záPadním KruŠnolrtl í, stejně jako v někt erych místech PodkrkonoŠÍ,Českomoravmoravské vrchovi"v (Rychmburk , Žďá, nad Sázavou), Jeseníkri,
sko-slezského poír.ezí (Fryidl ant nad OstravicÍ) a okolÍ Brna.
v cclle císa ské st

r
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V adě

P ÍPadri Se ovšem podaňlo nalézt náhradu obživy
- Ve Vrchlabí nahradila dťrlnía hutní činnost vy_
roba Pfrze a textilu, v Karlov[ch Varech, P ísečnicia Ková
ské
doslov a rozkvetlo puŠka ství a ve Verné ově-Schónbachu
(potoč_
né) u Kadaně vznikla puška ská manufaktura, k nížpňbyla
dalšíve
VejPrtech. V KruŠnoho í s tím souvisel také ,oiroj krajká
ství
a vYroba d evěn 'rh hudebních nástrojťr. K prospektorské a
d lrrí
Činnosti svym zpťrsobem náleželo i hled ání polodrahokanrtl
(kamená stvÍ), které však bylo tradičně považováno
více za
vYtvarné umění neŽ za emeslo.
tozvoJr
ovšem nebránila
Jeho
cechovní reglementace, neboť kamená i se sdružovali v bratr_
stvech, o jejichŽ volnějšíorgani zac: svědčínap íklad turnovsky
181)
Řaa kunstu štajnšnajdrouikéhoz roku 1715.'r')
NesPo rné Prvens tví náleŽí v dějinách hornictví česk}c h zemích
sociálnímu zákonodárství. Mezt tradtčníhornické v[sady jrž
se
,
r'kalY P edevŠÍmúš.daně z v/dělku a rok z dluh piiuyto
,
osvobo zení z vojenské sluŽby a od povinnosti ubytov ávat
vojáky,
stejně jako normativní (tprava invalid ních, vdovsk}ch
a sirotčích
d chod , vYPlácen}ch z bratrsk}ch pokladen. Není divu, že se
Podobn'm sYstémem inspirovala arrnáda a k formální dokonalosti
jej P ivedla byrokracie, která z něho pochopitelně í těžlta.
Léky se
zPoČátku odebír aly z vojensk}ch 1é ren a ,čty proplácela
vojen_
v jiném oboru

182)

ská

čtárna dvorské komory .'rr)

Vyroba textilu a skla

PostuPně Se

na pomezí Čech, Moravy a

Slezska vytvo ila
roby lněné p íze a plátnz, Jež praktick} kopí_
rovala severní a jlŽní p edhtiň sudetského masivu zhruba rnezi
SeveroČesk}m Šl'rkrrovem a hornoslezsk}m Krnovem.
K dalším
vYznarnn'm enklávám ná|eže|o kup íkladu Loketsko, severní
část
Českomoravské vrchoviry a Táborsko. Slezsko b.rp;.nru,
J"rrr_
vYznarnná oblast

v

novalo ve tkaní Plátna, jeho konečnétipravě ale také obchodu,
,
zatímco íla Moravě a ještě více v Čechách neustále rostl počet
P adlákri P Íze a vyhlášenétrhy s mto polotovarem se konaly
v Krásné LÍPě, Trutnově, Polici nad Metují, Brournově a dalších

městech.

pouĚny
DEMOGRAFICKE a HospopÁŘsrÉ

zr,uí

l ktlyž poddanská
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města vedla tak ka neustálé spory s vrchnost-

bezplatného p edení P Íze, respektive
Iná rr,r,yši poplatku (Spinngeld) jakožto náhradr této Povinnosti,
trend lze v B0'
ql \,| ltt.z ídka vedlo k jejich rozvoji a r stu. Tento

llll () tttíru povinného a

l, lt.tech 17. století vztáhnout na celou sudetskou oblast a Podvrchnosti se širok.im národohosPodá sk'.im
Il(ll(,vlrly jej zejrnéna

,|

l,(

k jak m se adil napňklad Ferdinand Bonaventura
Horní
lrt,rl,ť. I1arracrr. v jeho drženíse roku 1701 vedle Panství
PodkrkozáPadním
Ilt,rttttli ocitla iJilemnice ajeho zás\uhou Se v
lná ské v robY i obcho||{ l\l sc vytvo il vyznamny ,,mikroregion"

1r

lrltl,.tlertt,

,ltt "")
l )ltlttlrou

183)

dobu si vyrazné postavení V obchodu lněnou P Ízí

kuPnÍ,l 1,1,itll.,'' z česk,.ich zerní udržoval - íla záHadě tradiČního

(Kaufsystem) a z něj vyplYvajícího p edkupního práva
obchodní d m Viatis
l1.1 1rtlloto vary i hotové v robky známY
ť\ l,cller z Norimberka. postupně mu však začalt konkurovat
lt,, ,ystr|mut

.,l,t'lrtlclníctzAugsburku,Lipska,Hamburku,aleiAnglieaSpojettt:lttl Nizoz emí,-1ejtchž stálí zástupci vytvoňli rozsáhl' ^ Poněkud
,.lt.ktivnější náktadnick systém (Verlag) v Horní LuŽtci, Dolním
\lt.zsku a severních Č..na.rr. Po roce 1713 naPňklad Prisobil
., l(trrrrburku anglick} podnikatel Robert Allason; jeho aktivitu
,,sl;tvil básnickou skladbou místníučitel a varhaník Jan Kryštof
Se
(|tlllilnn Christoph) Kriedel. V krátkém období let 1732-:ru:
cech
zvyšila hodnota exportu lněné p íze a plátna ze samotn}ch
zLatYch,'ro)
000
000
2
l 1rtiuodních I300 000 zlatych na víc e než
,/,lnínénízástupci zpočátku uzavíra}t smlouvy S městsk.. mi Plátep ize, Časrrrt.kymi cechy a poskytovali ji* buď záIokty na nákup
rozďéIovaly
jrŽ
cechY
tť.ii však p ímo surovinu nebo polotovar,
ltttzi své mistry; cena i kvalita vyrobk bY"rlY P esně stanoveny'
ÍsluŠníkYcech
l,(lrcla vlírobcri (zejrnéna p ad?ák,i) však nebYla P
atych, takže
nespj
cechy
S
,l i mezi p ek,rprrit y p ib..firalo osob
nahtazoval
Pruž,,ttítkladnictví" ve zkoumanérn období postuPně
r

rč,jšísystém faktorsk

j.,

.

p ekupníkem, ale také obchodním Podnikatepravidelnou dodávku surovinY nebo Pololcttl, ktery
"r;isto""t
tento sYstém
ttlvaru a vyplácel rnzďu. Marxistické dějePisectví Pro
Faktor nebyl

184)

r
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raztlo Problematick termín rozpt lená (decentralizouaná) manuJaktu.
ra, Jako zásadní P ek ážka dalšíliberal izace obchodu však
pťrsobilr

Patrimoniální reglementace, jrž vyhovovala zainteresovanynr
vrchnostem, ale i některym obchodník m, kte í v rárnci konkrót185)
ních patrimonií získalt monopolní postavení.l8u)
Vlněná P Íze Se Produkovala zejména v nesouvislém, ale širtrkém Pásmu zhruba rnezi západočeskou Kdyní a Slavkovelll
u Brna, leČ oPomenout nelze anl Lužickéhory, Broumovsktl,
BeskYdY Se Širok}mokolím a některé menšíregiony. V pruní
Polovině 18. století bylo pouze r, Č..hách registrováno 68 souke_
nick}ch cech , j eŽ rcčně dok ázaly vyrobit více než 40 000 postauty
sukna o délce 30 až 40 loktri, z toho zhruba 12 OOO na Liberecku,
8000 na Jindňchohradecku, 4000 na Frr,,Clantsku, 3600 ,r, česko_
liPsku, 2000 na Kadaňsku a 1500 v Plznt abezprost edním okolí.
Na P Íkladě Jind ichova Hradce se ukazuje, že tyto cechy doká_
zalY Po dlouhou dobu konkurovat manufakturám
, zvláště pokud
Podle místníhoádu, vycházejícího z generálního cechovního
Patentu z roku 1731, mohl mít každ , soukenick} mistr až tň
tovaryŠe a dva uČedníky.Zcela rnijime čná existence samostatného
cechu tovaryŠ ftnaPri) mimo jiné vysvětluje, proč město, které
bYlo v Polovině 17 . století ,, Čechách druhé ne;iidrratější po praž_
ském souměstÍ, dokázalo zásobovat nejen široké okolí, ,t.^r.ru
áže_
lo své v/robky p es Cáhlov (FreistadQ na linecké a p es Znojmo
i na vídeňskétrhy. Postupně však začal místo
Jind ichova Hradce
186)
;'u;
zaujírnat Liber...

V}roba skla, konkrétně českéhok išťátu,zažívalav druhé polovi_
ně sedrnnáctého a první polovině osmnáctého století své vyvrcho_

lenÍ; aŽ na malé rnfjimky se soust eďovala do horsk}ch oblastí,
mezí ntrntŽ Prvo adou roli hráIa Šr-rrns Č.skym lesem a Novo_

hradsk}mi horami, dále pak sudetsk} masiv a horní posázaví.
Podobně jako v textilních manufakturách se ve sklá sk}ch hutích
Prosadila dělba Práce i strukturovanost v dělku, protože zde pra_
covali foukaČi, ezači, brusiči a malí i skla, stejně jako pomo cní
dělníci, kte í zptavldla dělali to, co bylo právě zapot ebí.

V

adě
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region - jako

nap íklad r7a Vimpersku

-

se však začal

Projevovat Poměrné záhy chronicky nedostatek palivového ď íví,
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ce\ozemském mě ítku postupn} ťrpadek prov Čes,lttkt... cl evěného uhlí. Ještě většíškody zptisobily sklá ství
a ochraná l.t,, lr zerních slezské války (1740-1748, 1756-1763)

E ttítttžsouvisel

v

rl,,t 1,tllitika sousedních mocností. Roku 1732 Činil vYvoz skla
rtlllltl témě jednoho milionu zlatych, ale do roku 1768 Poklesl

z?atych. Kríze však měla za následek, Že Se ada
na malov ání skla a v robu
r |r rll r,it-kych sklá ti začala specia\ízovat
Irlllttt,rie."')
l1,1 }5()

000

t llltltotl česk ch zemí
( t t tltl objemu obchodu textilnírn zboŽÍm, ktery Se koncentroval
dolnoslez/(.Illtť.tta v praze, Brně, hornolužickéŽttavé (Ztttau),
,,l..t;lll Greiffenberku (Gryf"w Šhrti; a v neposlední aďě ve Vrati,,l,tv,i,, rreměly konkurenci lněná p íze a plátno, jrž se v duchu
objevovaly i na ttzích Žtďov.
|,.tlltlvtrického privile gia pravidelně
,,l,tilltl Města pražského. Zrnínit by Se rovnéžměla vyznamná role
,,l..
l,ttlii a p ekladišť v Terstu, Neapoli, Cádízu, Bernu, Amster,l.tltltl, Lond}ně, Hamburku, Brémách, KYjevě, Brodech a KluŽi
obchodních
tt ,ltr.1). Ještě impozantněji kupodivu zap sobí vličet
,,l t t.tlisek v p ípadě sukna: Ří*, Florencie, Bern, Norimberk,
BrodY, LVov,
t l.ttrrburk, poznah, Varšava, Petrohraď, Lublin,
( ,ltt.rson, Bukurešťa Istanbul. N.jdelšíseznam vŠak sk. tá ,,mezitt,tl.tlttní,, obchod česk}m sklem: Terst, ŘÍrrr, NeaPol, Madrid,
( _,itliz, Lisabon, Bordeaux, Marseille, Lond}n, Amsterdam, Haml,rlr-k, Brémy, Kodaň, Gdaňsk, Moskva, VarŠava, Lvov, Krakov,
a Káhira.
l rt,ttr[-lul, Smyrna (Izmir), Bejrťrt
( ) pronikání českéhoskla do Indie a Ameriky se jiŽ V sam}ch
jezuitsk} mision á - privodem z Rotterdamu 1,,,,ť.,itcíchzaslou žíI
Mit-lrael Sabel, z čehožrnéIaprospěch jmenovitě schwarzenberská
česk}m sklem do jisté níry
|,,lllství v 1tžníchčechách. Obchod
Pyrenejském Poloostrově.
r rvtivtril i úu"j jeho produkce rra
(Georga Franze) KreYFrantiŠka
ího
cestJi
/,1ltlpisu obchodních
je z elrné, j'k
1707-1729
letech
l,it.lllr z Kamenického Š.rrorrav
takŽe
lukrativnÍ,
l,yl clxport sklá sk. ch v,.irobkri z česk}ch zerních
které
\(. tlc> obchodního podnikání stále více zapojovaly i osobY,
společného,"')
nic
1rtivtldně se sklá stvím neměly

1

87)

188)

r

266 HLAVA

1B9)

II.

- DUCHOVNÍ a HnaorNÝ poTENC r čEsrÝcH znruí

Relace komerČníhokolegia ze srpna 1732 ukázala, jak mylnou
P edstavu měl o obchodní bilanci Čech ,,nejkompetentnější'i ,i .d
monarchie. Podle jeho odhadu měl ťyvoz p edstavovat pouhou
jednu Pětinu dovozu, ale ve skutečnosti bilance za uvedeny
rok
(zPracovaná ovŠem s dvou a priller m zpožděním)vykazovala
aktivum Ve ÚŠi 1 224 759 zlarrch p i objemu exportu a importu
V Poměru 4 479 971 : 3 225 2I5 zlatych.
Je j., t eba 111ít na
Paměti, Že do ,,zahraničního"obchodu se tehdy zahrnovaly i ,ťy_
kY S vedlejŠÍmizerněrni Koruny českéa dalšímizeměmi monar_
chie."n)

Aktivní obchodní bilance všech česk ch zemí však byla udržo_
vána za cenu neriměrně vysokého objemu vryáženych surovin
(vlna, Pe Í, cín a jiné), polotovar (lněná p íze, potaš, barviva

a Podobně), stejně jako potravin. Zejména obití bylo vedle
vep o_
vého a rYb Žáďáno v ne rodnych či málo tirodn ,rh krajích sou_
sedních zemÍ- V Čechách p ipadlo v/lučnépostavení ptaze, ale
z Po adí dalŠÍchdeseti měst podle frekvence prodeje obilí (Strako_
nice, Planá, Jindňch v Hradec, Prachatice, Lovosice, Klatov/,
Plzeh, ČeskéBudějovice, Netolice a Horšovsk} Tyn) je z ejmé,
Že největŠÍPoPtávka byla v Bavorsku, Horních Rakousích a Sas_
190) kr.'no)
Morava, obklop ená tradičnírnt zernédělsk}mi produkčními
oblastmi, se ovŠem v obchodu se surovinami a zejménapotravina_
mi Prosazovala h e než Čechy. V}jimečnékomerčnípostavení
slezska v rámci česk ch zerní, ale i habsburské monarchie vtibec,
Potvrzovala mimo jiné skutečnost, že k p irozenému sjednocení
směneČného Práva v Česk}ch zerních nejvíce pňspěly vratislavské
191)
směnečnéády z let 1712 a 1733.rrr)
Českézerné se naopak staly driležirrrn tranzitním místem i odby_
tiŠtěmŽiw 'chjatečníchvolri z Polska a Uher, pro tože nejen města,
ale i venkov zde nebyly v zásobování hovězím masem soběstačné.
Z Pwně jmenované země se jate čnízví ata hnala p es slezsk B eh
(Brieg, Brzeg) do Vratislavi a Zho elce, respektive p es Kladsko
a Hradec Králové do Prahy, nebo p es Ratibo (Ratibor, Raci_
b&z), Záb eh a Českou T ebovou tarntéž.Do Prahy putovď hově_
zí dobYtek také z Horních Uher p es Hustopeče a Brno a z.české
192)
metroPole se dostával p edevšímna trhy v Norimberk u.rrr)

l)obouá mapa Chebska, jež p edstauoualo d ležit, region
spojení českého krtíloustuí se záPadní EuroPou
1lro poštorn7 a obchodní

r
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Ze zerrtÍ, které se teprve v budoucnosti měly stát součástíhabs_
burské monarchie (Solnohradsko a Halič), se do česk}ch zem|
dováŽela nezbytná stil, ale pro tože tvoňla součást státního IT1o1].o_
Polu, neobjevovala se v obchodních bilancích - na rozdíl t eba od
tabáku. kromě soli, tabáku a cukru se tradičně dováželo ko ení
a víno, z ,,pr myslov ch" v robkti pak hedvábí, jemná sukna
a speciální plátna. Zemědělství v česk}ch zemích by se obtížně
obchá zelo bez železá sk ch produktri (r, p*é adě kos) z Dolních
Rakou, . Šryrska.
ilI.

uI/t

pRosrŘEDEK A pRoDuKT soclÁrNí ntscIpLINACE

- DuCHoVNí A HMoTNÝ porENctÁr čEsxÝcrl znrví

Prost edek a produkt sociální disciplinace

pRvopočÁrry MoDEnNí cIvILNí spnÁvy

Ko eny modern{ho pojetí společenské kázně
Podle většiny politick ch a národohospodá sk}ch myslitelri doby
Pobělohorské měl b ,t dob e uspo ádan,r stát zárukou proti vnějšímu nebezpeČÍ(nap íklad ,,tureckému") i proti vnitropolitickY- nábožensk}m a stavovsk m rozep ím. Za}ládal se í7a spojení
st ední moci s mocemi partikulárnírni, konkrétně panovnického
dvora se staÝovsk}mi, městsk}mt, ba i venkovsk mi obcemi. Yzot
Pň tom nepochybně sk}tala správa církevní a nově i vojenská,
vedle ntchž se tak stále více vyhraňovala oblast správy civilní , jrž
dala později vzniknout nové společenskévrstvě - byrokracii.
v námi sledovaném období dochází k neb valému rozšíení
administrativního aparátu mimo oblast armáďy a církve, stejně
jako k adě pokus o jeho centralízact i unifikaci, nelze však ještě
I93) hovo it o moderní hierarchtt
delegouan ch morí."') V kon správy se
stále z valné části soust eďrje do tradičníchkolegií, byvá spojován
s r ,znymt ,,Čestn ,^i funkcemi" (tituly) nebo se provádí
V ,,mimo eďní" rovině. V 17. století se však zjevně začínáprosazovat zvyk pracovat pravidelně a zastávat ti ad v dlouhodobějším
časovémhorizontu.
Prvo adY* kolem civilní správy bylo dohlížet í7a pravidelné
vybírání daní a organi zovat, ale pňpadně téžvykon ávat činnost
zajlŠtujícíchod arrnádní logistiky, což ovšem mezi ri edníky otevíralo prostor ke korupčnímujednání. Taková ovšem byla cena za
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rrrlstrltrtění žoLdnéského systému, kdy vojáci neuměli vyjít s Penětl,rlri jinlimi hmotn}mi statky, a v drisledku toho PopouŠtěli uzdu

\\"tiv(llrrému jeďnání. proces disciplinace se p enáší z arcnády do
,,{ tvilllího sektoru" a vytvá í nezbytné p edpoklady Pro efektivní
1,1liatelné soužitívojska a nevojenského obyvatelstva státu.
Ar ltr;icla nejen pacifikuje poddané, ale vynucuje si na druhé straně
l lt(,rllytny respekt u vrchností.'na)

,l

194)

l(tlvrrěž utuženípoddanství a vzník prvních manufaktur bYvaIY
lllllll() jiné zdrivodňovány sociální integrucí pomocí Pracovního
osoby stojícína
|,trrt,csu, jrž se měla v prvé adě vztahovat na
,,kr-:tji společnosti nebo prostě j., odvyklé soustavné a efektivní

tazňoval vyznam v chovY
emeslníkri (vČetvynalézavych
ll(lpnych ťr edník a pedagog ,
tt(. trrrrělcri), statečn}ch voják , věrnych sluŽebníkri a PosluŠnch
i hmotné
;,,,tltlenych, kte í si na druhé straňě zas|oužímorální
( l( (.lrč:ní. V}stižně tuto ideu zforunuloval J^n Amos Komensk}:

llllttlsti.

r

V této souvislosti se zd

,,,

1,1li,t)fltjeme-li u dob e uzdělaného [vychovaného] národa Po ádek, kte-

,I, :,ttchouáuají p

i

spráuě uěcí ue ejnych

lt,,,litty, kde pohybem jednoho se

h

i soukrom ch,

uŠecko je

zde jako

be ušecko, ježto jedno koleko tóhne

,ltttlt(, a to podle čísla,míry a uáhy.
l,,ltl|'tlía, písek bez uápna..."u)

U

barbar jsou uŠecko rozuázaná
195)

l)ppj( hierarchie ciuilní spráuy
l,t
t

l

t icetileté váIce se Vídeň stala s definitivní platností hlavním

r.,/itlenčním městem habsburské monarchie a císa sk} dvtir (HoÉ

se stal jejím administrativním centrem. Od roku 1665, kdy
/(.tlrrel nejvyššíhofmistr Johann Ferdinand kniŽe Portia fiehoŽ
rt.stíil a dvorní dárna Markéta se pňvdala do rodinY Kinsk}ch),
ziistlrl neoficta\ní post pruního ministra neobsazen, protoŽe císa Leopodobn'u ad zastá1,,lltl I. usoudil, že rná dost mladisWé síly, aby
\,,ll sítm. V duchu dobov ch absolutistick,.ich tendencí se odvolával

,,t;tltt)

p íklad francouzského krále Ludvíka XIV., ktery se Po zkuŠetttlstcch s érou kardinála Giulia Mazaňna jtž nechtěl s nik}m dělit
() ll)oc. Leopold I. ovšem zďiruzňoval, že nehodlá rnít svrchovanY
nemínil PňPustit,
1ltltlíl na mo ctbez osobní zoďpovědnosti, ale ani
na něm.'nu)
závtsíj.'
podstatné
jin.i
chlubil, že vše
,tlly se někdo
l1,1

1
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