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Z hlediska ekonomické struktury česk} ch zemí znamenala hospodá ská a Politická degrad ace česk ch a hornolužick}ch královsk ch měst roku 1547 nejen vyznarnnou jednor ázovou změnuo
ale fakticky již také prosazení dlouhodobé tendence, charakteris_
tické V Prriběhu raného novověku pro rn/chodní část st ední
EvroPY. Byla jí rozhodující hospodá ská p evaha šlechtického velkostatku, vedoucí k prohlubování sociální polaňzace a upevňová-

-politické ízolací")a síťhlavních raně novověk.ich obchodních ")
tcpen j. *úela. P es značnéoživeníobchodních kontakt v Pr '
llč.lru 16. století se jlž nepoda ilo takto vzniklé ,,zPoŽděnÍ"
tltlhnat. Evropsk a následně světov trh, rozŠiujícíSe S dokonaltjšímvyužívánírnlodní p epravy zboži a směnou s nov'.imi
zítrno sk}mi odbytišti, ziustával na p elomu 15. a 16. století Pro
čechy a Moravu (snad j., s v,.ijimkou části textilní produkce)
víceméně uzav en ,.T ) V zemích Koruny českése v té době stala '*)
nejvyznamnějším obchodním městem slezská Vratislav, P es kterou prochá zela jedna z hlavních obchodních tePen mezí Saskem
lr v chodní Evropou. Na tuto obcho dní trasu byla vízána i bohatá
lrornol užíckáměsta sdruže ná v tzv. Šestiměstí.
p esto i v samotn}ch Čechách a na Moravě nastává na sklonku
15. století období relatívníprosperiťy městsk}ch emesel a obchoclu, což nepochybně souviselo s ukončením vlekl}ch Česko-uherskych válek (1,478).*) Bohatla zejrnéna tradičníkrálovská města, ")
která poskytovala dostatečnou v[robníkapacitu. Okolo nich vznÍkaly rozlehlé spádovó oblasti, ve kterych doch ázelo ke směně zbo,
žírnezi městsk m a venkovsk}m prost edím.'o) Království Českése 'u)
v poslední t etině 15. století znovu stalo jeďnírn z nejvyznámnějšíchproducent st íbra , takže dostatek kvalitního st íbrnéhoobě-

í fakt,

Že MoraVY a Slezska se panovnická protiměstská opat ení ner ka-

V dtisledku zmény vztahu vrchnost kontra město došlo totlž
zásadní změně, která byla v hodná pro šlechtickou vrsťvu,
a bYla Proto jako hlavní vztahová norrna p ejím ána i mimo
samotn é KráIovství české.Tato z:ména se r kala jak vztahu panovníka a jemu pod ízen}ch měst zeměpansk}ch (královsk}ch), tak
Pozemkov ch vrchností a jim poď ízenych měst poddansk}ch.
V Česk}ch zerních se do sklonku st edověku konstituovaly
z hlediska Právního dva ťypy měst - města královská, podléh ající
Pňmo Panovníkovi ) a města poddanská, jejichž bezprost ední
vrchností byla konkrétnífyzická či právni cká osoba. V Čechách si
V době husitské revoluce královská města vydobyla mimo ádné
Postavení a v letech dlouhodobého oslabení nebo plné absence
královskó moci se stala víceméněnezávisl mi městsk mi obcemi
s vlastními mocensk mi ambicemi. V politickém systému zerrrě si
la.

k

žtva (pražsk ch grošti) podporoval rozvoj obchodní

Z

ze

činnosti.")

u')

hlediska rnezinárodního obchodu však měly českézemě
pasivní bilanci za import obchodně zajírnaú.ha atraktivních
zahraničních produktri (ko ení, drahé textilie, šperky , ale t béŽné
zbožíjakosril, slanečci apod.) se platilo p edevším st íbrem, nikoli vlastními v robky. Jako v,.ihodn.i ťyvozní artikl Se aŽ Později
prosadily textilní polotovary (sukno a plátno) a také obilÍ a ryby,
to ovšem teprve díky rozvoji šlechtického reŽijního velkostatku

obhájila místo svobodnéh o zemského stavu, zastoupeného v samostatné kurii zemského sněmu.
V ekonomic e zenrě hrála královská města do počátku 16. století
rozhodujícílohu, neboť hlavně v nich se vyr áběla emeslná produkce a P edevŠÍmkupci z královsk}ch měst zajišťovali v,iměnu

zboŽÍ na domácích trzích i jeho import

21,5

il pohusitské doby a krízíst edoevropsk.ich měnov ch sYstémri
v padesá tÝrh letech, se Království českénalézalo v ekonomicko-

MĚsTA a šrpcHTIcKÝ nEžryNívprKosTATEK

ní Poddanské závislosti. Na uvedené skutečnosti nic neměn

tovÁ STRATIFIKACE sporEčNoSTI (1547_1,556)

zahranlčí.Faktick

monoPol na v|robní obchodní činnosti měla královská města
chráněn jak obecn mi městsk}mi v sadami (mílovéprávo), tak
i rŮznYrni Privilegii udělov anymt p edch ozími panovníky (ptáva

v

16. století.

Velká královská města v Čechách se í7a p elomu st edověku
a raného novověku ve většímí e nepodílela na zahtaniČním
obchodě a neměl a rnožnost pro svou produkci na\ézat nové odbYtové možnosti.32) Vytvo ila si však strukturu místnícha oblastních ")

'u) nuceného skladu, silničnírnyta apod.).'u) V druhé polovině 15. sto_
letÍ, kdY dochá zelo k obnov ování záHadní sítě suchozemsk ch
kuPeck}ch tras ve st ední Evropě, narušenéválkami husitské

:

j
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trhri, jejichŽ spot ebitelskou poptávku rispěšně pokryvala vlastní

emeslnou produkcí.
Do trŽních spádov ch oblastí velk}ch královsk}ch měst spadala
i okolní Panství šlechtick}ch vrchností. V razná hospodá ská prosPerita královsk}ch měst proto inspiro vala šlechtu k zaftádání
vlastních ttŽních center, která by svému pánu pňnášela alespoň
Část zisku ve formě renťy a dalšíchpoplatk
- takovou roli začala
od Počátku raného novověku htát vrchnostenská (resp. poddan"

ská) města a městečka.
Poddanská města samoz ejmě existov ala v Čechách a na Moravě

jlŽ d íve, ale právě konec 15. a první polovina 16. století byly
dobou jejich mimo ádně dynamickóho rozvoje. Na každérnvět-

ŠÍmŠlechtickémpanství vrchnost usilovala o založenívlastního
Poddanského města či městečka. Každétakovó centrum ovšem
Pot ebovalo svou vlastní spádovou oblast, tedy zemí, kde jeho

")

Produkry nalézaly odbyt. Tak vznikala zerní tzv. uzav eného
dominikálního trhu, v něm ž p íslušnévrchnostenské město nebo
městeČko sloužilojako hlavní hospodá ské centrum a kam poddaní z dorYČnéhopanství dodávali svou zemědělskou produkci na
Prodej.'u) Tím však docházelo k omezování v/sadního ttžního
Postavení královsk}ch měst. Vznik ajícíhustá síťdílčíchdominikálních trhti začínalanarušovat samotné záHady ekonomické stabilitY velk ch v'irobních center, která postupně ztrácela značnou
Část dosavadních domácích odbytišť. Na vlastním panství totlž
ŠlechtaPochopitelně podporovala svá rychle se rozvtlejícípoddanská města a městečka, jrž svojí emeslnou produkcí začala konkurovat starym vllrobním centr m a postupně p ebíralatfunkci st e-

'o) disek místníhoa oblastního trhu.3a)

královská města hledala v,ichodisko na pol t práva (snahou obhád ívějŠÍmonopolní v sady), ale zároveh budovala i reálnou
hosPodá skou obranu: ve zvršenémí e se snažlla rozši ovat
Pozernkor.I majetek a obklopit se vlastním teritori álním zázernirn,
v
") jehoŽ rárnci vystupovala v postavení vrchnosd.3s) Na počátku
:ňádY Ferdinanda I. byl hospodá sk konflikt mezi královsk}mi
'u) měsťy a šlechtou'u) dočasně stabilizován nedávno uzav enou tzv.
") Svatováclavskou smlouvou (15 17),") takže otázka ekonomické

jit
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konkurence zdán\tvé zrntz,ela z prvoplánové ,rV Soké" PolitikY.
V béžnéhospodá ské praxi však napětí mezi královskYml měsťY
lr šlechtou (p edevšímvelk mI pozemkornimi magnáty) trvalo dál.
Vytvo ení husté sítě mal ch poddansk.. ch měst a městeČek, Pevlrě spjar.ich se svYm zemědělsk m zázemírer, znanrrenalo P esun
,základní směny mezí zernéďělskou a emeslnou v robou na ťrroveň šlechtick}ch panství. Jejich poddaní začína\Íz Praktick}ch
dtivod (lepšídostupnost po místníchkomunikacích) i Pod
nrimoekonomick}m nátlakem (zákazy obchodu s jin''. mi lokalitarni) směňovat svou zeméďělskou produkci v rárnci trhu P ÍsluŠného vrchnostenského města čiměstečka.3') Královská města ztrácela
jlž v pr běhu první poloviny 1,6. století hospodá sk záHad své
trroci. p esto ztstávala šlechtickémureŽ1nímu velkostatku stále
velk}m konkurentem a šlechticko-rněstské soupe ení nadáIe rezonovalo i na sněmovní rovni p i prosaz ování reforem hosPo dá -

u)

ského rázu a proj eďnávání ďahového systému.

sledku královsk}ch sankcí v roce 1547 vŠakv Prtiběhu
krátké doby prakticky z;mtzel z česképolitické scény městsk} stav
jako aktivní činitel, dlouhodobě se stalo zaneďbatelnou veliČinou
i postavení královsk}ch měst jako pozemkov ch vrchnostÍ. Likvidicí politick.ich v sad královsk.ich měst došlo ke sblÍŽenísPolečensko -právního postavení městsk}ch aglom erucí a těŽiŠtě reáIn.ich rozďíIů mezí měsťy královsk}mi, komorními a Poddansk mi
se posunulo do sfrry ekonomické.'n)
p ed rokem 1,547 pozorujeme cílenou snahu šlechry P iblÍŽit
ťrroveň su.ich poddansk}ch měst konkurenČním měst m královsk m (z drivodri presttžních i ekonomick}ch), a to formou rnisad
a zlepšo vání právního postavení vlastních měŠťantedY cestou
,,nahortl". Tento tren ďlzehodnotit jako doČasnévyrazné Pozitivní ťrojov prvek z hlediska společenskéhoi hosPodá ského,
neboť narušoval dosavadní faktick,.i monopol královsk}ch měst,

V d

za1oženy na tehdy

jížp

ežIIémfeudálně-cechovním P ÍstuPu
k v robě . Zakládání nov ch měst zvyšovalo celkov'.i v'.irobní
potenciál českéhostátu. Navíc v poddansk ch městech nebYlo
nutnó respektovat žáďné staršícechovní p edpisy reguluj ÍcívYrobu, neboť emeslnou a v robní strukturu ,,nov ch" měst regle-

')

fi
1
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mentovala pouze vrile vrchnosti, bylo-li t eba k nějakému usměrnění pňstoupit.
Města královská a města poddanská stála tedy p ed rokem 1547
í7a oPaČn ,rh stranách pomyslné hranice hospodá ského soupe eoo) ní.oo) Lze-,It kdy v raném novověku v
česk ch zerních uvažovat
o souladu hospodá sk ch zájm , mezi šlechtou a částíměšťanstva
(U. onoho ,,nového" měšťansťva,neužívajícího
stavovsk}ch y.isaP),
pak je to právé první polovina 16. století. Vzestup politické moci
a vlivu pána p inášel rnihody jeho poddan ,rn měšťan m, s rostoucím bohatstvím poddanského města se zvětšoval i zisk vrchnosti. Tato schematicky nastíněná ,,symbióza" ovšem pramenila
téžze soudobóho konfliktu šlechty s městsk}m stavem . Pán vel-

kého dominia v oné době pot eboval své poddané měšťany
a naopak.
P Írrrá závislost poddansk ch měst na sv ch vrchnostech

a

jejich

i:,zké propojení s rczvíjejícím"se režljnírnvelkostatkem však
v sobě obsahovaly rozpor, ktery se projevil právě po roce 1547.
Podmínky pro vlastní hospodá ské podnikání šlechry se zrnéntly,
Proto docházelo k postupn}m posuntim i ve vztahu rnezi poddano') sk}mi měsťy a jejich vrchnostmi.a1)
Jestliže v první polovině 16. století šlechta usilovala o zlepšení
právního statutu sv/ch poddansk ch měst a jejich p lblíženíse
měst m královsk}m, pak po roce 1547 skutečně k onomu vyraznému p iblíženív dosti širokémrozsahu došlo. Ovšem opačn rrr
směrem, ,,doltl". Společensk} vyznarn a hospodá ská síla královsk ch měst vyrazné poklesly. Ztráta prestiže královsk}ch měst se
oďrazlla i ve vztahu mezí vrchností a poddansk m městem. Po
lrzoíu panovníka, systematicky pod iztljícíhodffve ,,svobo ďná"
královská města svému ri ednickému a ftnančnímu dohledu, začalo rovněŽ dornácí panstvo p istupovat k poddansk}m městtim
jako k subjektu, kteni je povinen své vrchnosti naprostou poslušnostÍ. ZvIáštéz hlediska finančníhobyl tento úrroj pro česká
města silně negativní. Stejně jako panovnická komora v městech
královsk}ch začala spat ovat i šlechta ve sv ch městech poddansk}ch nejjednodušší zdroj levného ťrvěru. Rozsáhlé, často ne ročenéP jčky (či p ímo ,,ď^ry") ,.yrok ch částek, vyrnáhané panov-

Jon Rudolf Trčka z Lípy a na Veliši, Kumburku

a Suětlé nad Sázauou pouoluje roku 1602, aby si jeho
poddanské město Jičínp jčilo od pražského nouoměstského měšťana
Paula Mejšnara a jeho manželky Anny částku
1000 kop groš, . česk ch za čelem nákupu statku Cidlina

!
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níkem i vrchnostmi na všech ťypech měst, se staly značnou brzo') dou v věrovém podnikání méšťantidruhó poloviny 16. století.a2)
V razné oslabení královsk ch měst umožnilo expanzivní rozvoj
šlechtickéhopodnik ání, pro které se pou žívátermín šlechtick, režtjní uelkostatek Štohlavně o produkčníaktivity spjaté s využ íváním
vrchnostenského p dního fondu (tzv. dominikálu), jako bylo dvorové hospoda ení, rybníká ství, téžbad eva, rniroba vína, pivovarnicťví,chov ovcí. Součástí šlechtického podnikání se ve velké mí e
stává i těžba a zpracování nerostn ch surovin a Ňzné obchodní
činnosti; prostě jakékoli v robní a obchodní aktiviry s rnijimkou
věrového podnikání, které pňnášely vrchnostenské pokladně jiné
fo*y zisku než p ímá feudální renta, odvádéná pravidelně poddan mi laa záHadé držby poddansk}ch zemědělsk}ch usedlostí (tzv.
rustikálních gruntli). Slovo ,,tež7jní" zde znamená, že vrchnost si
na většinu rikon najímala placené pracovní síly. Pro pozdější
období (zvláště po tňcetileté válce), kdy rle šlechtickém podnikání
p evládla nucená robotní ptáce vlastních poddan, ch, používáme
termín šlechtick robotní uelkostatek. Od poloviny 16. století pňspěl
právě velk} tozmach šlechtického režijníhovelkostatku k tomu, že
se hospodá ská struktura česk}ch zemí začala více pňbližovat systému, s jak m se setkáváme v oblastech s rozhodující p evahou vel^u) kostatká ské šlechty, jak mi bylo Prusko a Polsko.or)
R st aktiviry režijního velkostatku v druhé polovině 16. století
negativně pociťovaly všechny druhy měst, včetně šlechtou dňve
preferovanych měst poddansk ch, jrž se sama stávala súm vrchnostem do jist é rníry konkurentem. Stejně tomu bylo i v p ípadě
oo) komorních panství,n*) kde pozemkovou
vrchnost p edstavoval sám
panovník. Na počátku vláďy krále Ferdinanda neměla komorní
panství z hlediska majetkové struktury zemé podstatn , vyznam;
většina z nich se nalézala v dlouhodobych zástavách v rukou
šlechty. K vyraznějšímurczšíení komorní pozemkové držby
došlo až v d sledku konfiskací městského a šlechtickéhomajetku
v roce 1547 a také pňkoupením exekučně prodávaného panství
Pardubice v roce 1560. Vznikl tak souvisl , pás komorních dominií, táhnoucích se podél Labe (Lysá nad Labem, Nymburk, Kolín,
Chlumec nad Cidlinou, Pardubice).

NovÁ sTRATIFIKACE sporrčNosTl (1547_1556)

221.

N.joYruznéji se ťyto tlaky projevovaly v obilná ské produkci
:r jejím zhodnocení (zvláště ve v robě a odbytu piva), jiné síéry
emeslné w,toby mohl šlechtick ,velkostatek ovlivňovat j., méně
vyrazně.ou) Hledání nornich z&oj pffjmu v rárnci dominia ou)
s sebou pňneslo pokles zaintetesovanosti na ochraná ské politice
vtiči vlastním městťrm. ZačaI se měnit mechanismus směny zboží
v rámci dominla, jehož kolem se v souladu se zájrny vrchnosti
stávala rovněž více či méně nucená spot eba u.irobk produkovanlich velkostatkem,a.) a docházelo i k posunu v efektivitě jednotli- uu)
ú.h odvětví vrchnostenského podnikání.
Pro první polovinu ] 6. století byly z hlediska v nosu šlechtického podnikání nejefektivnější tň aktiviry: rybníká swí, dtilní podrrikání a zaKádání poddansk ch měst. Takové podnikatelské proj.kty, pokud byly dob e promyšleny, mo}rly prinóst rychl a vysok zisk.
V prriběhu druhé polovině 16. století se však již změnily ekonomické podmínky a také míra zisku, kterou jednotlivé podnikatelské aktiviry mohly p inášet.
Tradičnírybníká swí, z ejmě nejv[nosnější odvětví vrchnostenské režljnírniroby první poloviny 16. století, začínalostagnovat.
Domácí trh s rybami byl v drisledku vzniku rozsáhl ch rybničních
sítí(i íaa mal ch dominiích) po polovině 16. století už nasycen
a kdysi vysoká poptávka v tradičníchspot ebních centrech, jak mi
byly nap íklad dťrlníoblasti kutnohorská a krušnohorská, vytazné
poklesla v d sledku krize dom ácí téžbystffbra. I v druhé polovině
16. století vznikaly ještě velké vodohospodá ské projekťy. Nakonec nejznámější česká rybničnísoustava v jtžníchČechách, vytvoená rybníká emJakubem KrčínemzJelčan, vznikla až v uvedené
době. Ovšem právě Krčínovystavby byly onou pomyslnou ,,labutí písní"domácího rybníká ství, které se postupně p estávalo
vyplácet více nežjinéšlechtickó podnikatelské aktiviry. Krčínovy
velkorysé projekty měly nahradit pokles v,inos vyraznyrn rozšíením chovné plochy, a to i v místech, jrž z hLediska dosavadních
zkušeností nebyla pro stavby rybníkri ideální (p ílišná hloubka,
nevhodné podloží,ň.Rybníká ství b}lo tradičně odvětvím produkují cím p edevším pro místnítrh, neboť ryby se nedaly p evážet na velké vzdáLenosti. Proto se rozsáhlé rybničníkomplexy

,
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propracovan m systémem hromadnych v lovti ryb a jejich
distribuce rozvíjely v oblastech, kde bylo dobré (nejlépe splavné
ffční)spojení do velk ch měst nebo kde vznikly exportní vazby
(st ední Polabí a Povttaví pro pražská města, dáIe rybničnísysté*y
v okolí Brna, Olomouce, poblížrakousk ch hranic aj.). Obecně
ale prodejní ceny ryb v druhé polovině 16. století ve srovnání
s většinou potravin stagnovaly, zatírnco náklady na materiál (d evo, kámen, k že aj.) í prácivyrazně stoupaly.
Pro šlechtick velkostatek p estala byt zajímavá také téžbarud
&ahych kovti, která ještě v jagellonské době nabízela pod vlivem
krušnohorskéhonerostného bohatswí vidinu možnéhozbohatnutí. Králi Ferdinandovi se však podaňlo v tomto odvětví drisledně
prosadit panovnick regal, pokud někdo chtěl na sv ch panstvích dob vat rudy drahych kovri, byl povinen dodávat vytéžen,
kov za pevné stanovenou v|kupní cenu do královské mincovny.
P ísná reglementace obchodu s hutním zlatem a stffbrem sniŽovatt-*o žnépodnikatelské zisky na minimum. Na téžbédrah ch
kov se dalo dob e vydělat pouze v p ípadě, že by se objevily
nějaké mimo ádně vydatné rudy o vysoké kovnatosti, nalézajícíse
nízko pod povrchem. Méně kvalitní rudy z větších hloubek se
nevyplácelo téžit,protože rnikupní cena nepokťyvala rnirobní
náklady. To ovšem nebyl j., problém česk ch soukrom}ch rudn ch dol , provo zovanych d íve obrlykle formou tzv. nákladnické
téžby,kde se na financování podílelo více investor . Téžbadrah ch kov se ve st ední Evropě p estala vyplácet hlavně v d sledku ohromného p ílivu zIata a st íbta z americk ch kolonií.
Drahé kory ztrácely svou kupní sílu a naopak rostly ceny p ím ch nákladti v d lní činnosti (d evo, d evěné uhlí, ná adi, oděvy, potraviny, ale také mzdy). Tento rnforojov trend sice zp sobil
do počátku 17. století postupn} tipadek téžbya zpracování rud
o') drah ch kov v česk}ch zemích,o') ale neznarrrenal padek hornicwí. V rárncí šlechtického podnikání se však rczvíjela hlavně
téžbaželezrtych rud (v tomto odvěwí získal věhlas zaHadatele
krkonošskéh o železá ství Kryštof Gendoď z Gendorfu) , cíílu,o1ova, mědi a sanytru - tedy vesměs surovin, po ktenich byla poptávka nejen pro běžnou domácí erneslnou produkci, ale i pro vojen-
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skou rnirobu (chladné i palné zbrané, st elivo, st eln prach).
V drisledku rychlého rozrnachu stavební činnosti í7a šlechtick}ch
panstvích i ve městech se v místech, kde to umožňovaly surovirtové zdroje, rozvtjela téžvlnosná rniroba vápna a stavebních
lrmot (cihly, st ešníkrytina, ďIažby).
N.júraznéjíse ovšem rozvoj vrchnostenského režljníhopodnikání projevoval v zemědělské v robě.o') Až po polovině 16. století ďochází ke vzniku velk}ch vrchnostensk ch režijníchpodnik
produkujících zbožína trh; jsou to zejména poplužní dvory, ovČÍny a panské pivovary.Takové vrchnostenské podniky samoz ejmě
existovaly i v d ívějšíchdobách, měly však jinou funkci.
Pansk poplužnídvtir staršího st edověkého ťypu měl za kol
lrlavně zásobovat vrchnostenské sídlo béžnymipotravinami; ,.Iměrou pozemkti ani stavem dobytka se nemusel podstatněji odlišovat
od většípoddanské usedlosti. Panskó dvory nového ťypu, rozvíjejícíse zejrnéna od druhé poloviny 1,6. století, jížměly p edevším
produkovat zbožíuplatnitelné ve většímmnožství na trhu (obilí,
dobytek, mléčnév robky aj.) nebo použitelnépro dalšízpracování (zvláště k v robě piva a destilátri). Pokud ovšem nemáme k dispozícípodrobnější pramefly, dokládající rozsah konkrétníhodvorového hospoda ení (v měra pozemk , vykaz v[nosri, p ehled
zaméstnanc apod.), je obtížnérozlišit, zda je termínem popluŽní
du r, užítyrnnap íklad p i vkladu do desk zemsk}ch, míněn maly
dvtir st edověkého ťypu nebo režijnívelkopodnik.
V deskou.ich vkladech se užívaIa traďlční, z jazykového hlediska
už v oné době mírně archaická forma. Termínem poplužnídv r
(curia alodialis) se obecně tonJrííěltzv. pansk} dv r, tedy zemědělská usedlost, která tvo ila p ím , majetek vrchnosti a í7a které
vrchnost hospoda ila ve své režlt. Správu poplužníhodvora vedl
obvykle pansky šafá , jenž zodpovídal za provoz, p edkláďal vrchnosti .ičry hospoda ení, najímal čeleď apod. Prvotní funkcí
poplužníchdvorti bylo béžnézásobování panského sídla potravinami. Proto j. ještě pro pozdní st edověk rypické, že v místě, kde
stálo panskó sídlo, nalézal se i poplužníďvťr. Až od druhé poloviny 16. století začínajívznikat panské dvory jako velkopodniky
produkujícíobilí a jtné v}robky p edevšímna trh.
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Termínem kmetcí du r s platem se v deskov ch zápisech tozurnéla poddanská zemédělská usedlost, zatíženáfeudální rentou. Jednalo se tedy o usedlost, j ejímžp ím ,rn vlastníkem byl v rárnci tzv.

zákupní (em rteutické) ďržby tzv. osedl} poddan (,,kmet"). Vrchnost s takovou usedlostí nemohla bezprost edně na&áďai Pokud
pot ebovala pro rozšíení svého panského dvora poddanské (rustikální) pozernky, obvykle je musela od vlastních poddan}ch koupit.

Užitek, ktery z kmetcích dvorri vrchnosti p ímo plynul, spočíval

právě v onom ,,platu". Rozumí se
v ťrkonech i v nat urá]rtích.

jí-

feudální renta

v penézích,

Pro pozemkové vrchnosti druhé poloviny 16. století bylo
w.ihodné í7a svlch panstvích zavádét režtjníformy v roby, neboť

se tak zvyšova|bezprost ední vynos panství. Vzhledem k relativně
rychle postup ujícíinflaci p estával b ,t tzv. stáIy plat (tJ. zrníněná

renta, pravidelně vybíraná oď poddan ch) hlavní složkou vrchnos-

tensk}ch p íjmti. V}še těchto poplatk " vázanych na konkrétní
poddanskó nemovitosti, byla totlž pevně stanovena a evidována
v tzv. urbá ích. Pozemkové vrchnosti nemohly zatíženípoddansk ch usedlostí svévolně zvyšovat.
Podnikání ve vlastní rcžítmohlo p inést mnohem rychlejší zisky
a bylo pro vrchnosti úhodnétaké z toho drivodu, že zatím v bec
nepodléhalo zdanéni ze strany panovníka. Z betního hlediska bylo
riplně jedno, jrk velk a v,.inosn} dv r se na šlechtickémpanství
nalézá. Proto bylo zvláště pro chudšíšlechtu v,.ihodné koncentrovat co nejvíce pozemk k panskému dvoru a ornezit počet poddansk}ch živností (pro které se užívaltermín osedl} poddany,
zatírn bez ohledu na v{měru poddanské p dy), neboť jejich
množství bylo hlavním v,.ichodiskem pro v počet daní odváděn}ch králi (tzv. zemsk}ch berní). Zcelaběžnym se tak stává model
sídelníchvesnic drobné šlechty, tvo en}ch samotn}m šlechtick,,.im
sídlem (tvtzí), jrž obklopoval areáI režilních podnikti (pansk}
dv r, pivovar, .rrlYr, pila, ovčín,vinopalna apod.) a pouze rrral ,
počet poddansk}ch gruntri.
Ovšem i tento úu"j měl své meze, neboť šlechtické režtjnípodnikání se vyplácelo j., tehdy, pokud mělo zajlšténydostatečn,
odbyt své produkce. Proto takové šlechtické podniky mohly vzní-
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Ond ej, syn zem elého Michala Lepějouského, kupuje roku 1601

za 250

kop

groš míšeňsk ch

pardubicku
otcousk grunt ue usi Lepějouice na
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kat i na mal ch rytí sk}ch statcích, které Ležely v blízkérnokolí
velk}ch měst (t, byla vždy pravideln}mi odběrateli potraviná ské
produkce). Dále jsou rypické pro rozsáhlé pozemkové komplexy,
kde mohla vrchnost využívatspot ebního potenc tálu vlastních
poddan ch formo u tzv. pffmusu (ť. ,rrceného odběru vrchnostenské produkce ze strany poddan ch). Podstatně také záleže|o na
skutečnosti, v jaké produkčníoblasti se pňslušnédominium nalézá.
Nap íklad nemělo smysl za*áďat velké panské dvory v podhorsk ch lokalitách, kde se obecně obilná swí nedaňlo, ale kde vrchnosti dosahovaly vysok}ch ziski z chovu ovcí díky prodeji vlny.
Samotn} podíl vrchnostenského hospoda ení na vlnosu z ďorninia (tJ. kolik procent z pravidelného pdjmu vrchnosti p edstavovaly tzv. béžnépl"ty) ještě mnoho nevypovíďá o tom, do jaké
míry byla ta či ona vrchno st z ekonomického hlediska progresivnÍ. A j. vribec otázkou, zďa rozsáhlé zavádéní vrchnostensk ch
v robních velkopodnik bylo pro ekonomiku zerné v dan,rch
o') podmínkách v/hodné.*') Pokud vrchnosti dokázaly uplatnit svou
produkci i na vzdálenějších nebo zahtaničníchtrzích, byly takové
podnikatelské aktivity nepochybně vyznamn ,m p ínosem a pfosperita šlechtickéhopodnikání vytvá ela vhodné podmínky i pro
uo) vcelku samostatné ekonomické
aktivity poddan}ch.'o) Pokud však
ztistalo hlavní oblastí odbytu j., vlastní dominium, pak bylo
dťrsledkem rozši ování vrchnostenského hospo da ení p edevším
zhoršo vání ekonomického i sociálního postavení poddan)ich.
Z tohoto hlediska se setkáváme s analogick mi tendencemi ve
všech korunních zemích. ovšem s poměrně značnyrnt region áIními rozdíIy. Obecně lze íci, že čímmenšíttzernní celek, tím
vyraznější sociální dopad mají pro jeho obyvatelstvo zrnény zaváu') děné v souvislosti s rozvojem vrchnostensk é rcžíjnívyroby.u')
Formování zemně kompaktnějších blok šlechtick}ch dominií
v 16. století prováze| zároveh vznik nové společenské vrstvy
patrimoniálního edni c6ra. To bylo z většíčásti tvo eno drobnou
rytí skou šlechtou, resp. u nejvyššíchhospodá sk}ch funkcí (hejtmani panství, purkrabí) bylo i ze společenského hledisk a žádoucí,
aby je zastávali ri edníci rytí ského stavu. U nižšíchsprávních
funkcí jížp evažovala pot eba profesionality, takže rnezi tičetníffii,

ll.

{

a

í rlrri 1loťctní komory českéz roku 1590. IÝejednalo 1e o Platidlo,
ch čtámách
tllt, t| (tritínetickou pom cku, užíuanou u raně nououěk
matimatick ch operací na tzu. poČetnímstole (abaku)
111,1

1ty1l1l,ítlění

ckonoffiy, písa i a oborov mi specialirty se v té době i na velk ch
tltlminiích (šlechtick}ch a komorních) běžně setkáváme S lidmi
rrrěstského privodu, kte í měli alespoň st ední vzďéIání (rm městskych partikulfuních školách); v jimkou nejsou ani vrchnostenŠtí
je uŽ
tr edníci poddanského ptivodu. V druhé polovině 16. století
vrchnostenv česk ch zerních standardem oborově spe cializovaná
ská správa,ur) v nížfungoval víceťrrovňornihierarchick''.i sYstém ")
hmotné odpovědnosti. Hejtmanovi b val pod ízen hlavní eko-

llom (písa d chodní), kterému vykazovali své dÍIČÍP ÍjmY
ll ťdrJ. správci jednotlirnich režljníchpodnikti (naP Íklad ŠaÍái,
U správci pansk.ich dvorti , ďáIe správci vrchnostensk'.ich ml}nťr,
pivovar , ,lrdorrfly, pily, ovčínaatd.) a také jednotliví resortní

specialisté (nap . forštmistr zodpovídal za lesní hosPoda enÍ, fiŠrnistr za rybniční).Jiní ti edníci měli na starosti nap íklad evidenci
splátek poddansk ch nemovitostí či úběr feudáIní renťY a dalŠÍch

povinností (tzv . písa sirotčí,písa obroČnÍ,PÍsa PolezdnY aj.).
Roste i písemná agenďa, takže u velk ch dominii vzníkajíSamostatné kancelá e (v čele stojí kanclé nebo sekretá , béŽnékancelá ské ťrkony vykon ávají tzv. písaň listovní).
Vlastníci velk ch pozeínkov,.ich komplex a sítíreŽtjních Podnik se stávali do značnémíry závtslí íla schopnostech svého ti ed-
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Magdalena Planknarouá
z l{ynšperka, šlechtična

z Knížectuíopauského,

na d euo ezu z roku 159j,
Vyobrazení zdobí

,,uyuod do osmi štít": naho e
erby rodič a obou babiček jejího

otce Ji ího Planknara z l{ynšperkl
a na Wadislaui; dole erby rodič
a obou babiček jrjí matky
Kate iny, dcery Václaua IÝáuoje
z Dolního a na Děukouicích,
místodržícíhozámku opokkého.
Magdalena se stala na Opausku
známou postauou již u raném

dětstuí, neboť její oudouělá matka

ji

roku 1559 jako kojence
prauidelně nosila na jednání
zemského soudu knížectuí
opauského, kde se pro suou dceru
domáhala sprauedliuého dědictuí

u)

nického personálu, ktery pově ovali nemal}mi v|konn mi pravo;
mocemi.") Mládež z prost edí bohaté zemské šlechty jlž v polovině
16. století získávalavzděIáníjiného zamé ení a nebyla pňpravována
k tomu, aby tozutněla hospoďá skému mechanismu rcžtlníhovelkostatku. Tato skutečnost je z ejmá od poloviny 16. století napffklad íla komunikaci nově nastup ujícígenerace českéšlechry

'o) s vrchnostensk}mi edníky.') Málokteú z kožmberk , Valdštejn, pán'z Hradce, z l)ubé, zLtpé,z Pernštejna, z Kunštátuči
z jinych velmožsk}ch rod byl schopen sám analyzovat věrohodnost P edkl á,dané každoročnízávétečnéťrčetnídokumentace (tzv.
PoČt ) . ZnaČná složitost a nep ehlednost ričetníevidence umožňovala vrchnostensk m ti edníkrim využívat této situace ve sv j prosPěch, a tak se dosti často setkáv árne s p ípa dy rozsáhl}ch defrauda-

i vyměně jednotliv,/ch vrchnostensk}ch
edník , kdy nově nastup ujícíhejtman či d chodní písa provedl

uu) cíuu) zjišťovan,rch p

kontrolu Četnídokumentace.
Novou tendencí v ekonomick}ch vztazích šlechtickéhovelko'u) statku se postupně stále vyrazněji stává jeho cyklické věrov ání.56)
retrospektivní

22g

l)ot eba splácet jak pravidelné ťrroky, tak i tzv. ,,hlavní sumy" nutila šlechtické vrchnosti hledat neustále nové cesťy k nav Šenídisponibilní fin ančníhotovosti, at už formou rozŠiování Či zavádění

lrov ch forem režíjníw.iroby, nebo hledáním Peněžních zdroltl
ltrezi vlastními poddan mi (nucené p jčky, obstavování tzv- sirotčíchpenéz aj.) Velké pozemkové komplexy se pochopitelně daly
u')
využítjako záruka k p ím]m peněžnímpťljčkám,u') ale takové
ťrvěrové operace mohly rychle vést k finančníknzt. OdstraŠujícím
p ípadem podobné ťrvěrovékňze se stal v druhé Polcivině PadesárÝrh let 16. století finančníbankrot Jaroslava z PernŠtejna, ktery
měl b ,t podle daňového p iznání z roku 1557 teoreticky jedním
")
z nejbohatších rnuž v Čechách.u')
zpravidvšak
dominií
D vodem vysokého zadluženíšlechtick.ich
la nebyly ani bezprost ední defraudace nepoctiv ch ťr edník , ani
chybné podnikatelské projekťy, ale v naprosté větŠině neProduktivní w daje, odčeqp ávané z vrchnostensk}ch finanČníchkomor
samotn}mi vlastníky dominií. Ve většině p ípadri pochoPitelné jlŽ
nemtižeme zjtstit, za co mladí velmo žt utráceli tisíce tolarri a dukátti, získanych z v nosri sv ch panství číp jčen}ch nabéŽn} rok,
un)
ale i od }ichvá ti.un) Jedním z ďťiežitych impulsti, kteni měnil SPot ebitelskou mentalitu domácí šlechry, bylo nově se konstituující
dvorské prost edí. Mezi dvorskou šlechtou bylo nutné Se naleŽité
rcptezentovat, a to nejen p epychornim oděvem, zbrojí a :íJ.Častína
velkorysych hazardních hrách, ale také nov mi investicemi do P estavby vlastních venkovsk ch sídel a vybavení jejich interiér
.

I/4
pANovNtcrÝ DvůR JAKo NovÝ MocENsrÝ pRvEK
Zásadní zvtat v hospodá ské a politické struktu e zemé Po roce
1547 nemohl panovník uskutečnit bez souhlasu šlechtick''.ich oPozíčníchp edák . Mocensk kompromis mezi vyŠŠÍmistavY
a panovníkem, spojen} s odstraněním královsk ch měst z Polttické scény a jejich pod ízenírn královské komo e, se stal v chodisuo)
kem relativní politické stabiliry druhé poloviny 16. stoletÍ.60)
K této stabilitě p ispěla t vyznamná událost roku 1,549, kdY bYl
zemsk}m sněmem za buďoucího krále ,, Č..hách P ijat Prvoro zen} Ferdinand v syn arcikniže Maxmilián.

