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1. Úvod
Předmětem mé práce je geografický horizont kupců na Starém Městě praţském v době
zhruba od začátku třicetileté války a jeho vývoj do konce 17. století. Geografický horizont
kupců, tedy určení měst a oblastí, odkud do Starého Města přicházeli velkoobchodníci a
získali tam také měšťanské právo, coţ byla i jedna z podmínek k přijetí do staroměstského
kupeckého cechu. Mým cílem je zjistit, jací kupci byli ve zkoumaném období zapsáni do
kupeckého cechovního bratrstva, jak se jmenovali, odkud do Prahy přicházeli a zdali došlo k
nějakým změnám v geografickém horizontu přijatých staroměstských obchodníků na pozadí
třicetileté války a jiţ probíhající rekatolizaci zemí Koruny české. Vzhledem k velkému
mnoţství rozptýlených archiválií ze svého předmětu zkoumání vylučuji ţidovské obchodníky,
kupce z ostatních praţských měst a dvorské kupce.

1.1 Výzkumné otázky
Jací kupci byli v době pobělohorské přijati do staroměstského kupeckého bratrstva?
Jak se tito kupci jmenovali? Odkud tito přijatí kupci pocházeli? Co prameny vypovídají o
změnách personálního obsazení staroměstských kupců po bělohorské poráţce českých stavů?
Jak vypadalo národnostní sloţení členů staroměstského kupeckého bratrstva po Bílé hoře a
jaké výhody a nevýhody to cechu přinášelo? Projevily se změny po Bílé hoře i v
geografickém horizontu přijatých kupců do staroměstského kupeckého bratrstva? Kdy a proč
vznikl cech kupců na Starém Městě praţském? Jaké výhody a povinnosti souvisely s
členstvím ve staroměstském kupeckém cechu? Jaký význam měly pro kupecký cech kupecké
řády? Jakými změnami prošla privilegia praţských obchodníků? Jak byl staroměstský cech
kupců organizován? Jak se kupecký cech dále specializoval? Jak se po třicetileté válce změnil
obsah privilegií staroměstských kupců? Kam pro své zboţí staroměstští kupci jezdili? Jaká
místa byla v Praze vyhrazena pro obchod?

1.2 Použitá literatura
Ze sekundární literatury jsem pouţil knihy Zikmunda Wintera, které jsou stále
neocenitelným zdrojem poznatků o vzniku i vývoji řemesel a obchodu v praţských městech.
Přestoţe se jiţ jedná o starší historiografii a některá jeho tvrzení, jako např. teorie o vzniku
praţských cechů z náboţenských bratrstev, jiţ nelze povaţovat za správné, jeho práce
obsahují poznámky z pramenů, které jsou dnešním badatelům jiţ nepřístupny, a to především
ty, které shořely při poţáru Staroměstské radnice v květnu 1945. Na těchto místech se totiţ
bohuţel vyskytovalo mnoho písemností zachycující praţský obchod, šlo zejména o ungeltní
knihy, kupecké knihy praţských obchodníků aj. Ve svých dílech Kupci, kramáři, šmejdíři a
šmukýři ve staré Praze1, Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku2, Dějiny
1

WINTER, Zikmund. Kupci, kramáři, šmejdíři a šmukýři ve staré Praze In: Zlatá Praha: obrázkový
týdenník pro zábavu a poučení. V Praze: J. Otto, 1886.
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řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století3se mimo jiné dotýká témat vývoje práva
hostí a organizace praţského obchodu. Jeho poslední dílo Český průmysl a obchod v XVI.
věku4 pro mě dost moţná mohlo být jedno z nejdůleţitějších. Napsal o něm "charakteristiku
práce řemeslné, organizaci mistrů a obchod městský, s průmyslem spojený, vypíši, budu-li živ,
v knize jiné..." Zcela vypracována byla jen první část, jeţ pojednává o cechovní organizaci, ze
druhé části se dohledaly jen 3 kapitoly a poslední část, jeţ se měla zabývat obchodem, zůstala
a zůstane nepopsána. Autor totiţ bohuţel v roce 1912 zemřel a toto jeho posmrtné dílo vydal
rok poté J. V. Šimák.
Bylo tak nutné tyto poznatky starší historiografie konfrontovat i s autory novějšími. K
tomu jsem vyuţil např. práci Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských5 od Bedřicha
Mendla, jejíţ poslední kapitolu dokončila jeho manţelka Eleonora Mendlová. Toto dílo se
nesoustředí pouze na dobu předbělohorskou, takţe jsem z něj vyuţil i některé poznatky o
pobělohorských změnách. Jednou z nejuţitečnějších prací pro mě byly Dějiny obchodu v
předbělohorské Praze6 od Josefa Janáčka, ve které se autor komplexně zabývá všemi
stránkami praţského obchodu. Z této práce jsem vyuţil např. poznatky o specializaci
obchodní ţivnosti na Starém Městě praţském či o vývoji přistěhovalectví obchodníků do
praţských měst. Vzhledem k tomu, ţe tato Janáčkova práce je jiţ více neţ 60 let stará, bylo
nutné i tyto poznatky konfrontovat s pracemi novějších autorů. Další důleţitou prací tak pro
mě byli Pražští kupci na cestách: předbělohorská Praha a středoevropské trhy7 od Marie
Buňatové, ze které jsem vyuţil hlavně informace o vnitřní organizaci praţských kupeckých
bratrstev a jejich kaţdodenního ţivota. Práce Z českých hospodářských dějin8 od Františka
Roubíka mi pomohla některé tyto poznatky zařadit do kontextu velkých hospodářských a
společenských změn, které souvisely především s vypuknutím třicetileté války v Evropě.
Symbolikou a poměry uvnitř praţských cechů se zabýval téţ Jan Diviš ve své práci Pražské
cechy9, ze které jsem vyuţil poznatků o povinnostech cechů, které nesouvisely přímo s jejich
ekonomickou aktivitou a o jednotlivých cechovních předmětech. Tímto tématem se zabýval
téţ Vladimír Jan Sedlák ve své práci O počátcích erbů pražských cechů10. Dále jsem vyuţil
práce Česko-ruské obchodní styky v minulosti11 od Anatolije Vasiljeviče Florovského, který se
2

WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku. V Praze:
Nákladem Matice české, 1890.
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WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. V Praze: Nákladem
České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906.
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WINTER, Zikmund. Český průmysl a obchod v XVI. věku. V Praze: Česká akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913.
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MENDL, Bedřich. Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských. Praha: Archiv pro dějiny
průmyslu, obchodu a technické práce, 1947.
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JANÁČEK, Josef. Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha: Československá akademie věd,
1955.
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BUŇATOVÁ, Marie. Pražští kupci na cestách: předbělohorská Praha a středoevropské trhy. Praha:
Mishkezy, 2013.
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Státní pedagogické nakladatelství, 1954.
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díky své jazykové vybavenosti opírá o velké mnoţství archivních materiálů mimo jiné z
českých, polských i ruských archivů, coţ mi pomohlo zasadit některé poznatky o obchodu s
východními oblastmi Evropy do širších souvislostí. Vývojem práva hostí a změnami v
organizaci obchodní ţivnosti po roce 1620 na Starém Městě praţském se zabýval také
Valentin Urfus ve své práci Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky
novodobého práva obchodního12, coţ mi velmi pomohlo v pochopení zkoumané problematiky
i z právní stránky.
Základní literaturou pro mě však byly práce Pražský obchod po Bílé hoře13, Obchod s
plátnem v Praze za třicetileté války14, Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod (1. část)15,
Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod (2. část)16, Pobělohorská Praha a velkoobchod s
českou vlnou (1. část)17, Pobělohorská Praha a velkoobchod s českou vlnou (2. část)18 a
Zahraniční a zemský obchod na pražském trhu v letech 1620-170719 od Miloše Dvořáka.
Autor se v nich zabývá mnoha aspekty pobělohorského obchodu, přičemţ jsem v mé práci
vyuţil především jeho poznatky o jednotlivých praţských křesťanských kupcích, jeţ jsou
obsaţeny zejména v přílohách posledně zmíněného díla. Po sestavení členské základny z
knihy přijatých členů staroměstského kupeckého bratrstva jsem tak v některých případech měl
k dispozici bohatou sbírku informací o jejich ţivotě.
Pro pochopení některých důleţitých událostí, jeţ měly zásadní vliv na zkoumané
období, mi byla velmi nápomocna také práce České země v letech 1620-1705: od velké války
k dlouhému míru20 od Jiřího Mikulce. Dále jsem vyuţil práce Italští umělci v Praze:
renesance, manýrismus, baroko21 od Pavla Preisse, která mi umoţnila výsledky bádání zařadit
do širších souvislostí. V neposlední řadě je třeba se zmínit i o katalogu Osm století pražské
samosprávy22, který byl vydán při příleţitosti výstavy Osm století praţské samosprávy, jeţ se
uskutečnila v roce 2000. Z této práce se opírám zejména o příspěvky Zlaty Brátkové, která se
12

URFUS, Valentin. Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva
obchodního. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959.
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Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1986.
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historický 35. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2007.
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historický 37. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2009.
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2016.
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2000.
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v nich zabývá především hospodářstvím praţských měst, a Jaroslavy Mendelové, která
přispívá svými poznatky o praţském obchodu. Pro studium jednotlivých míst v praţských
městech jsem musel znát i jejich staré názvy, k čemuţ mi pomohly práce Základy starého
místopisu Pražského: (1437-1620) I.23 a Základy starého místopisu Pražského: (1437-1620)
III.24, jejichţ autorem je Josef Teige. Dále jsem vyuţil díla Dějiny obyvatelstva českých zemí25
od Ludmily Fialové, která mimo jiné popisuje demografický vývoj obyvatelstva v době
třicetileté války. Další důleţité poznatky o předbělohorských poměrech v praţských městech
a českých zemích obecně jsem vyuţil z práce Dějepis města Prahy XII 26 od historika,
archiváře, politika a pedagoga Václava Vladivoje Tomka, který měl, stejně jako Zikmund
Winter a jejich vrstevníci, přístup k archiváliím, které jiţ dnešním badatelům nejsou dostupné.
K výběru vhodných metod výzkumu byly pouţity práce Úvod do studia dějepisu:
celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a filozofických fakult
studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis27 a také novější dílo
Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy28 od Miroslava Hrocha. Tyto práce
navíc poskytují náhled na vývoj dějepisectví. coţ bylo neocenitelné pro vytvoření kritického
pohledu na jednotlivá díla starších autorů. Ke stejnému účelu jsem pouţil i práci Texty k
historickému prosemináři FHS UK29 od kolektivu autorů, z níţ pro mou práci velmi cenná
byla především část od Romana Zaorala, která se věnuje hospodářským a sociálním dějinám,
Jana Horského, jeţ se zabývá komparativními historickými vědami, a Pavla Himla, která se
soustředí na zásady práce s historiografickými zdroji.
Práci s vybranými rukopisy, které jsou uloţeny v Archivu hlavního města Prahy, mi
velice usnadnil Inventář k fondu Cech kupců, kramářů a grémium pražského obchodnictva
1585-189330 od Zlaty Brátkové, který je doplněn i o stručný přehled vývoje staroměstského
kupeckého bratrstva.

23

TEIGE, Josef. Základy starého místopisu Pražského: (1437-1620), sv. I. Praha: Královské hlavní
město Praha, 1910.
24
TEIGE, Josef. Základy starého místopisu Pražského: (1437-1620), sv. III. Praha: Královské hlavní
město Praha, 1915.
25
FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998.
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TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy XII. W Praze: W kommissi u Františka
Řiwnáče, 1901.
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pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
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FHS, 2015.
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1.3 Použité prameny a jejich kritika
Ve své práci se dále opírám o prameny vydané i nevydané. Mezi vydané prameny se
řadí Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od r. 1624 do r. 164831 od Ferdinanda
Menčíka, ve kterých jsou mimo jiné vylíčeny dobové paměti případů nucení k náboţenství a
morových epidemií. Dalším vydaným pramenem je práce Seznamy pražských novoměšťanů za
léta 1618-165332 od Václava Lívy, coţ je neúplný přepis knih měšťanských práv praţských
měst z první poloviny 17. století.
Nejdůleţitějšími zdroji informací pro mě ale pochopitelně byly rukopisy uloţené v
Archivu hlavního města Prahy, jeţ se řadí mezi prameny nevydané. Mezi ně patří knihy
měšťanských práv Starého Města praţského z let 1600-166233 a 1658-170334, které jsou k
nahlédnutí i v digitalizovaných fondech a sbírkách archivního katalogu Archivu hlavního
města Prahy. Do těchto úředních knih byli zapisováni všichni noví měšťané, kteří obdrţeli od
městské rady měšťanské právo, coţ byla jedna ze základních podmínek k provozování
městské ţivnosti. Na začátku knihy je vţdy jmenný rejstřík a dále pokračují zápisy
jednotlivých uchazečů. Tyto zápisy jsou psány česky nebo v některých případech německy a
je v nich uvedeno jméno v dobové české, případně německé transkripci; datum zápisu;
ručitelé, kteří se za nového měšťana zaručují, ţe bude poctivý; a v nejlepších případech písaři
také popisují jejich tzv. "zachovací listy", které potvrzovaly, ţe byl daný jedinec zplozen v
řádně uzavřeném manţelství a také jeho dobré a poctivé chování. Při popisování těchto
zachovacích listů můţeme tedy nalézt i zmínky o původu jednotlivých nově přijatých
měšťanů, coţ je hlavním tématem mé práce. Studium těchto knih mi tedy na základě
popsaných zachovacích listů v některých případech umoţnilo určit původy jednotlivých
staroměstských kupců ve zkoumaném období. Kniha měšťanských práv z let 1600-1662 (sign.
536) má 448 papírových folií, přičemţ kaţdé folio má staré i nové značení folií. Pro větší
přehlednost ve své práci odkazuji na starou foliaci, tak jako jiní autoři. Jmenný rejstřík je
uspořádán podle příjmení přijatých měšťanů. Kdeţto kniha měšťanských práv z let 1658-1703
(sign. 537), jeţ má 400 folií, obsahuje pouze původní značení a jmenný rejstřík je uspořádán
podle křestního jména. Dále jsem pouţil knihu měšťanských práv Starého Města praţského z
let 1689-171135, jejíţ zápisy se s předešlou knihou měšťanských práv překrývají o deset let. V
této úřední knize byl jmenný rejstřík původně řazen podle křestních jmen, stejně jako v
předešlé knize, jenţe po nějaké době došlo ke změně, takţe původní zápisy ve jmenném
rejstříku jsou přeškrtány a pokračuje nové řazení přijatých měšťanů podle příjmení. Tato
německy i česky psaná kniha má 509 folií, coţ s přihlédnutím na jiţ stabilizovanou
hospodářskou situaci českých zemí svědčí o jistém nárůstu přijatých měšťanů.
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Jenţe k tomu, abych sestavil geografický horizont členů staroměstského kupeckého
bratrstva, jsem potřeboval nejdříve zjistit, kdo byl do tohoto bratrstva ve zkoumaném období
přijat, k čemuţ mi nejlépe poslouţila kniha přijatých kupců a obchodníků do konfraternity
kupců a obchodníků staroměstských a pamětní kniha téţe konfraternity36. Tato německy
psaná kniha, jeţ pochází z roku 1667, zachycuje seznam přijatých členů jiţ od roku 1625 a má
celkem 66 popsaných folií. Dále je kniha nepopsána. Tato kniha je napsána proto, aby
zachycovala nové pořádky, jeţ nastaly po Bílé hoře, coţ dokazuje i dochovaný seznam členů,
kteří nevyznávali katolickou víru, a museli proto svou ţivnost ukončit, coţ ve většině případů
skončilo emigrací. Po úvodu a tomto seznamu nekatolických členů, o kterých se nám
dochovaly zmínky převáţně z doby předbělohorské, následuje jmenný rejstřík a po něm
vlastní zápisy jednotlivých členů. Vzhledem k tomu, ţe tato kniha zachycuje 161 let přijímání
nových členů, vystřídalo se v ní čtyři aţ pět různých stylů písma. Z tohoto důvodu je i trochu
netradičně rozčleněna, kdyţ od začátku knihy jsou jednotlivé listy značeny jako folia, od folia
25 je kniha novým písařem členěna na stránky a od strany 48 je kniha dalším písařem členěna
opět postaru na jednotlivá folia - pokračuje tedy folio 49r a po ní následuje folio 49v. V knize
je spousta chyb a přeškrtaných slov, coţ je, dle mého, hlavní důvod toho, proč několik listů ve
jmenném rejstříku a velká část knihy zůstala prázdná a nepopsaná. Přesto mi tento pramen
umoţnil sestavit obraz členské základny staroměstského kupeckého bratrstva, díky čemuţ
jsem se mohl dále zaměřit i na jejich původy.
Vyuţil jsem téţ členské matriky kupců a obchodníků Starého Města praţského z roku
1725 , která mi velmi pomohla s některými těţko čitelnými jmény v jiţ zmíněné knize
přijatých členů. V úvodu této německy psané členské matriky, která má 559 stran, je uvedeno,
ţe znovu zaloţená staroměstská kupecká konfraternita z roku 1625 si po sto letech povinně
zakládá novou bohulibější matriční knihu. Při srovnání této členské matriky z roku 1725 a
knihy přijatých členů z roku 1667 je ihned patrné, ţe si písař dal při psaní mladší matriky jiţ
záleţet a vše je psáno krasopisně a bez chyb. Proto starší kniha přijatých členů, kterou si
staroměstští obchodníci vedli aţ do roku 1786, zůstává, dle mého, nedopsaná, jelikoţ písař v
některých případech přeškrtal i celé strany textu. V úvodu mladší členské matriky se dále
píše, ţe v seznamu jsou postupně podle dat uvedeni i dříve zapsaní členové, nicméně tato
starší data jsou pouze neucelená a částečně také "hezky popletená". Opět při porovnání obou
výše zmíněných členských knih je na první pohled zřejmé, ţe písař v mladší členské matrice
"mluví" pravdu. Soudím tak podle toho, ţe jako první zapsaný člen je v mladší členské
matrice uveden Johann Pizzini (Picini, Pitzini), který byl přijat jiţ v roce 1657, a do roku 1731
je v ní uvedeno 113 přijatých členů. Naproti tomu ve starší knize přijatých členů je sice
Johann Pitzini (Picini, Pizzini) zapsán ve stejný den, ale od tohoto zápisu aţ do roku 1731,
tedy za stejné období, je uvedeno 184 přijatých - tzn. o 62,8% více zapsaných. Od roku 1705
jsou v mladší členské matrice zachyceni téměř všichni přijatí členové a od roku 1719 jsou obě
knihy jiţ zcela totoţné. Přední deska členské matriky je zdobena plastikou sv. Michaela a
zadní deska plastikou zavraţdění sv. Václava.
37
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K pochopení pobělohorských poměrů na praţském trhu jsem vyuţil i potvrzení
obchodních privilegií staroměstským a malostranským obchodníkům od císaře Leopolda I. z
roku 167138, které jim udělil uţ císař Karel IV., potvrdil Václav IV. a dále Vladislav II. Díky
tomuto přepisu privilegia Vladislava II. se nám dodnes dochovala vzpomínka na nařízení v
tzv. "právu hostí" a nová Leopoldova nařízení ilustrují i jeho další vývoj ve druhé polovině
17. století. Tato kniha s konfirmací obsahuje 10 německy psaných neoznačených listů.
Zdrojem informací o vnitřním fungování cechu mi byly i cechovní artikule
konkurenčního obchodnického bratrstva šmejdířů39, které jsem však vyuţil jen minimálně pro
představu v případech, kdy se takové informace o obchodnickém bratrstvu staroměstských
kupců jiţ nedochovaly. Tyto na pergamenové listině česky psané artikule z roku 1585
přibliţují některá pro obchodníky specifická nařízení, která však byla svou podstatou velmi
podobná ostatním řemeslnickým artikulím.
Pro lepší pochopení dopadů vydávaných patentů Ferdinanda II. na praţské ţivnosti v
době pobělohorské jsem vyuţil i česky psané potvrzení výše zmíněných cechovních artikulí z
roku 162740, které byly sice konfirmovány ve všech bodech, byla k nim však připsána i jasná
podmínka o vyznávání katolické víry. Tento rukopis je psán taktéţ na pergamenové listině.

1.4 Metody zpracování
Vzhledem k tomu, ţe cílem mého výzkumu tedy bylo zjistit, jaký dopad měla politická
a náboţenská rozhodnutí panovníků na geografický horizont kupců přijatých do staroměstské
konfraternity, zpracovával jsem částečně i dějiny praţského obchodu. Dějiny obchodu však
chápeme jako subdisciplínu národních a sociálních dějin.41
V této práci bylo pouţito několik historických metod. Jednou z nich byla neúplná
indukce, s jejíţ pomocí pracujeme s prostým výčtem. Zjistil jsem určitou charakteristiku
všech zkoumaných prvků, aniţ by měly charakteristiku opačnou a na základě těchto zjištění
jsem je s větší či menší mírou pravděpodobnosti zobecnil. Pouţita byla i metoda deduktivní,
při které se výsledné tvrzení odvozuje od hypotéz vytvořených při výzkumu nebo hypotéz
jiných autorů a to s pouţitím pravidel formální logiky.
Jelikoţ se má práce opírá o studium několika archivních pramenů, byla pouţita přímá
metoda, s jejíţ pomocí jsem popisoval historické skutečnosti. To všechno ovšem za
předpokladu ověření spolehlivosti pramene, aby se mohl stát totoţný s těmito historickými
skutečnostmi. Dále byla vyuţita metoda nepřímá, jejíţ prostřednictvím jsem hledal odpovědi
na otázky, které nejsou obsaţeny přímo v pramenech nebo mi pomohla v situacích aplikace
výsledků přímé metody i na ostatní části staroměstského kupeckého cechu, pro které prameny
jiţ nejsou. V části mé práce byla vyuţita metoda progresivní, jejíţ postup jde paralelně s tím,
38
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jak probíhal historický proces. K doplnění mezer ve znalostech, o kterých se nám jiţ
nedochovaly dobové prameny, byla pouţita metoda retrospektivní, která nám umoţňuje
zpětně rekonstruovat jevy na základě dochovaných pramenů z doby mladší. Při těchto
rekonstrukcích si ovšem musíme dát pozor na nebezpečí modernizace.42
Způsoby dějepisného výkladu se dají rozdělit na pozitivistický, hermeneutický a
srovnávací. Podle Chrise Lorenze sdílí srovnávací výkladový model s pozitivistickým pojetím
ideu jednoty věd, přinejmenším u historie a sociologie, takţe se spoléhá na oprávněnost
zobecnění i u společenských otázek. S hermeneutickým pojetím zase sdílí myšlenku
nemoţnosti zkoumat témata o společnosti pouze podle daných zákonů, jako je tomu u věd
přírodních.43 V ústřední části své práce jsem pouţil zejména tuto komparativní metodu. Při
pouţití této metody je důleţité nejdříve formulovat problém, k jehoţ objasnění či řešení
chceme přispět a ujasnit si, jaký cíl komparativním přístupem sledujeme a co nejpřesněji
vymezit, co je předmětem komparace. Po ujasnění prvních kroků musíme zařadit srovnávané
struktury do vzájemného vztahu na časové ose a teprve pak si lze určit kritéria, podle kterých
budeme srovnávat. Komparace je tím sloţitější a spolehlivost výsledků spornější, čím
obecnější je rámec komparace a obtíţnější jeho definice. Srovnání osobností je navíc
specifické v tom, ţe jde o komparaci jakoby stabilních "jednotlivin", ačkoli dobře víme, ţe
kaţdý lidský ţivot je jedinečný. Potřeba jasného stanovení cíle je tak důleţitá především
proto, ţe komparativní metoda můţe sledovat cíle velmi rozdílné.44
Chris Lorenz definuje dva přístupy uplatnění komparativních metod, a to přístup
holistický a přístup analytický. Badatelsky kontrolované uplatnění komparativní metody nám
přináší především přístup analytický, coţ vyţaduje přesnou definici objektu srovnání a
kritérií, podle nichţ jsou objekty srovnávány. Přesná kritéria výběru a přesné vymezení
objektu srovnání tak přibliţuje analytický komparativní přístup k ideálu věd přírodních, coţ se
však u humanitních věd můţe projevit ve vyjímání sledovaných objektů z kontextu, na čemţ
si zakládá přístup holistický. Vedle jiţ zmíněného úskalí vyjímání studovaných objektů a jevů
z kontextu se setkáváme také s otázkou, zdali lze s pomocí komparativní metody nalézat
kauzální souvislosti mezi socio-kulturními jevy. Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe
komparativní způsob historicko-vědního vysvětlení nemusí odkrývat nutně jen kauzální
souvislosti, nicméně i souvislosti funkcionální. Srovnávací metody mohou mít generalizační
(zobecňující) i specifikační vyústění. Nebo mohou být vedeny k typologii.45
Nejjednodušším cílem je určení shod a rozdílů mezi objekty komparace. Pracujeme-li
s větším počtem srovnávaných objektů, můţeme pouţít tyto poznatky k dalšímu cíli typologii. Typologie je logickým vyústěním hledání shod a rozdílů v případě, ţe si volíme
větší počet objektů komparace. Pro určení typologie je klíčové, které kritérium srovnání
zvolíme a kaţdou typologii je pak třeba dále určovat na základě stejného znaku, resp. souboru
znaků.46 Pokusím se tedy dohledat staroměstské obchodníky s měšťanským právem na Starém
42
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Městě praţském, s členstvím ve staroměstském kupeckém cechu či záznamech o jejich
funkci cechmistra zmíněného kupeckého cechu, a u kterých je zároveň doloţitelný původ
většinou na základě zachovacích listů, které předkládali staroměstské radě při udělování
staroměstského měšťanského práva. U takto dohledaných kupců pomocí diachronního
přístupu, který spočívá ve srovnávání určitých podob zkoumaného jevu, jeţ pocházejí z
odlišného období, určím nejčastější oblasti původů a v souvislosti s rekatolizační snahou
panovníků i případné změny ve vývoji geografického horizontu přijatých členů
staroměstského kupeckého bratrstva.
Jelikoţ se objekty mé komparace skládají z velkého mnoţství jednotlivých prvků jako
např. původy, jména, roky zapsání, "rukojmí" (ručitelé) - kteří se zaručují za nového člena,
zboţí, se kterým člen obchoduje aj., zvolím pouze ty, které povaţuji za důleţité vzhledem k
cíli komparace, coţ v mém případě bude pouze původ kupců ze zkoumaného období.
Výsledky srovnání následně interpretuji aţ poté, co zvolené prvky zařadím zpět do jejich
původního kontextu.
Díky většímu mnoţství sesbíraných dat mohu pouţít i metodu kvantitativní, a to
historickou statistiku, s jejíţ pomocí mohu sestavit přehlednější tabulky původů
staroměstských kupců a převést poznatky do číselné podoby, čímţ vzniknou další
kvantitativní data. Protoţe se v mé práci jedná o téma v tzv. "předstatistickém období", tedy
době zhruba do konce 18. století, kdy stát začal pečlivěji sbírat demografické a ekonomické
údaje o svých občanech, tak se jen výjimečně setkáváme s přesnou a záměrnou evidencí
těchto dat. V mém případě se naštěstí dochovala jednak kniha přijatých kupců a obchodníků
do staroměstské kupecké konfraternity z roku 1667, jednak členská matrika téţe konfraternity
z roku 1725 a k určení původu dohledaných kupců v seznamech tohoto bratrstva i knihy
měšťanských práv Starého Města praţského z let 1600-1662 a jejího pokračování z let 16581703 a 1689-1711.
Specifickým typem kritérií komparace jsou tedy ukazatelé kvantitativní, jejichţ
výhodou je poměrně přesné vymezení vstupů i výstupů. Jejich nevýhodou naopak je, ţe velice
často postihují jen velmi malou část společenského dění.47
Při pouţití kvantitativních metod lze pracovní postup rozčlenit do čtyř částí: 1)
definovat objekt komparace a přiřadit mu specifický statistický znak, který umoţňuje další
zpracování; 2) statistické zjišťování, jehoţ cílem je vytvořit statistický soubor, který můţe být
podroben dalšímu historickému zkoumání; 3) vlastní statistický výzkum pomocí výše
zvolených technik a postupů, přičemţ statistický soubor budu sledovat v časové řadě
(diachronně); 4) sdělení výsledných statistických dat pomocí tabulek a grafů.48
V přílohách své práce jsem dále s pomocí kartografické techniky geografické metody,
jeţ nepochybně patří k základním metodám vědeckého zkoumání všech jevů, které se
odehrávají v geografickém prostoru a mají s ním určitou souvislost, přiloţil několik
přehledných map. Jedná se o slepou mapu Evropy z roku 1648, ve které jsem zakreslil města
47
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či oblasti původu přijatých členů staroměstského kupeckého bratrstva, coţ slouţí k lepší
orientaci v prostoru a snadnějšímu určení nejvzdálenějších míst. Dále přikládám politickou
mapu z téhoţ roku, kde jsou zachyceny dobové hranice tehdejších států. Nakonec přikládám
ještě náboţenskou mapu Evropy z doby po roce 1648, ve které jsou znázorněny jednotlivé
oblasti v kontextu dobového právního principu "Cuius regio, eius religio", coţ v překladu
znamená "čí země, toho náboženství". To nám můţe pomoci zachytit jednotlivé dohledané
oblasti, z nichţ přijatí pobělohorští přistěhovalci-kupci, kteří obdrţeli měšťanské právo na
Starém Městě praţském, pocházeli a porovnat je s náboţenskou situací v tehdejší Evropě. Jde
tedy k přihlédnutí a respektování skutečnosti, ţe se tyto jevy odehrávají v měnícím se
geografickém prostředí, jakým 17. století, a hlavně jeho první polovina v době třicetileté
války, rozhodně bylo. Mapa je v reprodukci výsledků v některých případech nenahraditelná,
protoţe poskytuje přesnější představu o prostorovém rozšíření zkoumaného jevu 49, a to
zejména v případech dobových státních hranic nebo oblastí vyznávaných konfesí. Technikou
geografické metody je také jiţ samotná identifikace a lokalizace dohledaných geografických
názvů a především názvů sídel, ze kterých jednotliví obchodníci pocházeli. Některé jejich
dohledané původy jsem tedy převedl do dnešních názvů, k čemuţ jsem vyuţil nejrůznější
historické či topografické mapy a příručky.
Pouţité prameny, které jsou uloţeny v Archivu hlavního města Prahy, psané dobovým
písmem jsem transliteroval z kurentu a švabachu do dnešního písma, aniţ bych nějak dále
upravoval jejich vlastní obsah.

2. Pražský obchod
Zásobování náročného praţského dvora, šlechty, církve, bohatých měšťanů i prostých
obyvatel byl po celou historii velice důleţitý úkol, a proto hrál obchod v hospodářském ţivotě
Prahy a všech jejích obyvatel vţdy velmi významnou roli. Praţský trh byl vţdy zároveň i
zemským trhem, kam od starodávna přijíţděli i cizí obchodníci, kterým zde byla v
panovnickém Týnském dvoře na Staroměstském náměstí poskytována ochrana, za kterou zde
platili celní poplatky, jeţ se tak staly důleţitým příjmem panovníka. Jiţ v době vévody
Břetislava ve staroměstské trţnici na Staroměstském náměstí (rynku) stojí zeměpanský "dvůr
hostí" a podle Bedřicha Mendla český název "Týn" pravděpodobně vznikl podle základní
jednotky této doby, které se říkalo "tyna". Celním poplatkům, které se zde platily se německy
říkalo "ungelt", a proto se Týnskému dvoru dodnes říká i "Ungelt".50 Kaţdý cizí kupec musel
přeměřit své zboţí a zaplatit celní poplatek. Chtěl-li jet od brány přímo do svého sklepa,
musel si k sobě k rozvázání svého zboţí přizvat písaře s registry z Ungeltu a ten je poté odnesl
úředníkům zpět do Ungeltu. Své proclené zboţí z Týnského dvora si tedy cizí kupci odvezli
do svých sklepů, kde ho poté sami prodávali velkoobchodně na velkou váhu a míru nebo
prostřednictvím svých obchodních zástupců. Po kusech a na malé míry a váhy mohli prodávat
pouze privilegovaní praţští obchodníci. Cizí obchodníci "hosté" tak v Praze směli prodávat
jen ve velkém, jen praţským měšťanům i měšťanům ostatních českých měst a jen za
49
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přítomnosti městského úředníka tzv. "litkupníka", který zprostředkovával obchodní transakce
s evidovaným zboţím. Cizí obchodníci zaměřující se na praţský trh tak mohli prodávat jen
omezeně jakoţto "ležáci". Leţáci byli cizí obchodníci, kteří se usadili v Praze a díky
kontaktům v zemi svého původu dokázali zajistit dodávky zboţí na praţský trh. Takto
obchodovali buď na sebe nebo jako obchodní zástupci "faktoři" zahraničních obchodníků.
Bohatí kupci tak mnohdy měli v důleţitých evropských centrech obchodu svoji síť faktorů,
kteří se starali o rozprodej jejich zboţí. Zahraniční faktoři se však později sami mohli stát
praţskými měšťany a vyuţívat výhody měšťanského práva nebo v případě přijetí do místního
cechovního bratrstva dokonce cechovní privilegia k prodeji na určité druhy zboţí. Faktorské
sluţby cizím obchodníkům tak poskytovali i sami praţští obchodníci jakoţto komisionáři,
jejichţ zisk závisel na vzájemné dohodě.
V kaţdém národě byli kupci zprvu cizinci a uplynula velmi dlouhá doba, neţ se první
domácí obchodníci vydali na cestu do cizích zemí. Ten kdo prodával ve velkém na velkou
kupeckou váhu v Týně a ze sklepa byl kupec, kdo prodával v menším mnoţství na drobnou
městskou váhu51 na radnici (rathouz) a v krámech byl kramář.52 Měl-li kupec mimo sklep také
krám, byl kupcem i kramářem.53
Praţští obchodníci prodávali své zboţí ve sklepích, krámech, kotcích i na jiných
určených místech a později od 16. století na povolení i přímo ve svých domech. V nejstarších
dobách se praţský obchod soustřeďoval na Hradě a v kotcích na Staroměstském náměstí,
nicméně postupem času tato místa k obchodu jiţ nestačila, a tak došlo k reorganizaci
prodejních míst, která skončila aţ v 16. století. Na Staroměstském náměstí byly v roce 1510
zbořeny šmejdířské krámy a o něco později i chlebné kotce, které byly přesunuty na Havelské
trţiště, kde byly postaveny i další kotce. Po tomto přesunu se Havelské trţiště u Můstku stalo
hlavním trţištěm na Starém Městě, a to aţ do roku 1795, kdy bylo zbořeno. Na začátku 16.
století získali Staroměstští právo ke skladu pláten přivezeného cizinci ve Staré Rychtě na rohu
dnešní ulice Na Můstku a Rytířská (čp. 404), která tak slouţila jako obecní trţnice s cizím
plátnem, rouškami a nitěmi a zároveň jako šenkovní dům, kde staroměstská obec prodávala
víno. Na Novém Městě praţském byl Dobytčí trh na dnešním Karlově náměstí a Koňský trh
na dnešním Václavském náměstí. Novoměstští dostali od Karla IV. také právo skladu slaných
a suchých ryb v Undrláku54, coţ byl obchodní dům, který měřil přibliţně padesát metrů a stál
před Novoměstskou radnicí na dnešním Karlově náměstí. Další trţiště byla na Karlově mostě,
trh s dřívím v Podskalí, kde měli staroměstští obchodníci předkupní právo a další ţádané
trţiště v prostorách Praţského hradu, hlavně ve Vladislavském sále, kde bylo v době
pobělohorské 37 krámů, v nichţ prodávali převáţně dvorští a zahraniční kupci i zámoţní
51
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praţští obchodníci.55 Od druhé poloviny 16. století došlo k oslabení organizace na
vyhrazených prodejních místech a praţští obchodníci si s povolením od města zřizovali krámy
na veřejných místech i v domech.
Prodej zboţí a zemědělských produktů se však nejvíce soustřeďoval na
pravidelných trzích. Udělování trhů bylo zeměpanské privilegium a jelikoţ města z trhů
získávala slušné peníze, vedly se o ně, nejen mezi praţskými městy, mnohé spory. Svobodné
trhy, kde mohli prodávat venkované, cizí obchodníci i řemeslníci, byly výroční trhy –
jarmarky, které trvaly celý týden a kde byli cizí obchodníci osvobozeni od cel. Do města se
tak díky nim dostávalo i zboţí luxusní a nedostatkové. Jarmarky dále slouţily také jako pevné
termíny, kdy byly spláceny kupecké dluhy, protoţe středověký a novověký velkoobchod se
většinou provozoval na úvěr. Staré Město praţské mělo v 17. století dva jarmarky. Jednak
Svatováclavský (28. září) a jednak jarmark o Hromnicích (2. února). Na Novém Městě
praţském byl výroční trh Svatovítský (15. června) a druhý u příleţitosti ukazování Svátostí
říšských (druhý pátek po Velikonocích). Malostranští měli jarmark o sv. Markétě (13.
července) a druhý o Postní středě. Hradčany, které byly prohlášeny královským městem aţ v
roce 1598, získaly také dva jarmarky jiţ od Vladislava Jagellonského, jeden v pátek
po svatodušních svátcích a druhý v pátek po sv. Martinu (11. listopadu).56
Vedle výročních trhů se konaly i denní a týdenní trhy. O výročních trzích (jarmarcích)
do praţských měst jezdili i zahraniční velkoobchodníci, kdeţto o týdenních trzích
(frejmarcích) byla města většinou spojená jen s okolními vesnicemi a obvykle se konaly
v sobotu, někdy však i třikrát týdně. Do města mohli přijít přespolní obchodníci a řemeslníci a
prodávat své zboţí, nicméně oproti domácím byli znevýhodňováni. Museli např. své zboţí
nabídnout nejdříve domácím obchodníkům a řemeslníkům. Zboţí, jeţ se ve městě nevyrábělo,
omezením zpravidla tolik nepodléhalo, např. obchodníci s obilím a potravinami sice platili
clo, ale jinak měli volnost a byli naopak nuceni do města přijet. Týdenní trhy se zboţím
kaţdodenní potřeby, které se rychle kazí, se konaly obvykle na Staroměstském, Karlově
(Dobytčím trhu), Václavském (Koňském trhu) a Malostranském náměstí. Dohled na
bezpečnost obchodníků a nad správností měr a vah měli na trzích na starost příseţní dozorci,
které si vybírala městská rada. Kaţdé z praţských měst bylo právně i správně samostatné,
avšak rozdělení a střídání výročních trhů naznačuje, ţe Praha byla i přes administrativní
rozdělení do určité míry hospodářsky propojená. V prvních desetiletích doby pobělohorské
však význam městských trhů slábnul, coţ byl mimo jiné i následek válečné vyčerpanosti a
zchudnutí českého obyvatelstva.

2.1 Vývoj práva hostí
Do začátku 14. století byl obchod svobodnou ţivností a mohl jej ve městě provozovat
kdokoli. Praţské kupce nutila k organizaci konkurence cizích kupců (hostů), a tak si měšťané,
55
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jako obyvatelé trpící s městem, vydobyli svobody na provozování výnosných obchodních
ţivností formulací práva hostí, které vyhrazovalo maloobchod s textilem a kramářským
zboţím pouze pro obyvatele se staroměstským měšťanským právem. Císař Karel IV. se snaţil
domácím zajistit značný podíl na domácím obchodu, a tak nejdříve roku 1349 potvrzuje, kdo
je host a roku 1351 jsou do městských knih zapsány nové kupecké řády.57 Tyto řády byly s
menšími úpravami kramářům dále schvalovány např. králem Václavem IV. roku 1393, králem
Vladislavem II. roku 1497, staroměstskou radou roku 1598 a císařem Leopoldem I. roku
1671.
Píše se v nich především o povinnostech a podmínkách cizích obchodníků při jejich
pobytu a obchodování v Praze. Hosté se smí usadit jako leţáci pouze na Starém Městě
praţském a nesmí jezdit se svým zboţím na jarmarky jiných českých měst. 58 Významným
okamţikem pro praţské obchodníky bylo udělení práva skladu, coţ znamenalo, ţe všichni cizí
obchodníci projíţdějící přes České království museli jet se svým zboţím do Prahy a
nerozbalovat ho v jiném městě. Kaţdý tak musel po příjezdu své zboţí nejprve nahlásit ve
staroměstské celnici v Týnském dvoře. Toto privilegium Václava IV. zeslabil král Ferdinand
I. roku 1538 a povolil odvádět celní poplatky i v jiných českých městech, takţe kupci, kteří
pouze projíţděli a zaplatili clo v některé české celní stanici, uţ nemuseli jezdit do Prahy.59 Od
16. století starší zásada práva hostí zakazující obchodní svazky domácích obchodníků s leţáky
jiţ také neplatila, a praţským obchodníkům se tak otevřely velké moţnosti faktorských
sluţeb, jeţ spočívaly v nákupu a prodeji zboţí pro jiného obchodníka.60 Pokud se cizí kupec v
Praze zdrţel déle neţ 14 dnů, musel své zboţí pod dohledem městských úředníků, tzv.
litkupníků rozbalit a nabídnout k prodeji pouze Praţanům nebo měšťanům ostatních měst
Českého království. Takto mohl prodávat pouze čtyři týdny a poté měl povinnost své zboţí
uzamknout a vyčkat aţ do dalšího jarmarku. V obchodním řádu z roku 1666 bylo toto nařízení
o uzamčení zboţí zmírněno tím, ţe po uplynutí doby mohli své zboţí předat k dalšímu prodeji
svým obchodním zástupcům (faktorům) se staroměstským měšťanským právem, nicméně
mnohé stíţnosti praţských kupců na nedodrţování těchto čtyř týdnů nasvědčují tomu, ţe se
tak dělo jiţ dlouho předtím.61 Pokud své zboţí neprodali, mohli ho po dalším zaplacení cla z
města opět vyvézt. Hosté si původně nesměli prodávat zboţí mezi sebou, nicméně tento zákaz
v průběhu 16. století z práva hostí jiţ vymizel. Dále nesměli mít ve svých sklepech a skladech
ţádných vah a jiných měr a směli pouţívat pouze městskou kořennou váhu na Staroměstské
radnici anebo velkou kupeckou váhu v Týnském dvoře. Ţidům byl zakázán další obchod s
nakoupeným zboţím od kupců. Tyto hlavní části kupeckých řádů, kterými se byli "hosté"
povinni řídit, byly vyvěšeny na Staroměstské radnici u váhy.
Právo hostí z maloobchodu s kramářským zboţím a textilem tedy vylučovalo cizince a
obyvatele města bez měšťanského práva, nicméně obchod na velkou váhu a s jinými druhy
zboţí byl nadále svobodný, a proto neuděloval panovník toto právo městu, ale přímo
57
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staroměstskému kramářskému cechu.62 Největší zisk z práva hostí měli proto staroměstští
kupci, kteří si své výsady dokázali uhájit na úkor jiných praţských a českých měst.
Výjimky v právu hostí tvořily privilegované skupiny obchodníků jakými byli např.
dvorští kupci nebo Norimberčané. Dvorští kupci byli zpravidla cizinci, kteří za vysoký
poplatek od císaře získali výsadní list, tzv. "frajbríf", jenţ jim umoţňoval volný velkoobchod
i maloobchod v Praze nebo na širším území. Platnost těchto výsadních listů byla časově
ohraničená nebo na neurčito "do vůle panovníka". Dvorští kupci měli i právní výhody
spočívající ve vyjmutí z jurisdikce městských soudů a rozhodnout o nich, stejně jako o
ostatních dvořanech, mohl pouze dvorský maršálek.63 Dalšími privilegovanými obchodníky v
Praze byli Norimberčané, kteří byli jiţ od doby lucemburské zvýhodněni téměř na celém
území říše. Privilegiem Karla IV. z roku 1347 získali norimberští kupci v Praze a naopak i
praţští kupci v Norimberku výhodná práva, která byla dohodou mezi oběma městy obnovena
asi v roce 1488. Výhody se týkaly například placení polovičního cla, zákazu věznění,
zabavování zboţí obchodníkům pro dluhy a zločiny jich samých nebo jejich spoluměšťanů a
vyjmutí z práva hostí, coţ znamenalo, ţe Praţané mohli v Norimberku obchodovat s tamními
měšťany i hosty a Norimbečané zase s měšťany praţských měst i hosty. Ke konci 16. století
uţ obchodníci obou měst vedli o své výhodné postavení četné spory a po bitvě na Bílé hoře
česká komora v roce 1623 zrušila Norimberčanům privilegia na placení polovičních cel.
Spory v roce 1643 vypukly naplno, kdyţ si Norimberčané stěţovali panovníkovi, ţe je
Praţané vězní, zabavují jim zboţí a zavírají jejich sklady. Své nároky opírali o výše zmíněné
privilegium Karla IV. z roku 1347 a Praţané se zase bránili privilegiem Vladislava II. z roku
1497, které jejich svobody naopak výrazně omezilo. Na ţádost staroměstského kupeckého
cechu o dodrţování starých obchodních privilegií konfirmoval císař Leopold I. v roce 167164
privilegium Vladislava II., čímţ v tomto sporu zajistil staroměstským a malostranským opět
značné svobody a s malými úpravami i návrat k pravidlům práva hostí z roku 1497. Byla v
nich připsána např. povinnost vyznávat katolickou víru, být praţským měšťanem, být členem
praţské kupecké organizace65 nebo ţe faktoři musí být katolíci.66 Další byl spor, který se v
roce 1676 týkal stíţností staroměstského kupeckého cechu na Norimbečany, ţe prodávají v
Ungeltu, Králově dvoře, Kotcích i jinde celý rok a nechávají se zastupovat Ţidy a dále ţe
jezdí i do jiných českých měst a tam obchodují. Leopold I. konečně rozhodl aţ v roce 1696,
kdy nařídil, ţe Norimberčané mohou v Praze obchodovat po dobu čtyř týdnů na výročních
trzích tří praţských královských měst - Starého, Nového a Menšího Města praţského (Malé
Strany), coţ bylo dohromady 24 týdnů v roce.67
Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe po zaloţení Nového Města praţského došlo jednak
k reorganizaci prodejních míst, která skončila aţ v 16. století a jednak ke změnám povinností
62
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a nařízení v obsahu práva hostí, jeţ se zejména v 16. století projevily v jeho kodifikacích od
panovníků. V privilegiu Vladislava II. z roku 1497 obsahovala nařízení o obchodu hostí tato
nařízení:
1. hostem je kaţdý bez staroměstského práva a kdo se proviní proti právu hostí musí zaplatit
jakoukoli pokutu, kterou mu staroměstští uloţí; 2. host nesmí prodávat své zboţí jiným
hostům, své zboţí můţe prodávat jen staroměstským měšťanům a zboţí, které v Praze
nakoupí, uţ nesmí dále prodat, ale vyvézt ze země; 3. hosté ve svých sklepech nesmí mít
ţádných vah, závaţí ani lokte pod pokutou ztráty statku i hrdla a prohledávání sklepů
hostinských kupců je svěřeno na starost "konšelům nynějším i budoucím."; 4. veškeré zboţí,
které projíţdí přes České království, musí být procleno ve staroměstském Týnu pod pokutou
ztráty zboţí, z čehoţ polovina připadne České komoře a druhá polovina Starému Městu
praţskému - tedy právo skladu; 5. hosté, kteří mají sklepy na Starém Městě, musí své zboţí
prodat do čtyř týdnů od příjezdu a poté jej uzamknout ve sklepě a počkat do dalšího jarmarku.
Chtěl-li by cizí kupec své zboţí z Prahy vyvézt, musí zaplatit další clo a své zboţí nesmí jiţ v
jiných českých městech prodávat pod pokutou jeho zabavení; 6. cizí kupci nesmí prodávat
pod určité míry (půl věrtele pepře68, méně neţ libru šafránu69 a jiného koření, libru hedvábí,
méně neţ půl libry zlata a aby neměřili méně neţ 5 štuků kmentu a 3 štuky tafatu a pláten
všech barev) pod pokutou pěti kop grošů českých, z čehoţ tři kopy připadnou radnici a dvě
kopy staroměstskému kupeckému cechu; 7. Hosté nesmí prodávat své zboţí na jarmarcích v
jiných českých městech neţ v Praze, protoţe tím škodí staroměstským kupcům; 8. cizí kupci
nesmí své zboţí prodávat ţidům a tajně po ulicích, domech a tarmarku pod pokutou ztráty
zboţí; 9. všichni leţáci si musí své sklepy pronajímat a sami bydlet pouze na Starém Městě,
jak tomu bylo jiţ od starodávna; 10. hosté nesmí předávat své zboţí k prodeji měšťanům pod
pokutou kopy grošů českých do cechovní pokladny staroměstských kupců.70
V průběhu 16. století však právo hostí velmi zesláblo a v kodifikaci staroměstské rady
z roku 1598 uţ něj zbyla pouze tato nařízení: 1. host nesmí mít pod ztrátou hrdla ve sklepě
měr ani vah; 2. cizí kupci nesmí prodávat pod určité míry (půl věrtele pepře, méně neţ libru
šafránu a jiného koření, libru hedvábí, méně neţ půl libry zlata a aby neměřili méně neţ 5
štuků kmentu a 3 štuky tafatu a pláten všech barev); 3. cizí kupci smí prodávat jen praţským
měšťanům a nejezdit na jarmarky po venkovských městech, protoţe tím hubí domácí kupce;
4. aby hosté bydleli jen na Starém Městě praţském, jakoţ to bylo od starodávna; 5. aby
neprodávali zboţí ţidům a nesmí prodávat po ulicích, domech a tarmarku pod hrozbou ztráty
prodávaného zboţí.71 Po výše zmíněných stíţnostech staroměstských kupců císař Leopold I. v
roce 1671 nakonec potvrdil privilegium Vladislava II., čímţ jim s malými změnami navrátil
jejich stará obchodní práva a výhody na praţském trhu, které měly v 17. století konečně
právní charakter.
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2.2 Specializace obchodní živnosti na Starém Městě pražském
Podle Zikmunda Wintera vznikly cechy na základech náboţenských bratrstev
(fraternitas, confraternitas) v kombinaci s bojem domácích obchodníků a řemeslníků za
výhody na domácím trhu, coţ vedlo k nucenému vstupu do spolku (přímus) a povinnost být
jeho členem, pokud chtěl člověk takové výhody na místním trhu vyuţívat.72 Tyto názory starší
historiografie však dnes jiţ nelze povaţovat za zcela správné, jelikoţ vznik praţských cechů
se odhaduje jiţ na přelomu 13. a 14. století a i nejstarší dochovaná statuta praţského
krejčovského cechu z roku 1318 jiţ vykazují základní rysy cechů jako např. nutnost obdrţení
měšťanského práva, povinnost nových mistrů zaplacení vstupního poplatku a ochrana proti
konkurenci.73
Nátlakem praţských obchodníků bylo v polovině 14. století sepsáno jiţ zmíněné právo
hostí a ze stejné doby pochází v městských knihách první zmínky také o dvou kramářských
organizacích - bratrstvo mladších kramářů a dále bratrstvo starších kramářů, ze kterého
později vznikl cech kramářů.74 Kolem poloviny 14. století tak v Praze vznikla organizace
obchodníků, a to ve dvojí formě - jednak kupců, kteří obchodovali s dovezeným zboţím ve
velkém a jednak kramářů, kteří prodávali zboţí v malém ve svých krámech, nicméně obě
skupiny byly nadále členy jednoho společného bratrstva a nebyly mezi sebou nijak ostře
odděleny. Ba naopak - někteří kupci prodávali i v drobném a někteří kramáři příleţitostně
obchodovali ve velkém, coţ vedlo k tomu, ţe od roku 1498 byli všichni staroměstští
obchodníci s kramářským zboţím sdruţeni do jednoho cechu v privilegiu krále Vladislava
II.,75 a vymezení velkoobchodu a maloobchodu tak bylo pro členy praţského kupeckého
cechu uţ spíše jen pojmové. Termíny "kramář" a "kupec" byly v pramenech 16. století velmi
často zaměňovány a znamenaly skoro totéţ. Maloobchod byl tedy původně ţivností
kramářskou a velkoobchod ţivností kupeckou. Po jiţ zmíněném spojení staroměstských
obchodníků s kramářským zboţím v roce 1498 toto pojmosloví maloobchodu a velkoobchodu
ztrácelo u jejich zámoţných členů v průběhu 16. století na významu, protoţe nejziskovější
bylo právě ono spojení velkoobchodního napojení na evropskou obchodní síť, kde nakupovali
a směňovali své zboţí, které potom prodávali měšťanům praţských i ostatních českých měst,
s maloobchodní činností některých druhů zboţí, které sami nebo s pomocí svých obchodních
zástupců prodávali v praţských městech.76 Termín "kramář" byl tedy původně vymezen
pouze na maloobchod, později v 16. století se stal téměř synonymem ke slovu "kupec,
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obchodník" a od 17. století dostává jiţ zcela nový význam, který označuje překupnickou
činnost.77
Ještě ve 14. století bylo kramářské zboţí všechno to, které bylo dovezeno z ciziny. Ve
druhé polovině 15. století byl tento termín jiţ ustálen a zahrnoval tyto druhy zboţí: koření a
jiné indické a středomořské zboţí; materialia - tedy léčiva, barviva, chemické přípravky a
oleje; cizí vína a sladká pití; hedvábí a ostatní druhy látek kromě vlněných suken, které v
Praze v té době prodávali jiţ specializovaní obchodníci - kroječi suken; zahraniční textilní
výrobky jako koberce a zboţí dobově označované jako šmejd; kovy a výrobky ţelezných
hamrů; kovové výrobky cizích řemesel především zbraně a šmejd; vzácné druhy koţešin a
kůţí.
Vzhledem k tomu, ţe se staroměstští obchodníci s kramářským zboţím sdruţovali ve
společném cechovním bratrstvu a vedli obchody s velmi širokou paletou různých druhů zboţí,
docházelo postupem času i k jejich specializaci. První se uţ v polovině 14. století od obchodu
s kramářským zboţím oddělil maloobchod s vlněnými sukny a tito specializovaní obchodníci
si říkali "kroječi suken". Je zřejmé, ţe praţští soukeníci se svou kvalitou nemohli rovnat
suknům cizím a později i z jiných českých měst, o které byl ve městě veliký zájem. Kroječi
suken nakupovali luxusní sukna z ciziny od cizích kupců a laciná středoevropská sukna z
jiných měst od tamějších soukeníků na jarmarcích a poté je prodávali v malém na Starém
Městě praţském, a proto byli později označováni i za překupníky. Velkoobchod se sukny
nicméně nadále zůstal svobodnou ţivností, a tak nezřídkakdy měli sukna na skladech i
obchodníci s kramářským zboţím. V průběhu 15. století se specializovali obchodníci se
slanými rybami, tzv. "tůnným zbožím" a dále obchod s barvami a se zemědělskými a
ţivočišnými produkty - tyto specializace však nebyly nijak cechovně organizované. Poté, co
stoupla poptávka po prostých plátnech, se ke konci 15. století specializovali obchodníci s
plátnem - tzv. "kroječi pláten", kteří prodávali hlavně luţické, slezské a severočeské plátno,
takţe obchodníkům s kramářským zboţím zůstaly jen luxusní druhy plátna. Obchod s
praţskými plátny byl nadále v rukou místních pláteníků. Zřízením nuceného skladu pláten ve
Staré Rychtě na Starém Městě se tak staroměstským kroječům pláten otevřela cesta k
předkupnímu právu a policejní řády z roku 1577 označovaly praţské kroječe pláten za
překupníky. Dále se v první polovině 16. století od obchodu s kramářským zboţím oddělil
obchod s kovy, výrobky ţelezných hamrů a šmejdem. Šmejdíři, kteří původně vyráběli a
prodávali různé ozdoby z kůţe i kovu, měli svoji organizaci se svým vlastním bratrstvem na
Starém Městě potvrzenou uţ roku 1480, jenţe v 16. století se změnili na obchodníky, protoţe
v Norimberku byla zahájena průmyslová výroba těchto ozdob, které se vyváţely i do okolních
zemí. S následným monopolem norimberského šmejdířského zboţí se praţští šmejdíři
proměnili jen v překupníky dovezeného zboţí, jeţ prodávali. Šmukýři, kteří byli nejdříve ve
společném cechu se šmejdíři, byli původně také více řemeslníky neţ obchodníky a obchodu
se věnovali jednak proto, ţe byl výhodnější neţ vlastní výroba a jednak proto, ţe, stejně jako
jiné praţské řemeslnické cechy jako např. krejčí nebo koţešníci, nebyli schopni čelit
ţidovskému dovozu z východních trhů. Cech šmejdířů a šmukýřů se rozdělil a v roce 1584
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získali šmukýři od staroměstské rady artikule, ve kterých se jako jediní obchodníci vyznačují
jednak jako řemeslná činnost, kdyţ si určují dobu učení k dosaţení řemeslné kvalifikace78 a
zároveň jako obchodníci s kupeckými věcmi, takţe jako řemeslníci zdobili oděvy a jako
obchodníci prodávali luxusní látky, hedvábí, koberce, perly, knoflíky, drahé kůţe, zbraně,
punčochy a jiný textilní šmejd. V druhé polovině 16. století se v Praze objevili rotšmídi, kteří
vyráběli kovový šmejd, jenţe v Praze se z nich většinou stali obchodníci s kovovým šmejdem,
takţe se postupně zařadili mezi praţské šmejdíře. Šmejdíři byli později natolik významnými
členy svého bratrstva, ţe se po spojení se ţelezníky od roku 1585 sami nazývali cechem
šmejdířů a handlířů. Pod tímto označením pak dostalo jejich bratrstvo potvrzení svých
privilegií od Rudolfa II., Ferdinanda II., Leopolda I. a v roce 1746 i od Marie Terezie. Ke
konci 16. století se od kramářského zboţí oddělil i obchod s léčivy, oleji a chemickými
přípravky - tedy materialia. Materialisté se však organizovanou ţivností nestali. Obchodníci s
kramářským zboţím byli tedy původně v roce 1498 sdruţeni do jediného cechu v privilegiu
Vladislava II., od kterých se v průběhu staletí oddělily všechny výše uvedené obchodní
specializace, a od roku 1594 se jmenují kupci a handlíři (obchodníci). 79
Na přelomu 16. a 17. století tak na Starém Městě praţském bylo celkem pět různých
obchodních cechovních organizací. Byli to kupci a handlíři, specializovaní kroječi suken,
kroječi pláten, šmukýři a společný cech šmejdířů a handlířů. K tomu, aby mohli obchodníci
tyto ţivnosti provozovat maloobchodně, bylo zapotřebí členství buď ve staroměstském
kupeckém bratrstvu anebo v bratrstvu šmejdířů a handlířů, coţ bylo podmíněno získáním
měšťanského práva. Ani všechny tyto obchodní specializace, kromě šmejdířů a šmukýřů, kteří
byli původně sdruţeni ve vlastním společném řemeslnicko-obchodním bratrstvu, nebyly zcela
vyhrazené a všichni zůstávali dále členy ve společném bratrstvu staroměstských kupců a
obchodníků.80
Hranice mezi specializovanými odvětvími nebyly nijak přesné a určité a dále
velkoobchod se zboţím byl vţdy svobodný, coţ umoţňovalo obchodníkům provozovat i
obchody mimo jejich specializaci. Kupecká organizace tak nebyla pravým cechem v tom
smyslu, jaký známe u ostatních řemeslnických cechů, tedy vyhrazený autonomní cech, ale
byla spíše sdruţením na ochranu obchodních zájmů svých členů.81
Z hlediska ţivnostenského práva tvořili obchodníci na přelomu 16. a 17. století v
Praze dvě skupiny. První byly ţivnosti svobodné, které mohl ve městě provozovat kdokoli.
Mezi ně patřil velkoobchod se všemi druhy zboţí a dále dovoz zemědělských a ţivočišných
produktů do města jako dobytek, koudele, peří, kůţe, koţešiny, vlna, obilí, ryby, ovoce a
zelenina, přičemţ se tito obchodníci museli řídit pouze předkupním právem měšťanů a
dodrţováním nařízených míst k prodeji zboţí. K provozování obchodu v druhé skupině
ţivností nesvobodných bylo jiţ zapotřebí ţivnostenského oprávnění. Toto oprávnění bylo
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vyţadováno jednak u obchodních ţivností organizovaných cechovně, o kterých jsem se zmínil
výše, a jednak u ţivností organizovaných policejně, které se týkaly hlavně překupnictví.82
Po bělohorské poráţce však nastaly velké změny nejen pro praţské obchodníky. V té
době přestala platit dosud známá pravidla jako trest za českou rebelii proti Habsburkům, o
čemţ se ještě zmíním níţe. Starý rozdíl uvnitř kupeckého bratrstva mezi kupci a kramáři
zmizel jiţ v předešlém století. Kroječi suken a pláten, kteří se specializovali jiţ dlouho
předtím a vydobyli si za tu dobu značná privilegia, se nyní opět nazývali prostě jen
obchodníky. Dále císař Ferdinand II. odebral roku 1624 mimo jiné právo k provozování
obchodní ţivnosti všem nekatolickým členům staroměstské konfraternity kupců a obchodníků
a zamezil jim v dalším přístupu k mistrovství, coţ vedlo k odchodu velkého počtu obyvatel do
exilu.
Podle přiznávacího listu Starého Města praţského a dalších českých měst se praţští
křesťanští obchodníci v době pobělohorské dělili do tří kategorií podle městské právní
způsobilosti a zdatnosti: 1. dvorští kupci a handlíři, kteří na kontribucích odváděli 100
zlatých; 2. praţští kupci a handlíři, "kteří obchod svůj ven ze země vedou" 66 zlatých a 40
krejcarů a 3. tzv. obecní kramáři, kteří "handl vedou a měšťané nejsou", 10 zlatých.
Křesťanští staroměstští kupci s měšťanským právem se sdruţovali do cechovního
bratrstva staroměstských kupců a obchodníků (konfraternity). Vzhledem k tomu, ţe poté, co
městská rada v roce 1666 udělila artikule obchodnickému bratrstvu i na Menším Městě
praţském (Malé Straně), měli praţští obchodníci v 17. století jiţ tři cechovní bratrstva. V
některých praţských městech se jejich členy stali také venkovští obchodníci s oprávněním
obchodovat v Praze. Praţská obchodní bratrstva byla ve své organizaci a uspořádání stejná
jako jiné cechy. Díky svému výsadnímu postavení mělo v Praze nejvíce členů bratrstvo
staroměstské, jeţ sdruţovalo v polovině 18. století asi čtyřicet obchodníků. Malostranské
bratrstvo mělo v roce 1708 členů dvacet a novoměstské dvanáct.83
Šmejdíři měli po bělohorské poráţce, na rozdíl od ostatních praţských kupeckých
bratrstev, zajištěnou právní existenci privilegiem císaře Ferdinanda II. z roku 1627, ve kterém,
se slovy "aby w dobrém spusobu a řzádu stál...chtiecze tomu konečznie, aby oni Šmejdiřzi a
handliřzi Katholiczké řzimské wiery přzi takowým stanoweným řzádu a tomto milostiwem
potwrzeni našem, od jednoho každeho bez přzerúšeni zústaweni byli."84, potvrzuje šmejdířům
jejich předbělohorské artikule. Navíc šmejdíři se na rozdíl od praţských kupeckých bratrstev
nesdruţovali ve třech, ale pouze v jediném staroměstském šmejdířském bratrstvu, jehoţ celý
název zněl "šmejdířský cech a handlířské bratrstvo", takţe k nim patřili i novoměstští a
malostranští šmejdíři,85 kteří vedli s praţskými cechy i ostatními kupeckými bratrstvy vleklé
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spory o právo na prodej určitých druhů zboţí.86 Dobře známé jsou např. ty, jeţ se táhly celé
16. a polovinu 17. století. Byly to spory šmejdířů se šmukýři, kteří však byli členy stejného
bratrstva, takţe městská rada z nich nemohla najít východisko, protoţe spor se vedl vlastně o
stejné druhy zboţí, kdy šmukýři obchodovali spíše s výrobky textilními a šmejdíři zase
kovovými a koţenými, nicméně přesná hranice mezi nimi nevedla.87
V době pobělohorské se mohlo na Starém Městě praţském tedy obchodovat třemi
způsoby. V první řadě mohli staroměstští kupci a obchodníci s měšťanským právem vstoupit
do staroměstského kupeckého cechovního bratrstva (konfraternity). Dále mohli prodávat jako
"kramáři" - překupníci88, kteří se řídili policejními řády a museli mít na tento obchod
povolení od staroměstské rady. Kramářský obchod měl však pouze místní charakter. A
konečně posledním, kdo měl povolení obchodovat v malém, byli šmejdíři. Vzhledem k tomu,
ţe šmejdíři měli stejně jako staroměstští obchodníci svou vlastní konfraternitu, lišili se
členové těchto dvou bratrstev tedy spíše jen organizačně a druhem prodávaného zboţí, které
však nebylo nijak přesně vymezeno, coţ byla příčina mnohých sporů. Další rozdíl mezi nimi
však můţeme najít i v tom, ţe členové staroměstské kupecké konfraternity provozovali
obchod v malém i ve velkém, kdeţto praţští šmejdíři byli ve většině případů pouze
maloobchodníky.89

2.3 Vnitřní organizace staroměstského kupeckého bratrstva
Domácí obchod a řemeslná výroba byly vţdy srdcem města, a proto měly městské
rady většinou zájem na ochraně jejich členů. Praţští radní jim tak potvrzovali statuta a
artikule, coţ byly řády zajišťující cechům právní existenci, stanovující jejich vnitřní poměry,
práva a povinnosti. V případě praţských obchodníků to byla kupecká statuta, která byla
sepsána jiţ v polovině 14. století na ţádost domácích obchodníků s kramářským zboţím,
protoţe cizinci neplatící daně a "netrpící s městem" v jejich městě jen vyuţívají výhody
domácího trhu. Tyto kupecké řády, jejichţ přepisy lze nalézt v přílohách Miloše Dvořáka90,
schvalovala městská rada a panovník, a proto na základě jejich obsahu bylo potvrzováno i
výše vyloţené právo hostí. Potvrzování cechovních statut nebylo vţdy pouze formální, ale
kdyţ je cech předloţil, tak sami radní měnili nebo přidávali některá ustanovení, coţ činili
samozřejmě vţdy s ohledem na prospěch obce. Všechny články ve statutech proto nebyly
vţdy nakloněny cechovním zájmům. O vnitřní organizaci cechů tak částečně rozhodovala i
městská rada. Praţské cechy byly v minulosti i mnohokrát zakazovány, protoţe městská rada
někdy více prosazovala svobodu řemesel. Síla cechu však byla v jejich náboţenské stránce.
Práce byla ve středověku povinnost k bohu, proto jiţ první obchodní a řemeslná bratrstva
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kladla velký důraz na svoji náboţenskou stránku. Přikazovala svým členům, aby se všichni
mimo jiné účastnili mší, kázání, procesí a pohřbů členů bratrstva. Tato náboţenská funkce
proto udrţovala členy jednotlivých ţivností v jednotě i v dobách, kdy byly cechy zakazovány.
Vrchnost totiţ mohla rušit jednotlivé cechy, ale zakazováním náboţenských bratrstev se uţ
dostávala do sporu s církví, která zakládání náboţenských bratrstev velmi podporovala.91
Aţ do poloviny 16. století přepouštěli radní cechům významné správní i soudní
pravomoci. V roce 1547 se ale situace výrazně změnila v souvislosti s českým odbojem proti
panovníkovi. Ferdinand I. ruší za český odboj autonomii a privilegia všech cechů a začíná je
obnovovat aţ roku 1562, avšak některé články v artikulích byly vynechány nebo změněny zejména ty umoţňující přístup k mistrovství pouze pro vyznavače víry podobojí.92 Dále
zpřísňuje dozor nad cechy. Městská rada byla sice stále nadřízeným orgánem cechů, ale
nejvyšší pravomoc a kompetence, které měla do té doby rada, měli nyní královský hejtman,
rychtář a zástupci panovníka. Cechmistry za dozoru císařského rychtáře teď volili konšelé
(radní), cech své cechmistry od té doby tedy uţ jen navrhoval. Přestoţe městská rada se skoro
vţdy snaţila chránit zájmy spotřebitelů, do roku 1547 měla řemesla téměř neomezený vliv
na určování cen svých výrobků. Později, v druhé polovině 16., v 17. a 18. století měl na ceny
zboţí ve městě jiţ vliv panovník, jelikoţ jeho cílem bylo zbavit cechy výsady určování ceny
svých výrobků. Proto bylo sněmem za potvrzení panovníka vydáno hned několik
tzv. drahotních řádů, jejichţ články obsahovaly hlavně nařízení o cenách potravin.93 Vlivem
merkantilistických teorií se tak cechy začaly jevit jako brzda pro rozvoj obchodu a výroby. Od
roku 1689 si města mohla určovat počet mistrů podle vlastní potřeby. Koncem 17. století se
uvaţovalo i o úplném zrušení cechů, nicméně došlo jen k jejich reformě. V dobových
názorech na toto téma byla ještě převáţně vyzdvihována pozitiva cechů. Mezi ně patřilo např.
řádné vyučení, důleţitost při slavnostech k ozdobě města, starost o chudé tovaryše a staré i
nemocné mistry, hašení poţárů a příspěvky do městské pokladny. Zároveň však uznávají i
problémy jako jsou např. bránění přístupu do řemesla, které tak souviselo i s tzv.
"hausírováním" - podomním obchodem. Nicméně se ještě shodli na tom, ţe stačí vyřešit jen
tyto chyby a nerušit tak celou cechovní instituci, coţ by podle nich prospělo jen ţidům, a
proto se Leopold I. ke zrušení cechů ještě neodváţil a potvrzoval je. Roku 1708 bylo
udělování artikulí uţ pouze panovníkovo právo a oslabení cechovní autonomie bylo dovršeno
aţ dvěma patenty Karla VI., z nichţ první v roce 1731 tzv. "generální cechovní patent"
nařizuje, ţe artikule všech cechů musí být předloţeny panovníkovi ke sválení a druhý z roku
1739 tzv. "generální artikule", coţ byly vzorové cechovní artikule, jeţ zabraňovaly v
cechovnímu monopolu výroby, tovaryšům a učedníkům byly zavedeny průkazy, aby se
zamezilo jejich stěhování, dále byl uvolněn přístup k mistrovství, zrušen limit v počtu
tovaryšů, a tím došlo k usnadnění cesty v uplatnění vrozených schopností.
Po bělohorské poráţce se praţský obchod ze svého dočasného úpadku teprve
vzpamatovával, coţ mělo vliv i na samotné obchodnické organizace. Sídlo panovníka bylo po
době rudolfínské přesunuto z Prahy do Vídně, s čímţ souvisel i odchod šlechty na panovnický
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dvůr. To ještě více oslabilo kupní sílu obyvatel českých zemí a někteří členové kupeckého
bratrstva tak nejspíš velmi rychle zchudli nebo se zadluţili. Obnovené zřízení zemské vydané
Ferdinandem II. v roce 1627 existenčně postihovalo mimo jiné i praţské nekatolické
obchodníky, takţe mnoho z nich bylo nuceno odejít do exilu a jejich místa následně zaplnili z
velké části přistěhovalí katoličtí kupci z cizích zemí, kteří v Praze získali měšťanské právo.94
Bratrstvo staroměstských obchodníků nemělo, na rozdíl od katolických šmejdířů, aţ do roku
1671 panovníkem potvrzena svá privilegia, coţ bylo pravděpodobně způsobeno právě z
důvodu rozsáhlé obměny členské základny staroměstského bratrstva. Jejich první výraznější
zaznamenaná činnost na obranu svých výsad pochází aţ ze čtyřicátých let 17. století, kdy se
rozhořel výše popsaný spor s Norimberčany o staré výsady na praţském trhu. To svědčí
pravděpodobně o tom, ţe noví staroměstští kupci ve čtyřicátých letech jiţ zdomácněli.
Vnitřní organizace staroměstského kupeckého bratrstva byla stejná jako u ostatních
řemeslných cechů. V jejich čele stáli cechmistři neboli starší, kteří po roce 1547 jiţ neměli
ţádnou soudní moc a jejich volbu schvalovala městská rada a dohled nad cechmistry drţeli
tzv. komisaři, inspektoři a královský rychtář, kteří se účastnili schůzí bratrstva. Funkci
cechmistra vykonávali ve staroměstské kupecké konfraternitě v průběhu 17. století 3-4 starší,
kterým zůstala uţ jen moc disciplinární a dále dohlíţeli, aby členové prodávali kvalitní zboţí
za přiměřenou cenu. Nad členy konfraternity měli soudní pravomoc a rozhodovali ve sporech
mezi mistry, tovaryši a učeníky. Dále řešili dluhy, za porušování kupeckých statut udělovali
pokuty nebo mohli někoho i uvěznit - a to nejčastěji za neúčast na cechovní schůzi,
neposlušnost k cechmistrům, nedostavení se k pohřbu člena atd. Cechmistři tak byli
představitelé všech obchodníků s kupeckým zboţím na Starém Městě praţském a zastupovali
je u městských orgánů. Jeden z cechmistrů byl nazýván "vrchní, prvý" starší, jenţ měl,
předpokládám, největší autoritu a ostatní byli tzv. "spolustarší". Tito členové byli voleni
nejspíš doţivotně a jejich volbou se tak jen doplňovala uvolněná místa, o čemţ svědčí i
seznamy staroměstských cechmistrů v letech 1617-1678 v přílohách Miloše Dvořáka95.
Vedle starších bylo nejvyšším orgánem ještě plenární shromáţdění všech členů bratrstva,
které se mělo usnášet na všech důleţitých věcech. Tato shromáţdění se měla konat vţdy
čtvrtletně, o čemţ svědčí i kniha přijatých kupců do kupecké konfraternity96 a členská matrika
kupců a obchodníků královského Starého Města praţského, kde jsou uvedeny zápisy nových
členů téměř vţdy na jaře v březnu nebo dubnu, v létě v červnu nebo červenci, na podzim v
září a v zimě v listopadu nebo v prosinci.97 Konfraternita staroměstských obchodníků měla
ještě další úředníky. Mezi nimi byl i tzv. "Ansanger", který ohlašoval dovezené zboţí k
vyclení. Pro cechovní bratrstvo kupců pracovali i písaři, poslové a formani. Další úředníci se
starali o úředně uschované zboţí, coţ měli na starost dva uschovatelé a ke konci 17. století
jsou doloţeny i zmínky o sekretářích.98
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Plnoprávnými členy staroměstského kupeckého bratrstva, jeţ mohli vyuţívat
cechovních privilegií, byli pouze mistři, ze kterých byli následně vybírání i cechmistři. Mistři
byli do bratrstva přijímáni na cechovních schůzích nebo těsně po nich, poté co dodatečně
splnili nutné podmínky pro přijetí do staroměstské kupecké konfraternity. Ţadatel o
mistrovství musel získat od městské rady měšťanské právo, cechmistrům musel předloţit tzv.
zachovací list, coţ bylo potvrzení o řádném zplození a dobrém chování, předloţit výuční list,
zaplatit vstupní poplatek, sehnat dva staroměstské měšťany, kteří se zaručí za jeho čest a bylli poddaný, doloţit také povolení vrchnosti.
Městská rada udělovala měšťanské právo, předloţil-li ţadatel zachovací list města,
odkud pocházel, listem nebo svědectvím dokázal zachování rodičů, zaplatil obci poplatek a na
alespoň 2 roky se za něj museli zaručit obyčejně dva staroměstští měšťané. Po
zrovnoprávnění němčiny s češtinou v době pobělohorské uţ tak nebyla potřeba další stará
povinnost znalosti českého jazyka. Cechovní bratrstvo pak rozhodovalo o jeho způsobilosti k
provozování ţivnosti. Staroměstští obchodníci na rozdíl od řemeslnických cechů neţádali
prokázání technické kvalifikace a jedinou podmínkou tak bylo členství v organizaci. Původně
mohl o odebrání ţivnostenského oprávnění rozhodovat cech sám, jenţe po roce 1547 uţ
udělení i odebrání oprávnění schvalovala městská rada. Rada tak mohla udělit ţivnostenské
oprávnění i lidem bez měšťanského práva s tím, ţe jsou povinni jej přinést dodatečně a
naopak mohla oprávnění i odebrat, aniţ by zároveň odebrala měšťanské právo. Při udělování
měšťanství a ţivnostenského práva však cechy a městské rady v některých případech dělaly i
jisté úlevy, takţe ţadatel mohl tato práva získat i bez písemných průkazů zachovalosti, které
byl povinen doloţit aţ dodatečně.99 To dosvědčuje kniha přijatých kupců do staroměstské
konfraternity z roku 1667 i jejich členská matrika z roku 1725, kde jsou některá jména
zapsána i několik dní po ostatních zapsaných téhoţ měsíce. Stejně tak v knihách měšťanských
práv jsem v některých případech narazil na zmínky o dodání zachovacího listu "do dvou
měsíců" a poté byl jeho původ v dodatečném zápisu na okraji knihy. 100 Předpokládám, ţe tito
členové mohli jiţ uţívat cechovních privilegií, ale oficiální zápisy do knihy přijatých kupců
byly prováděny aţ v den předloţení potřebných dokumentů.
Dalšími členy konfraternity byli i zaměstnanci mistrů - mladí učňové a obchodní
zástupci (faktoři), jejichţ postavení bylo podobné řemeslnickým tovaryšům. Učňové zastávali
spíše pomocné manuální práce, zatímco obchodním zástupcům byl svěřován i prodej zboţí na
jarmarcích, vymáhání pohledávek a jiné zodpovědnější činnosti vyţadující jiţ jisté obchodní
zkušenosti. Poté, co se učedník u mistra vyučil, byl zapsán v cechovních registrech, takţe si
učedník mohl za poplatek kdykoli zaţádat o svůj výuční list101. Po vyučení, které trvalo
obyčejně 3-6 let, se tak učedník stal faktorem-tovaryšem. Faktoři se pak dále dělili na
obchodní zástupce, obchodní příručí a písaře, nicméně toto rozdělení bylo v pramenech často
souhrnně označováno jako faktorství. Obchodníci, na rozdíl od řemeslníků, za udělení
ţivnostenského práva, které museli však ještě schválit královští úředníci, nevyţadovali ţádné
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osvědčení technické kvalifikace, ale stačil jim pouze výuční list. Obchodnická ţivnost proto
byla povaţována za nešenkovní cech, coţ znamenalo, ţe tovaryš nebyl povinen jít na vandr na
zkušenou, aby se zdokonalil ve svém řemesle. Kupeckými zaměstnanci tak často byla celá
kupcova rodina. Tím, ţe jiţ neplatila stará zásada práva hostí od Karla IV. zakazující
obchodní svazky domácích obchodníků s leţáky, se praţským obchodníkům otevřely velké
moţnosti faktorských sluţeb. I obchodníci-mistři si faktorské sluţby často konali navzájem, a
proto obchodní zástupci nebyli ke svému principálu zaměstnanci v plném slova smyslu.
Učedníci a obchodní tovaryši však byli pouze neplnoprávní členové kupeckého bratrstva a
jejich účast na cechovních záleţitostech se omezila jen na přijímání do bratrstva a při
disciplinárních soudech, které vedli cechmistři.102
Po sociální stránce byli tedy mistři sdruţeni v jednom kupeckém bratrstvu, nicméně
mezi nimi byly velké sociální rozdíly v majetku, postavení a vlivu. Někteří totiţ obchodovali
pouze v malém ve svých krámech a jiní provozovali rozsáhlé obchody ve velkém anebo obojí.
K členům totiţ patřili i pošlechtění měšťané a ke konci 17. století i bankéři a směnárníci, kteří
patřili k těm nejvlivnějším členům.
Synové kupců-mistrů měli při přijímání přednostní pozici, o čemţ svědčí i kniha
přijatých členů. Ve zkoumaném období od roku 1625 aţ do roku 1731 je v ní zaznamenáno
mnoho synů a rodinných členů jiţ zapsaných mistrů. Dohledal jsem v ní např. doloţené
italské rodiny Trentiniů z Tridentu, Martinelliů z Gardone a okolí, Minettiů z Bolvedrie a
Čechy bratry Tautovi z Boru. Mezi členy je však zapsáno i mnoho stejných jmen, o kterých
jsem jiţ nenašel další informace o jejich případném příbuzenském vztahu. Jsou to např. jména
jako Fiorini, Tibelli, Tarrone, Cahsati, Gialdi, Concha, Fraisaf, Weitzenecker, Griesmiller a
Kehrn.103 Staroměstští kupci se často ţenili i s dcerami a vdovami svých starších kolegů,
takţe např. Matyáš Festa byl zeť Jakuba Visenda (viz přílohy). Pro zajímavost můţeme
nahlédnout např. do artikulí konkurenčního a v mnohém velmi podobného obchodnického
bratrstva šmejdířů, jeţ byly ve všech bodech schváleny Ferdinandem II. v roce 1627. V části
věnované přijímání nových členů se píše: "Kdo se pak poctiwých wdow a panen dotáže, kteréž
by v tý žiwnosti od mladosti byli a nebo kterékoli poctiwé wdowy a panny, že by žiwnost
šmejdířsku a neb handl wésti chtěli, tiem aby zabraňowáno nebylo. Wšak we wšem w tom jako
jiném mají se s pány staršími w pořádku sprawowati.".104 Je tedy zřejmé, ţe praţští
obchodníci, stejně jako řemeslníci, brali při přijímání svých členů ohled i na tyto případy.
Po udělení souhlasu zaplatili poplatek za přijetí do cechovní pokladny a při přijímání
slibovali dodrţování cechovních statut. O přijímání měla rozhodovat celá konfraternita, ale
hlavní slovo měli většinou cechmistři.
Kupecké rodiny tak často kladly velký důraz na to, aby jejich potomci byli připraveni
k obchodní ţivnosti co nejlépe a podporovaly jejich vzdělávání. Mimo městských škol se
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vyučovalo také v soukromých, tzv. "postranních školách", které se soustřeďovaly i na
obchodní zájem svých ţáků. Na výuku matematiky byly vydávány učebnice, ve kterých si
ţáci procvičovali základní počty, trojčlenku, převody měr, vah, času a peněţ. Samotnou praxi
získávali uţ od dětství při pomoci v rodinném obchodě. Nejbohatší členové staroměstského
kupeckého bratrstva, kteří vedli velkoobchodní styky se zahraničím, podporovali své potomky
také ve znalosti cizích jazyků. Pro zámoţnější staroměstské kupce to byla především znalost
němčiny, jeţ plnila funkci mezinárodního jazyka obchodníků uţ od dob německé hanzy, coţ
byl svaz převáţně německých obchodních měst. Jelikoţ Praţané pro své zboţí jezdili většinou
na jarmarky do významných měst středoevropského obchodu, zejména do Vídně, Lince,
Cáhlova (Freistadt), Norimberku, Lipska, Augsburgu a Vratislavi, vznikaly jiţ v první
polovině 16. století česko-německé jazykové učebnice pro kupce. V těchto učebnicích jsou
znázorněny typické situace kupců na cestě v zahraničí a ukázky rozhovorů, jako zdvořilostní
fráze, objednání jídla, ustájení koně, ubytování a běţné hovory s místními o novinkách. Velká
část se věnuje také frázím o domlouvání obchodu, balení zboţí a jeho přepravě.105 Např. uţ v
závěti staroměstského kupce Michala Karyka z roku 1550 si tento kupec mimo jiné přeje, aby
byli po jeho smrti posláni jeho malí synové na učení do Německa nebo do Itálie a aby jim v
tom jejich starší bratři nebránili, protoţe na jejich učení vynaloţil 200 a 300 zlatých rýnských,
coţ si mohou ověřit v registrech jeho faktorů.106
Kupci a jejich faktoři si tak pro lepší přehled vedli kupecké knihy (registra), kam si
zapisovali příjmy, výdaje a dluhy. Tato registra spolu se svědectvím někoho dalšího mnohdy
ve sporech týkajících se dluhů a pozůstalostí slouţila u soudu jako důkaz. Jediná praţská
zachovaná kupecká kniha obchodníka Jana Nettera z Glauchova byla bohuţel zničena při
poţáru Staroměstské radnice v roce 1945, avšak máme zprávy i o kupeckých knihách z jiných
českých měst. Někteří kupci si vedli také hlavní knihy, tzv. "hlavní registra", kam si
přepisovali údaje ze svých kupeckých knih. Pro drobnější obchod poslouţily i tzv. "vrubovky,
rabuše", coţ byly dřevěné hole, kde si obchodníci vedli přehled o dluzích pomocí zářezů
(vrubů), které byly po zaplacení seříznuty. Jistější formou zapisování dluhů byly městské
knihy, nicméně tento proces trval o poznání déle. Praţští obchodníci jiţ od 16. století
pouţívají také jednoduché směnky, se kterými mohli dále obchodovat nebo si za ně nechat
vyplatit hotovost. Směnky slouţily i jako důkaz při vyplácení dluhů po zemřelém, jako např.
vdova Marta Festová po staroměstském kupci Matyáši Festovi v roce 1659, která se na jejich
základě vyrovnávala s jiným staroměstským kupcem Janem z Pleisteinu.107 Pro kaţdého
většího obchodníka tak bylo nezbytné dělat alespoň jednou ročně inventuru, dobově
nazývanou "počet kupecký, počet handlovní, počet roční, inventář handlovní", po které zjistil
zisky, ztráty a stav svého jmění.
V době předbělohorské i pobělohorské vyuţívali kupci také přehledy evropských trhů,
jeţ byly psány v češtině i němčině a publikovány v tzv. Kancelářských a hospodářských
kalendářích. Byly v nich zachyceny termíny konání jarmarků českých královských i
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poddanských měst a městeček, v centrech středoevropského obchodu, jako byl Linec, Lipsko,
Norimberk, Vídeň, Vratislav nebo také v odlehlejších městech jako v Augsburgu, Frankfurtu
nad Mohanem, Hamburku, Gdaňsku, Krakově, Poznani atd.108
Dále je třeba zmínit, ţe někteří kupci se jiţ od 14. století spojovali do obchodních
společností. Některé trvaly jen krátce a byly zakládány z důvodu rizikovějšího dovozu zboţí
ze zahraničí, a proto v případě loupeţného přepadení na cestách nebo jiné ztráty zboţí se
škoda dělila mezi všechny členy společnosti a ambiciózní kupci tak nepřišli hned k bankrotu.
Jiné trvaly i desítky let a ovládaly místní či mezinárodní obchod, jako byly v pobělohorské
Praze např. praţský obchodní dům Matyáš Festa nebo nejznámější středoevropský obchodní
dům Viatis a Peller z Norimberku, který měl v Praze po celé období třicetileté války svého
faktora - staroměstského kupce Jana Bernarda z Pleisteinu.109
Přestoţe staroměstské obchodnické bratrstvo nebylo tak autonomní organizací jako
praţské řemeslné cechy a jak jiţ bylo řečeno, bylo spíše sdruţením na ochranu obchodních
zájmů svých členů, tak vnitřní organizace, společný zájem a právní existence charakterizuje
staroměstské bratrstvo kupců a obchodníků jako cechovní organizaci, která se právě ostatním
praţským řemeslnickým cechům velice podobala.
Kupci měli svoji cechovní pokladnu (pušku), kde byly obyčejně ukládány artikule,
privilegia, řády, osobní doklady (výuční, fedrovní, zachovací nebo výhostní listy) a finanční
prostředky jejich bratrstva. Dochovala se nám dřevěná, černě lakovaná kupecká cechovní
pokladna, jeţ je rozčleněna na tři části, na bočních stěnách s nápisy: "Fascia est 1672" a na
druhé straně "Renovata 1794".110 Na vnitřní straně víka jsou nepůvodní malby s rakouským,
českým a praţským znakem. Mezi hlavní příjmy kupecké konfraternity patřily hlavně vstupní
poplatky nových členů, pokuty udělené staršími a pravidelné členské příspěvky. Část pokut
většinou šla do městské pokladny, takţe je městští úředníci cechům pravděpodobně pomáhaly
vymáhat, protoţe to bylo i v jejich zájmu. Pokuty, které připadly do cechovní pokladny za
porušování práva hostí, o nichţ jsem se zmínil výše, se pohybovaly v rozmezí jedné a dvou
kop grošů českých. O výši vstupního poplatku, pravidelného členského poplatku a pokut
udělených cechmistry ve staroměstském kupeckém bratrstvu jsem zatím bohuţel ţádné
zmínky nenašel, a tak se pro představu můţeme opět podívat k praţským obchodníkům se
šmejdířským zboţím. V části věnované přijímání členů se píše: "Kdo má do pořádku přijat
býti, maje městské práwo, ten má s přáteli před pány starší a wšechen pořádek předstoupiti a
se wší hrdostí toho žádati a wedle uznaných pánů starších jakž čí obchod a handl w welikosti
a malosti žiwnosti se sezná. A to od jedné kopy podle welikosti a malosti handle, nejwíce do
pieti kop grošuow čieských a wyčleníš, k tomu libru wosku...". Pravidelný členský poplatek
byl dva groše české, jeţ se mají platit o suchých dnech na cechovních schůzích. Dále se nesmí
mít více neţ jeden krám nebo sklep pod pokutou pěti kop grošů českých a zastavení ţivnosti.
Za neúčast na cechovní schůzi byla pokuta jedna libra vosku a vdovy nebo panny půl libry. Za
disciplinární tresty, jako nepoctivost, odluzování kupců a čeládky, byla pokuta jedna kopa
grošů - při druhém takovém prohřešku dvojnásobná pokuta a po třetí uţ mají být se svolením
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purkmistra vyhozeni z cechu a zbaveni ţivnosti. Leţáci, kteří na trhu nedodrţeli předkupní
práva členů cechu, platili pokutu pět kop grošů českých. Pro nedostavení se na cechovní
pohřeb museli členové dát libru vosku a vdovy i panny půl libry vosku. Za obeslání všech
členů k pohřbu se platilo pět grošů českých.111
Jak jiţ bylo řečeno, náboţenství bylo důleţitou stránkou cechovních bratrstev, čímţ si
získávala i přízeň církve. V praxi se jednalo hlavně o pomoc chudým členům a o pohřby. O
povinnosti vypravování pohřbů zemřelým členům nebo jejich rodiny a povinnosti všech členů
cechovního bratrstva, včetně tovaryšů a čeládky, se těchto pohřbů účastnit se dočítáme i v
artikulích obchodnického bratrstva šmejdířů v části nazvané "O služiebnosti umrlejch w
pořádku poctiwém". Pohřby tak hrály další důleţitou roli v ţivotě praţských obchodníků.
Katafalk s rakví byl obyčejně přikryt černým suknem nebo sametem a byl vyzdoben štíty se
znakem cechu a jejich patrona. Z kostela, kde měl cech svůj oltář, byla rakev nesena na
hřbitov mladšími mistry a ostatní v průvodu nesli cechovní prapory a korouhve. Cechovní
pohřby byly zároveň příleţitostí k projevu společenské úcty a váţnosti bratrstva a byly natolik
oblíbené, ţe někteří měšťané kvůli nim vstupovali do cechovních bratrstev i přes to, ţe vůbec
nebyli obchodníci či řemeslníci. Cechovní bratrstva mezi sebou však vítala i tyto ţadatele,
kteří byli poté většinou asi jen neplnoprávnými členy, a to hlavně kvůli poplatkům za pohřeb i
pravidelným členským poplatkům, které patřily mezi hlavní příjmy cechovní pokladny.112
Dalšími povinnostmi cechů, které nesouvisely s jejich ekonomickou aktivitou, byly
hašení poţárů, obrana města během obléhání, hlídání městské brány a věţí, hlídání během
trhů a účast na městských slavnostech. Přibliţně od roku 1420 byly cechy seskupeny ve
vojenské oddíly, které se staly součástí městského vojska.113 Z nařízení z roku 1611 o počtech
ozbrojených muţů posílaných z kaţdého cechu tak Zikmund Winter soudí, ţe kupci byli po
nákladnících, řeznících a ševcích čtvrtý nejpočetnější cech.114 Praţské cechy se takto řadili do
vojenských praporců i v dobách třicetileté války, např. v roce 1642.115
Na městských slavnostech, nebo kdyţ do města přijel král, šly cechy seřazeny do
průvodu podle svého významu a prestiţe, jejichţ pořadí bylo sepsáno v polovině 15. století v
tzv. Soběslavských právech. Slavnostem to přidávalo na váţnosti a cechy mohly zároveň
ostatním ukázat své bohatství a společenské postavení. Toto pořadí tvoří třináct praţských
cechů, z nichţ první šli, ve středověku společensky velmi vysoce postavení, řezníci. Kupci, v
té době ještě označovaní jako kramáři, šli aţ jako poslední ze všech. Toto pořadí řemesel v
Soběslavských právech, coţ byly původně zvyky a zásady z doby husitské, však nereflektuje
konečný výčet cechů podle jejich společenského postavení, jelikoţ kramáři a kupci měli v 17.
století zcela jistě vyšší společenské postavení neţ lazebníci, kteří byli uvedeni před nimi. K
jednotlivým řemeslům se v průběhu času přidruţovaly i další podobné cechy, takţe šly v
průvodu na městských slavnostech pospolu. Kaţdé řemeslo v průvodu vedlo několik jeho
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členů, kteří nesli korouhev, coţ byl prapor z jedné strany ozdobený znakem řemesla a z druhé
strany jeho patronem. Znakem kupců byly červené váhy na zeleném štítě a jejich patronem
Archanděl Michael. V Diadochu Bartoloměje Paprockého, polského a českého historika,
heraldika a genealoga, z roku 1602 do jejich znaku přibyly ještě nůţky, coţ můţe být
důsledek vnitřní specializace staroměstského kupeckého bratrstva, především věhlasných
obchodníků s látkami, jako byli kroječi suken a kroječi pláten.116
Pro přehled můţeme ještě uvést, ţe druhá privilegovaná skupina praţských
obchodníků, jeţ měla v době pobělohorské právo k provozování maloobchodu, tedy šmejdíři,
nosili na procesích svoji vlastní korouhev117, coţ mohlo být dáno pravděpodobně tím, ţe měli
své vlastní cechovní bratrstvo, které se v Praze zformovalo aţ ke konci 15. století, a proto se o
nich v Soběslavských právech ještě nic nedozvídáme. Jejich znakem byly lilie se třemi bílými
květy na zeleném stonku se zelenými listy na zlatočerveném štítě a jejich patronem byl taktéţ
Archanděl Michael.118

3. Geografický horizont kupců na Starém Městě pražském v 17. století
Bylo-li 16. století, zejména jeho první polovina, vrcholným obdobím praţských cechů
a také dobou renesance, humanismu a evropské reformace, pak se 17. století vyznačuje hlavně
jako věk hledání nového politického řádu, věk (mimo jiné) Descarta, Pascala a Newtona tedy "stoletím vědecké revoluce" a zároveň dobou, kdy se určité části Evropy začaly
hospodářsky propojovat v nový systém. Pro staroměstský kupecký cech bylo však zároveň i
stoletím velkých náboţenských a společenských otřesů, které značně ovlivnily i jejich
privilegia, povinnosti a v neposlední řadě také členskou základnu. Navíc vznikla-li nějaká
rozepře se sousední zemí, kupci vţdy trpěli jako první.
V důsledku reformace byl jiţ v polovině 16. století přijat princip "cuius regio, eius et
religio" a vícekonfesní náboţenské poměry v českých zemích v době českého povstání byly v
porovnání s okolními evropskými zeměmi uţ spíše jen přeţitkem. Hluboké náboţenské
přesvědčení Ferdinanda II. a jeho víra, ţe panovník ručí za spásu svých poddaných, tak vedly
k rekatolizaci uţ po smrti tolerantního Rudolfa II. a český odboj proti panovníkovi uţ byl jen
vítanou záminkou pro vynucený přechod na katolickou víru. V roce 1620 zrušil Ferdinand II.
Rudolfův majestát, coţ byla listina potvrzující svobodu náboţenství v Českém království, a
jako trest za rebelii byly téměř na celou stavovskou obec uvaleny finanční pokuty, v
závaţnějších případech konfiskace majetku, coţ byl v raném novověku častý trest za zradu a
vybraným vůdcům povstání byl vyměřen hrdelní trest. V roce 1621 tak na staroměstském
popravišti stanulo 28 odsouzených, z čehoţ o hrdlo přišlo 10 šlechticů a 17 měšťanů, jeden
dostal milost.
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V roce 1624 byl vydán patent postihující protestanty i v existenční rovině, jelikoţ jim
zakazoval vlastnit nemovitosti, rozhodovat o svém majetku v testamentech, všichni byli
nuceni posílat své děti na katolické školy a sami se museli povinně účastnit katolických
bohosluţeb. V roce 1625 byli z městských úřadů odvoláni poslední protestanti a o rok později
byl vydán zákaz sňatků všech nekatolíků. V roce 1627 byl vydán souhrn zemských zákonů,
jehoţ celý název zní Obnovené právo a zřízení zemské, který ustavuje katolictví jako jediné
povolené náboţenství a zároveň potvrzuje všechny předešlé Ferdinandovy patenty vydané po
Bílé hoře. Šlechta a měšťané mohli tedy buď konvertovat nebo opustit svoji vlast do
nuceného exilu.
O nucení evangelíků ke katolickému vyznání se dozvídáme např. z Pamětí Jana Jiřího
Haranta z Polţic a z Bezdruţic, který v roce 1626 popisuje nucený přechod všech muţů, ţen i
dětí na katolickou víru nebo případ věznění německého písaře královského hejtmana, který
strávil rok vězení, mučen zimou, hladem a ţízní, přesto však "svou víru zachoval a přijal v
jisté naději nesmrtelnou korunu věčné slávy".119
Navíc uţ od roku 1622 se panovník snaţil řešit neustálé finanční problémy spojené s
náklady jeho vojsk a přistoupil k obvyklému dobovému způsobu naplnění královské
pokladny, a to devalvaci měny, která se prováděla sniţováním obsahu drahých kovů v
mincích. Tímto úkolem pověřil tzv. mincovní konsorcium, v jehoţ čele stáli Karel z
Lichtenštejna, Albrecht z Valdštejna a další šlechtici, nicméně hlavními finančními
organizátory byli asi nejznámější praţský kupec a bankéř Jan de Witte ve spolupráci se
zámoţným ţidovským kupcem Jakubem Bassewim. Toto konsorcium tak získalo od císaře za
jednorázovou sumu šesti milionů zlatých pronájem práva na raţbu mince, monopol na výkup
neraţeného stříbra a předkupní právo na veškeré vytěţené stříbro. Původní panovníkův záměr
pouze mírného sníţení obsahu stříbra v mincích však fatálně selhal a obsah stříbra se sníţil aţ
na jednu desetinu. Tato tzv. "dlouhá mince" z let 1622-1623 mimo jiné způsobila obrovskou
inflaci, umoţnila značné obohacení členů konsorcia a nakonec vedla i ke státnímu bankrotu,
takţe správa mince byla panovníkem předána zpět královské komoře. Ekonomika Čech se tak
musela navíc i z této pohromy, způsobené členy mincovního konsorcia, vzpamatovávat
dlouhá léta.120
Bezprostředně po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 došlo k velkému rabování Prahy a
dobová svědectví vyprávějí i o drancování kupeckých krámů, takţe mnoho praţských
obchodníků přišlo během krátké chvíle o veškerý svůj majetek a mnoho jich později odešlo
do nucené emigrace vlastně uţ naprosto bez prostředků. Mezi emigranty bylo mimo jiné 32
cechmistrů (30 ze Starého Města), 26 kupců, 8 lékařů... atd., takţe přičteme-li dvorskou
šlechtu a jejího sluţebnictva, je jasné, ţe Praha ztratila mnoho bohatých zákazníků.121
Jedná se sice ještě o předstatistické období, takţe přesná evidence se vedla jen zcela
výjimečně, odhaduje se však, ţe české země v důsledku třicetileté války přišly aţ o třetinu
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obyvatel, přičemţ svou daň si vybraly i čtyři morové epidemie v letech 1624-1626, 16311635, 1639-1640 a 1648-1649.122 Úbytek obyvatelstva se tak jistě projevil na jeho zchudnutí a
sníţení poptávky po zboţí. Rány po Bílé hoře a saském vpádu byli zaceleny jiţ ve 30. letech
17. století. Švédové, kteří v roce 1639 několikanásobné obléhali Prahu se vţdy stáhli, nicméně
při dalším švédském obléhání v roce 1648 uţ dobyli levobřeţní města, která byla celou dobu
obléhání systematicky drancována, a o pravobřeţní města, jeţ Praţané nakonec ubránili,
probíhaly kruté tří měsíční boje, v nichţ padlo aţ několik tisíc útočníků a stovky obránců, za
coţ si praţští měšťané u panovníka částečně smazali hříchy z předchozího povstání.123
Obnovené zřízení zemské tak ukončilo tzv. "imperium mixtum", tedy vládu krále s
podílem stavovské obce, stvrdilo rekatolizaci i majetkové konfiskace, mnozí měšťané skončili
v exilu a jejich místo zaplnili měšťané katoličtí a přistěhovalí cizinci. Ostatní praţští měšťané,
kteří v Praze zůstali, byli katolíky jiţ dříve anebo se dokázali s císařem "srovnat ve víře", a
proto být loajální Habsburkům pro ně v některých případech znamenalo spíše podmínku
kariérního vzestupu. Jako příklad exulantů u staroměstských kupců mohu uvést třeba jejich
cechmistra Martina Šmertoše z Riesenthalu (Marthin Schmertasch) - člena starého praţského
kupeckého rodu, jenţ dostal za účast v povstání pokutu 3500 zlatých, z náboţenských důvodů
emigroval do Lipska a zanechal v praţských městech majetek za více neţ 50 tisíc kop grošů
míšeňských. V roce 1632 se vrátil se saským vojskem s nadějí změny náboţenských poměrů v
českých zemích, coţ se nakonec nestalo, takţe si zpět do Lipska odvezl alespoň část svého
majetku.124 Dalšími členy staroměstské kupecké konfraternity, kteří jsou v knize přijatých
kupců z roku 1667 ještě před samotným jmenným rejstříkem a hlavními zápisy přijatých
členů uvedeni jako členové nevyznávající katolickou víru, jsou Izák Flemink (Isac Flehmig;
Flaming), Martin Teufel (Marthin Teüfel), paní Teuflová (Frau Teuflin), Jan Martin z
Javorníka (Hansz Marthin), paní Rolliartinová (Frau Rolliarthin), Konrád Šmíd (Conrath
Schmiedt), Wilhelmb Formidon, Ritliger von Ackher, Matthes Berhawer, Melichar Stark ze
Starkenfelsu (Melcher Starckh) - původem z Freiberku, Petr Nerhof z Holterberka (Peter
Nehrof), Jan Nerhof z Holterberka (Hansz Nehrof), Kryštof Kronenberger z Kronenbergu
(Christovh Cronberger) - původem z Erfurtu, Wentzel Billeckh, Abrahamb Prokh, Vilém
Wechtenburk (Wilhelmb Wechtenburg) a Lorenc Stark ze Starkenfelsu (Lorencz Starckh) původem z Freiberku.125 Dohromady je uvedeno tedy 18 členů, kteří z náboţenských důvodů
nemohli pokračovat v provozování své kupecké ţivnosti a u jedenácti z těchto osmnácti
případů jsem dohledal i zmínky o jejich emigraci, coţ zhruba odpovídá zjištěním Bedřicha
Mendla, který ovšem uváděl i kupce z Nového Města praţského. Domnívám se tedy, ţe měloli staroměstské kupecké bratrstvo zhruba kolem 40 mistrů, po Bílé hoře odešla aţ polovina
jeho plnoprávných členů. Ostatní členové byli tedy katolíci jiţ dříve anebo jim nedělalo
problém konvertovat ke katolické víře, coţ viděli jako podmínku k dalšímu provozování své
ţivnosti. Příkladem takového chování nám můţe být sám věhlasný Albrecht z Valdštejna,
staroměstský kupec Jan Bernard z Pleisteinu, o kterém se ještě zmíním, nebo jiţ zmíněný
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dvorský kupec a měšťan Menšího Města praţského (Malé Strany) Jan de Witte,126 který za
účast v českém povstání zaplatil vysokou pokutu v tzv. "generálním pardonu" z roku 1622, a
o kterém máme zprávy ještě po třicetileté válce, kdyţ po vítězném nizozemském odboji proti
španělské nadvládě stanul od roku 1653 aţ do počátku sedmdesátých let v čele nové
nizozemské republiky.127 Reformace v českých zemích tedy zprvu vítězila, ale na rozdíl od
jiných evropských zemí její nástup nakonec zmařila habsburská protireformace. Česká
reformace v kombinaci s pozdně středověkou husitskou herezí a vlivem kalvinismu tak byla
příčinou konfiskací majetku a nuceného exilu širokých vrstev obyvatelstva, takţe mnoho lidí
bylo touto skutečností jiţ náboţensky velice vyčerpáno, a tak je v době pobělohorské jiţ
nebylo tak obtíţné obrátit k "pravé víře".128
K rekonstrukci českých zemí a zacelení nejhorších ran po válce došlo aţ na počátku
osmdesátých let 17. století, nicméně obchod se po třicetileté válce vzpamatovával rychleji, a
tak ve druhé polovině 17. století lze jiţ hovořit o jeho vzestupu.129 Podle Bedřicha Mendla byl
obchod po Bílé hoře v hlubokém úpadku130, nicméně jiní autoři jiţ poukazují i na ungeltní
knihu z roku 1631, v níţ v důsledku saské okupace navíc chybí celý předvánoční trh. Z jejích
výpisů lze soudit, ţe se Praha v Čechách stala jiţ na začátku třicátých let, tedy v době vleklé
evropské obchodní krize, centrem obchodu se severočeským, luţickým a slezským plátnem
díky jeho dobré kvalitě a nízké ceně. Této skutečnosti přispěly jistě i problémy s tranzitním
obchodem přes Sasko, jeţ tak oţivily tranzit v českých zemích, kterých se válka v té době
ještě tolik nedotkla.131 Středoevropského významu nabyl i velkoobchod s vlnou, kterou v
Praze kupovali hlavně soukeníci pro výrobu vojenských uniforem. Ungeltní kniha dokazuje
také velký obrat u velkoobchodníků s kramářským zboţím, kteří na praţský trh dováţeli látky
(anglická a nizozemská sukna), benátské a turecké koberce, slezská a americká barviva,
rakouské, španělské a řecké víno, středomořské zejména italské ovoce, orientální zboţí,
asijské drahokamy a koření. Zahraniční kupci tak mohli v Praze levně získat zemědělské
produkty a snadno prodat kramářské zboţí. Na těchto obchodech se navíc významnou měrou
podíleli i členové staroměstského kupeckého cechu a praţští ţidovští velkoobchodníci, takţe
značná část zisku na praţském trhu zůstávala v rukou místních a zvětšovala tak praţský
obchodní kapitál.132
Po vypuzení evangelických kupců a při nesnázích, které katoličtí obchodníci mívali v
protestantských zemích, povolil roku 1648 císař Ferdinand III. praţským ţidům obchodovat s
kůţemi, vlnou, obilím, dobytkem, masem, vínem, sukny a nasolenými i sušenými rybami, a
ţidé tak vyplnili volná místa na praţském trhu, proti čemuţ se praţské cechy samozřejmě
bouřily a například staroměstští kupci označili ţidy za největší příčinu úpadku Prahy v 17.
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století. Ke konci 17. století do českých zemí jiţ pronikaly myšlenky merkantilismu133, které
pokládaly cechy za škůdce, o čemţ svědčí například mínění novoměstského hejtmana z roku
1699, ţe by měly být praţské cechy zcela zrušeny, protoţe tam, kde se vedou největší
obchody a stojí manufaktury, uţ tomu tak je.134
Předtím, neţ se dostaneme k původům členů staroměstského kupeckého bratrstva,
bych se ještě rád velmi stručně zmínil o vývoji přistěhovalectví obchodníků do praţských
měst. Jak jsme jiţ viděli, vystěhovalectví z měst bylo způsobováno zejména politickým a
náboţenským útlakem, hospodářským úpadkem nebo ţivelnými katastrofami.
Přistěhovalectví bylo naopak známkou hospodářské konjunktury. Zhruba od šedesátých let
16. století se do Prahy začínají stěhovat noví přistěhovalci, kteří si s sebou ze své vlasti mimo
jiné přinesli i znalosti a touhu po výdělku, coţ zvyšovalo jejich konkurenceschopnost. Avšak
jen velmi málo přistěhovalých kupců bylo v zemi svého původu uznávanými a bohatými
lidmi, takţe většina z nich se do Prahy stěhovala především proto, aby si své ţivotní
podmínky spíše vylepšili nebo aby si svou obchodní ţivnost teprve zaloţili. Z doby
předbělohorské se nám bohuţel nezachovala ţádná pramenná zpráva, ze které by šlo přesně
určit poměr původů domácích a cizích obchodníků, kteří byli členy staroměstského
kupeckého bratrstva, takţe se musíme spokojit s poznatky Josefa Janáčka, který však sledoval
původy pouze dvanácti měšťanských obchodníků s kramářským zboţím. Jeho zjištění, ţe
devět obchodníků byli přímí přistěhovalci první generace, dva potomci přistěhovalců a pouze
jediný z nich byl rodilý Praţan, nám tak můţe naznačit výraznou převahu cizinců mezi členy
kupeckého bratrstva, coţ jim umoţnilo nashromáţdění značného jmění a zaloţení kupeckých
rodů, které později hrály důleţitou úlohu v dějinách Prahy.
Přistěhovalectví obchodníků do Prahy v době předbělohorské můţeme rozdělit do
dvou stádií. Do poloviny 16. století se do Prahy stěhovali zejména Norimberčané, Jihoněmci,
Sasové, Slezané, Luţičané a jiní z blízkého okolí, nicméně po roce 1563 se do Prahy stěhují i
obchodníci ze Savojska, Francie, Anglie, Nizozemí, severního Německa, Rakouska, Itálie,
Uher a Slovinska a to takovou měrou, ţe na začátku 17. století jiţ počtem převyšovali i
přistěhovalce z okolních zemí. Svým počtem se vyjímali zejména obchodníci z Norimberku,
Italové a Nizozemci. Geografický horizont nových měšťanských obchodníků se tak od
poloviny 16. století v souvislosti s praţskou hospodářskou konjunkturou výrazně proměnil.
Josef Janáček, který však zpracovával všechny praţské křesťanské obchodníky s měšťanským
právem, tedy všechny specializace staroměstského kupeckého bratrstva, kramáře, šmejdíře,
šmukýře a ţelezníky, odhadl, ţe ze všech nově přistěhovalých měšťanů na Starém Městě
praţském od roku 1554-1620, bylo zhruba 10 % obchodníků. Většina obchodníků do Prahy
přišla jako obchodní sluţebníci. Obchodníci-přistěhovalci, kteří se v Praze usadili, do města
zároveň zvali i své příbuzné, kterým pomáhali se zaloţením jejich vlastní obchodní ţivnosti,
čímţ se vytvořily jiţ zmíněné základy ke vzniku cizích kupeckých rodin, jeţ na praţském trhu
ovládaly obchod s určitými druhy zboţí. Do Prahy tak nakonec mířili i jejich krajané, kteří se
doslechli nebo na vlastní oči viděli, jak se jejich bývalým přátelům daří.
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Od osmdesátých let 16. století tvořili Italové, kteří pronikali na sever přes Alpy,
největší část přistěhovalců-obchodníků do praţských měst. Hlavními důvody byly přesun
těţiště hlavních dálkových obchodních cest mířících do Evropy - a tím i velká konkurence
zboţí dováţeného ze Španělska, Portugalska a Nizozemí. Náboţenský útlak a krize
nizozemského obchodu byl zase důvodem k intenzivnímu stěhování nizozemských
obchodníků, kteří se však v Praze svým počtem ani obchodním kapitálem s Italy rovnat
nemohli. Někteří přicházeli přímo z Nizozemí, jiní zase z jiných významných obchodních
měst - např. Jan de Witte přišel do Prahy z Antverp jako faktor německého obchodníka
Mikuláše Schnukarta.135
Jak si jiţ za chvilku ukáţeme, je opravdu zajímavé, z jak malé oblasti pocházela
většina italských mistrů praţské renesance. Byla to hlavně oblast Comského a Luganského
jezera, z níţ pocházeli slavní stavební řemeslníci, od zedníků a kameníků aţ po architekty,
kteří se ve velkém podíleli na utváření umělecké podoby zaalpských zemí. Jejich práce byla
natolik uznávaná, ţe se nám dochovaly i dobové zmínky, např. při stavbě klášterního kostela
ve městě Hall v Tyrolsku, odkud mimochodem pocházel i staroměstský kupec Jan Empacher,
o jejich upřednostňování před Němci. Byla vyzdvihována především jejich píle, rychlost,
zručnost a v neposlední řadě také to, ţe nevyţadovali ţádné odpočinkové hodiny. Italové byli
na jednu stranu značně přizpůsobiví, na druhou stranu měli však také sklon k izolaci, coţ je v
Praze udrţelo ve svých enklávách, a přestoţe manţelstvími proudila z matek v dalších
generacích italských potomků jiţ česká a německá krev, největší překáţkou k bliţšímu
splynutí v době předbělohorské byly především náboţenské rozdíly mezi katolickými Italy a
utrakvistickými Čechy.136
Jezuité, coţ je řeholní řád římskokatolické církve, který vznikl jako reakce na
reformaci, v Praze pořádali pravidelná kázání pro italské, v Praze usedlé, obyvatelstvo jiţ v
roce 1560 a podle Tomka se těchto setkání účastnilo asi sto Vlachů, a to především zedníci a
kupci137. Podle Janáčka však většinou šlo asi jen o obyvatelstvo bez měšťanského práva.
Jezuité v Praze tedy Vlachům pomáhali a z jejich iniciativy byla v letech 1590-1600
vystavěna Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie. Stejně tak měli pravděpodobně značný
vliv i na zaloţení Vlašské kongregace, s původním názvem Nanebevzetí Panny Marie, v roce
1573, jeţ poskytovala pomoc chudým a nemocným katolíkům, zároveň se však do jisté míry
stala i buňkou a nástrojem protireformačního úsilí v praţských městech. Např. ještě v roce
1600 rektor Vlašské kongregace ţádal v korespondenci benátské panství o příspěvek na nově
zaloţenou kapli Nanebevzetí Panny Marie, přičemţ se zmiňuje, ţe si ji Italové postavili v
"kacířském městě". Do této kongregace původně patřili i čeští katolíci, kteří se odtrhli a
vytvořili si vlastní kongregaci aţ v roce 1639. Je tedy pravděpodobné, ţe na sklonku 17.
století jiţ všichni italští kupci, kteří chodili na vlašská kázání jezuitů, pomáhali s
financováním výstavby Vlašské kaple na Starém Městě a Vlašského špitálu (čp. 335/III), u
něhoţ byl později přistavěn i kostel a škola, na Menším městě (Malé Straně) praţském. Tito
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vlašští obchodníci byli často i členy v představenstvu kongregace, a ve svých závětích tak
většinou pamatovali i na zmíněný špitál. V době praţského povstání tak mohli být viděni jako
nepřátelé, coţ naznačuje i rozkaz direktorů české komoře, kteří se doţadují propuštění
ungeltních úředníků, zejména Vlachů, kteří v Ungeltu povolují schůzky nepřátel českého
odboje. Doslova o obchodnících se tedy sice nemluví, ale jak víme, tak zrovna ve
staroměstském Týně se scházeli většinou obchodníci. Vzhledem k tomu, ţe obchodníci si
mnohem více váţili své vlastní prosperity, je nakonec nejpravděpodobnější, ţe se Italové do
českého odboje nijak výrazněji nezapojili.
Vedle katolíků a utrakvistů tvořili značnou část členské základny staroměstského
kupeckého bratrstva také němečtí evangelíci, kteří se do náboţenského dění v dobách českého
povstání taktéţ výrazněji nezapojili, a to ani finančně. Je známo, ţe někteří staroměstští kupci
tak stáli naopak v čele německé evangelické obce. Byli jimi Lorenc Stark, Petr Nerhof, Jan
Nerhof, Eustachius Betengel, Valentin Kirchmajer, Michal Pešon, Melichar Steinhart a Karel
Gieswein.138
Výše uvedené změny podmínek k provozování obchodní ţivnosti na začátku třicetileté
války, tak dle mého, vedly k odchodu aţ poloviny mistrů staroměstské kupecké konfraternity,
jejichţ uvolněná místa bezpochyby lákala další katolické kupce z okolních i vzdálenějších
zemí, kteří chtěli získat přístup k privilegovanému obchodu v praţských městech.
Pobělohorskému vývoji přistěhovalectví do Prahy se podrobněji zabýval např. Václav Líva,
jehoţ závěry o všech nově příchozích měšťanech v letech 1618-1653 uvádějí, ţe v tomto
období získalo měšťanské právo na Starém Městě praţském 1232 (41,6 %), na Novém Městě
1004 (33,9 %), v Menším Městě 641 (21,7 %) a na Hradčanech 78 (2,6 %) přistěhovalců. Ve
všech královských praţských městech to tedy bylo 2955 nových měšťanů. Po odečtení
případů, kdy se přesun uskutečnil pouze v rámci praţských měst (214) a dále těch, kdoţ byli
jiţ přijati pod městskou ochranu (182), došel k závěru, ţe se jednalo o 2559 cizích
přistěhovalců. Doloţené národnostní rozdělení těchto nových měšťanů vypadalo následovně:
44,1 % Čechů, 51,5 % Němců a 4,2 % z ostatních zemí jako např. Vlachové139 (72),
Francouzi (20), Rétorománi a Poláci (5), Irové, Vlámové a pokřtění Ţidé (4), Valoni (2),
jeden Holanďan, Skot, Maďar a Turek a 6 neurčitých národností. - celkem 126.140
Při sestavování geografického horizontu staroměstských privilegovaných kupců po
Bílé hoře tak bylo klíčové nejdříve zjistit, kdo byl ve zkoumaném období nadále jejich
členem, kdo z náboţenských či jiných důvodů emigroval a kdo byl zapsán jakoţto nový člen.
K tomu jsem vyuţil zejména knihu přijatých staroměstských kupců a obchodníků do
staroměstské kupecké konfraternity z roku 1667141, ve které se objevují zápisy přijatých členů
jiţ od roku 1625. V této knize je zachycen i jmenný seznam členů, kteří "nevyznávají
katolickou víru", coţ nám můţe pomoci zachytit, jak obrovský dopad měla všechna výše
popsaná nařízení Ferdinanda II. na členskou základnu staroměstských kupců po poráţce
českých stavů. O těchto nekatolických členech jsem se zmínil jiţ výše, není tedy třeba jejich
138
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jména opakovat. Je tedy zřejmé, ţe čelní představitelé praţské německé evangelické obce,
jako byli např. staroměstští kupci Lorenc Stark a Petr i Jan Nerhofovi, kteří jsou uvedeni ve
výše zmíněném seznamu, byli z náboţenských důvodů nuceni ukončit v Praze svoji obchodní
ţivnost. Musíme si tedy uvědomit, ţe první desetiletí doby pobělohorské se staroměstská
konfraternita velmi proměnila a nějakou dobu trvalo, neţ noví přistěhovalci zaplnili volná
místa a zdomácněli natolik, aby mohli společně zase bránit svá stará privilegia.
Předpokládám, ţe k tomuto zacelení dochází aţ ve čtyřicátých letech 17. století, kdy se
rozhořel výše popsaný spor s Norimberčany právě o stará obchodní privilegia na praţském
trhu. Vzhledem k těmto nezanedbatelným okolnostem a v neposlední řadě také skutečnosti, ţe
v Evropě v té době probíhal vyčerpávající válečný konflikt, v jehoţ průběhu byla Praha i
několikrát obléhána, je nutné připustit moţnou neucelenost zápisů, jeţ se datují před vznikem
samotné knihy přijatých členů staroměstského bratrstva, jak si ještě názorně ukáţeme na
příkladu jejich mladší členské matriky.
Dalším pomocným pramenným zdrojem mi tak byla členská matrika staroměstských
kupců a obchodníků z roku 1725142, ve které se objevují zápisy přijatých členů jiţ od roku
1657. Je třeba zmínit, ţe všichni uvedení přijatí členové z této členské matriky jsou zapsáni i
ve starší knize přijatých kupců, coţ zajisté zvyšuje jejich validitu. Rozdíl mezi uvedenými
knihami však vidíme jiţ na první pohled. Jedná se především o ucelenost zápisů přijatých
členů zkoumaného období, coţ je pravděpodobně dáno širokým časovým rozptylem těchto
cechovních dokumentů a také rozdílným obdobím jejich vzniku. Porovnáme-li zápisy
přijatých mladší členské matriky se starší knihou přijatých kupců, dovídáme se, ţe od roku
1657, tedy od data prvního zápisu v mladší členské matrice, do roku 1731143 je v členské
matrice uvedeno 113 přijatých kupců. Kdeţto ve starší knize přijatých členů z roku 1667 je za
stejné období uvedeno 184 přijatých, coţ je o 62,8 % více zapsaných členů. Zjistil jsem, ţe
seznamy přijatých jsou zcela totoţné aţ od roku 1719, nicméně zápisy jsou v mladší členské
matrice vedeny pečlivě jiţ od roku 1705. Z toho mohu soudit, ţe kniha přijatých kupců z roku
1667 můţe mít zhruba stejné mezery v zápisech - tedy, ţe zápisy starší více neţ 20 let od
vzniku samotné knihy mohou vykazovat jen neúplná data, coţ je v tomto případě zhruba
konec třicetileté války. Naproti tomu podrobný seznam členů, kteří se po Bílé hoře většinou z
náboţenských důvodů vzdali své obchodní ţivnosti, jenţ je uveden právě ve starší knize
přijatých kupců, vypovídá o poměrně "dobré paměti" tohoto pramenu. Za období od roku
1625-1731 je v této knize zaznamenáno dohromady 214 přijatých kupců-mistrů, coţ s
přihlédnutím na uvolňování poměrů v udělování mistrovství od začátku 18. století svědčí o
opravdu značných změnách uvnitř staroměstského kupeckého bratrstva v době pobělohorské.
Na začátku své práce jsem si však kladl i výzkumnou otázku, která zní, odkud tito
nově přijatí kupci pocházeli? Vzhledem k tomu, ţe knihy přijatých kupců ani jejich členská
matrika informace o původech neuvádí, a jak jiţ víme, všichni členové bratrstva museli od
městské rady obdrţet měšťanské právo, bylo nutné nahlédnout do knih měšťanských práv
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Starého Města praţského z let 1600-1662144 a jejího pokračování z let 1658-1703145 a 16891711146. V těchto knihách se nachází zápisy z přijímání nových měšťanů, ve kterých se písař v
některých případech zmiňuje i o povolání, potvrzuje řádné zplození rodičů přijímaného
měšťana, zapisuje dva "rukojmí" (ručitele), kteří na několik let zaručují jeho poctivost a v
nejlepších případech se zmiňuje i o jejich původu, kdyţ podrobněji popisuje předloţené
zachovací listy. Tyto zachovací listy byly potvrzením legitimního původu, jejichţ předloţení
byla základní podmínka k obdrţení měšťanství a případného přijetí do obchodnického či
řemeslnického cechu. Jsou nám tak nejdůleţitější výpovědí o jejich původu, přestoţe místo
jejich vystavení, coţ bylo správní středisko dané oblasti, nemuselo být vţdy přímo jejich
rodištěm. Navíc rodová jména v 17. a 18. století stále ještě nebyla ustálena a někdy se měnila
i z pokolení na pokolení, tedy příbuzenstva v boční linii. Jména se při zápisech do úředních
knih také často počešťovala, poněmčovala či latinizovala147, coţ je zřejmé zejména při
pohledu na německy psanou knihu přijatých staroměstských kupců a její porovnání s česky
psanými zápisy v knize měšťanských práv Starého Města praţského. Jako příklady mohu
uvést Němce Johanna Zerla, který byl do knihy měšťanských práv zapsán jiţ jako Jan Celler;
dále Francouzi Michael Piloti (Michal Piloty) a Frantz Putelier (František Bautillie); Čech
Johann Odhey (Jan Odháje) atd. Velmi nápomocny mi byly také především obchodní
biogramy praţských křesťanských velkoobchodníků a obchodníků se zahraničním kupeckým
zboţím v letech 1620-1707, které jsou obsaţeny v přílohách Miloše Dvořáka.148 Autor ve své
práci vyuţívá velké mnoţství rukopisů všeho druhu a při určování původů čerpá většinou i z
uvedených knih měšťanských práv. Zjistil jsem, ţe mimo jiné opravdu poctivě vypsal
všechny přijaté měšťany, u nichţ bylo popsáno povolání (kupec, kaufmann, handlíř,
suknakraječ, šmejdíř, šmukýř, kramář, crammer...atd), nicméně předmětem mé práce jsou
pouze obchodníci ze staroměstského kupeckého bratrstva, coţ z měšťanských knih nemusí
být na první pohled zcela zřejmé, tudíţ ve svých seznamech uvádím samozřejmě pouze
obchodníky, jejichţ jména jsem dohledal v knize přijatých kupců a obchodníků
staroměstského bratrstva. Díky tomuto seznamu členů jsem se v měšťanských knihách mohl
soustředit jiţ jen na jména, takţe jsem nebyl omezen pouze na uvedenou profesi, coţ mi
pomohlo dohledat dalších 47 obchodníků, z čehoţ ve 22 případech se písař při popisování
zachovacích listů zmínil i o jejich původu.
V tomto můţeme vidět asi největší problém při sestavování geografického horizontu
přijatých členů. Jak jsem jiţ uvedl, městské rady v některých případech dávaly ţadatelům i
jisté úlevy a propůjčovaly měšťanské právo a tím i právo na provozovaní ţivnosti s tím, ţe
zachovací listy budou předloţeny aţ dodatečně, za coţ se však stejně museli zaručit dva
měšťané, coţ byli u staroměstských kupců téměř vţdy jiţ zapsaní členové místní
konfraternity. Dalším velkým problémem je skutečnost, ţe od domácích, kteří chtěli ve městě
svého narození mistrovat, uţ ani cechmistři nepoţadovali zachovací listy, jelikoţ zájemce
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znali jiţ od dětství.149 Je moţné se domnívat, ţe písaři v některých těchto případech
postupovali podobně i u zápisů do knih měšťanských práv, coţ můţe značně zkreslit poměr
praţských rodáků v kupeckém bratrstvu.
Jak jiţ víme, praţští přistěhovalci-obchodníci ve většině případů nebyli nijak
zámoţnými lidmi a přicházeli si svou ţivnost do Prahy teprve zaloţit. Bohatství nových
kupců tedy nebylo zvláštní podmínkou, protoţe kupci ve střední Evropě si většinou zachovali
roli prostředníků, kteří od západních kupců zboţí odebírali a dále jej prodávali v malém pro
místní obyvatele a nebo plnili funkci jejich obchodních zástupců. Tento meziobchod také
přinášel určitý zisk, nicméně zajisté o mnoho menší neţ jejich nizozemským a anglickým
partnerům. Komunikační a obchodní vztahy nemusely nutně korespondovat se vztahy
politickými, takţe panovník v době třicetileté války na praţském trhu trpěl i evangelické
kupce, kteří prodávali praţským měšťanům, tedy i samotným radním, ve velkém. Výměna
zboţí byla bez jeho přepravy téměř nemoţná a aţ do vynálezu parostroje a budování ţeleznic
platilo pravidlo, ţe voda spojuje, zatímco pevnina rozděluje. Doprava po moři a po větších
řekách byla tedy o mnoho rychlejší a méně nákladná neţ doprava po pevnině, coţ v Evropě
odlišovalo regiony podél hlavních námořních obchodních tras od Evropy vnitrozemské.
Bohaté kupce známe i ve vnitrozemí, nicméně ztrátu způsobenou pomalejším obratem
kapitálu v důsledku pomalé pozemní přepravy se obchodníci snaţili vyrovnat vyšší mírou
zisku, coţ v konečném důsledku zvyšovalo cenu zboţí na vzdálenějších trzích.150
Dálkový obchod tak byl v českých zemích s výjimkou Labe, Vltavy a Odry odkázán
pouze na nákladnou, zdlouhavou a relativně nebezpečnou pozemní dopravu. V Praze byly
vydláţděny jen hlavní ulice, jelikoţ Praha jiţ nebyla sídelním městem Habsburské monarchie
a ostatní cesty byly pro vozy a koně nebezpečné. Cla, jeţ se vybírala taxou 1/60 z importu i
exportu a 1/120 z tranzitu151, měla pokrývat i údrţbu cest, jenţe jejich špatný stav byl někdy
udrţován i záměrně, jelikoţ domácí řemeslníci tím profitovali z oprav polámaných kol nebo
vyprošťování převrácených vozů. Kvalitnější kamenem štětované cesty s příkopy se u nás
budují aţ od roku 1726. Hlavní dopravou byli aţ do vzniku ţeleznic formané (česky
landkočí), jejichţ sluţby velmi vyuţívali zejména zámoţnější kupci. Forman nesl za vezené
zboţí odpovědnost, a proto raději jezdil v kolonách s jinými formany a obchodníky. V
některých oblastech je doprovázel i městský ozbrojený doprovod. Nebezpečí na cestách bylo
pro praţské kupce tak veliké, ţe před tím, neţ se vydali na nějakou vzdálenější cestu, tak
někteří raději sepisovali závěti pro případ své smrti. Podle policejního řádu z roku 1492 byly
podél zemských cest mýceny lesy do vzdálenosti jednoho honu152, roku 1578 byla zemským
sněmem tato vzdálenost sníţena na šířku lesního provazce153 a v první polovině 17. století se
porosty kolem cest mýtily na dostřel pistole154. Při dopravě zboţí mnohdy záleţelo také
hlavně na čase z důvodů časově omezeného trvání trhů, slavností a také trvanlivosti některých
149
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druhů zboţí. Doba, kterou kupci strávili na cestách, závisela na období a zdali cestoval
naloţen - odhaduje se, ţe průměrně naloţený vůz denně ujel tak 40-50 km.155
Vzhledem ke všem výše uvedeným okolnostem tak Praha aţ do osmdesátých let 17.
století nedosahovala takové hospodářské úrovně jako v době Rudolfa II., nicméně díky své
přelidněnosti a velikosti si stále udrţela status vnitrozemského přístavu a důleţitého odbytiště
ve střední Evropě. Toho vyuţili hlavně katoličtí kupci a obchodníci z nedalekých českých, ale
i vzdálenějších zahraničních měst. Byli to zejména kupci ze severoitalských měst, která uţ
nemohla konkurovat obchodním centrům na pobřeţí Atlantiku, a tak se sami museli vydávat i
daleko přes Alpy. Jedním z prvních přistěhovalců-obchodníků, který se podle knihy přijatých
kupců na Starém Městě hlásil o členství v místním kupeckém bratrstvu byl totiţ právě Ital
Antonín Trentini z Treunfeldu (Anthoni Trentin; Antonin de Trentinus)156, jenţ pocházel ze
severoitalského města Trident157, které po skončení konání ekumenického koncilu z let 15451563 zaţívalo postupný hospodářský úpadek. Tento staroměstský kupec získal měšťanské
právo v roce 1623 a od roku 1637 se stává kupeckým cechmistrem. Dalšími staroměstskými
kupci původem z Itálie byli Matyáš Festa (Mathias Festa)158, taktéţ původem z Tridentu159,
jenţ získal měšťanské právo v roce 1640 a oţenil se s dcerou staroměstského kupce Jakuba
Visenda, původem z italského Merana160, který se v Praze usadil jiţ v roce 1613, a proto se v
knize přijatých kupců jiţ neobjevuje. V roce 1643 získal měšťanské právo na Starém Městě
kupec Jan Baptista Lumago (Johann Bapt. Lumago)161, původem ze severoitalského
Chiura162, člen rozvětvené italské rodiny obchodující s hedvábím. Ve stejném roce byl do
knih měšťanských práv zapsán téţ Jan Antonín Casanova (Johann Antoni Casanova)163,
původem z Chiavenny164, jenţ měšťanské právo na Starém Městě obdrţel v roce 1643, v roce
1649 se účastnil obrany města při švédském obléhání, za coţ byl od císaře Ferdinanda III.
povýšen do šlechtického stavu a v roce 1650 se stal starším kupeckého cechu. V roce 1649
získal měšťanské právo staroměstský kupec Blasius Revare (Revara)165, původem z Parmy166.
Další kupec Petr starší Trentini (Peter Trentin; Trentýn)167, původem z Tridentu168, získal
měšťanské právo na Starém Městě v roce 1650. První zaznamenaný kupec v členské matrice
kupecké konfraternity Jan Baptista Pizzini z Türnbergu (Johann Pitzini; Piczyny)169, jenţ se
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narodil v severoitalském Roveretu170, staroměstské měšťanské právo získal v roce 1654171, do
staroměstského kupeckého bratrstva byl zapsán v roce 1657 a v roce 1661 byl zvolen
cechmistrem. Dalším staroměstským kupcem, jenţ pocházel z italské oblasti Vallis Ledri172 v
okolí Gardského jezera, byl Petr mladší Trentini (Peter Trentin)173, synovec výše zmíněného
kupce Petra staršího Trentiniho. Do kupeckého bratrstva byl zapsán v roce 1666 a od roku
1674 zastával funkci cechmistra. Bartoloměj Martinelli (Bartholome Marthineli)174, původem
z Benátska175, získal měšťanské právo v roce 1667 a do seznamu přijatých kupců byl zapsán v
roce 1670. Další kupec Jakub Minetti (Jacob Mineti)176, původem z Bolvedrie v Milánsku177,
získal v roce 1667 měšťanské právo178 a v roce 1670 byl zapsán do kupeckého bratrstva.
Zemřel v roce 1698 a jeho náhrobek je umístěn v kostele sv. Havla na Starém Městě
praţském. Kupec Karel Fiorini (Carlo Fiorini)179, původem z italské vesnice Menasasso180,
obdrţel měšťanské právo v roce 1670 a do bratrstva byl zapsán v roce 1678. Dalším z řady
italských přistěhovalců-kupců byl Dominic Martinelli (Dominicus Martinelli)181, původem z
města Gardone182, jenţ získal měšťanské právo na Menším Městě (Malé Straně) v roce 1664,
na Starém Městě v roce 1679183 a do staroměstského kupeckého bratrstva byl zapsán v roce
1681. Od roku 1689 zasedal mezi desetisoudci, coţ byl niţší městský úřad, který vymáhal
dluhy do deseti kop grošů míšeňských a v letech 1699 a 1705 byl jmenován do městské rady.
To kupec Bernardin Concha (Bernhardt Concha)184, původem z městečka Bellano185, obdrţel
měšťanské právo na Starém Městě v roce 1681186 a do kupeckého bratrstva byl přijat v roce
1686. Měl v Lipsku i svého faktora, v roce 1701 měl problémy s pašováním zboţí a v roce
1721 sepsal poslední vůli. Přistěhovalý kupec Antonín Minetti (Antonio Minetti)187, původem
z Bolvedrie v Milánsku188, obdrţel měšťanské právo v roce 1684 a do knihy přijatých kupců
byl zapsán v roce 1688. Zemřel roce 1708 ve věku šestapadesáti let, pochován byl v kryptě
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kostela sv. Jiljí na Starém Městě praţském a podle inventáře majetku měl na skladě široký
sortiment kupeckého zboţí, jako např. lyonské zlato a stříbro, orientální a české granáty,
orientální perly, benátské rozinky, boloňský šafrán a fenykl, barviva, kyperský olej, virginský,
amsterdamský, turecký, norimberský a český tabák a také pardubický a italský poštovní papír
- jeho celkový majetek činil 45 210 zlatých a 41 krejcarů. Dalším přijatým staroměstským
kupcem, který se do Prahy v 17. století přistěhoval z italských oblastí, u kterého jsem zároveň
dohledal i jeho původ, je Jan Claveli (Johann Clavelli; Clavel)189, původem z Valenzy190,
který obdrţel měšťanské právo v roce 1671 a do kupeckého bratrstva byl přijat v roce 1688.
Další obchodník Antonín Maria Rigallia (Antoni Maria Rigalia; Rigaglia; Antonius Maria
Rigallia)191, původem z Vallis Fellina192, obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském
v roce 1698 a v tomtéţ roce byl zapsán i do staroměstského kupeckého bratrstva. Další byl
Peter Antoni Chonca (Concha)193, jenţ v roce 1699 obdrţel měšťanské právo na Starém
Městě praţském na základě předloţeného zachovacího listu z městečka Bellano.194 Posledním
přijatým členem, u kterého jsem ve zkoumaném období dohledal jeho italský původ, byl Felix
Antoni Azzoni (Felix Azzoni)195, který na základě předloţeného zachovacího listu z italského
města Padova196 obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském v roce 1700 a do
staroměstského kupeckého bratrstva byl přijat v roce 1701.
Napočítali jsme tedy osmnáct doloţených přistěhovalců ze severoitalských oblastí,
kteří byli v letech 1625-1705 zapsáni do knihy přijatých členů. Je tedy zřejmé, ţe Italové
jakoţto katolíci neměli se zakládáním a provozováním ţivnosti v pobělohorské Praze ţádné
problémy, takţe jejich početné přistěhovalectví pokračovalo i po vydání výše zmíněných
Ferdinandových patentů, které z provozování ţivnosti vyloučily všechny nekatolické členy.
Přesto i tito noví členové se potýkali s některými problémy. Jak jiţ víme, v předbělohorské
Praze byla podmínkou pro získání měšťanského práva znalost češtiny, jenţe jiţ na konci 16.
století dovolují úřady obchodníkům u soudu vypovídat německy. V Obnoveném zřízení
zemském byla němčina s češtinou jiţ zrovnoprávněna, nicméně po nuceném odchodu
mnohých nekatolických měšťanů, mezi které patřila i řada staroměstských úředníků a
obchodníků, nastaly v dobách probíhající třicetileté války na některých úřadech velké zmatky.
Orgány praţské správy stále jednali s jednotlivými členy staroměstské kupecké konfraternity
v českém jazyce i proti jejich vůli. Např. desetipanský úřad, coţ, jak jsem jiţ uvedl výše, byl
niţší městský úřad, který vymáhal dluhy do deseti kop grošů míšeňských, rozhodl roku 1647
o jazykovém problému tak, ţe poněvadţ pan Antonín Trentini česky dobře rozumí a je do
země přijat za Čecha, má být spravedlivě obţalován v českém jazyce. Dovolávat se k právu
bylo moţné i v němčině, nicméně desetipanský úřad v tomto svém rozhodnutí uvádí, ţe
dokud nebude obnovena městská rada s lidmi lépe ovládajícími němčinu, tak se bude jednat v
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češtině.197 Poznatky Václava Lívy o nových praţských měšťanech v první polovině 17.
století198 a zmínky o jazykových problémech, které řešil desetipanský úřad, dále nasvědčují
tomu, ţe noví staroměstští kupci, jejichţ členskou základnu výrazně ovlivnilo postavení všech
nekatolíků mimo ţivnostenské právo, se v prvních desetiletích po vydání Obnoveného zřízení
zemského ve městě teprve naturizovali a s českým jazykem měli ještě problémy. Naopak
městští radní vyznávající jiţ pouze římskou katolickou víru měli někdy problémy zase s
němčinou, která se s českým jazykem zrovnoprávnila teprve v roce 1627. Ferdinand II.
pravděpodobně přece jen nemohl vyměnit celou městskou radu a jiné městské orgány a nechat
město řídit cizinci, kteří nerozuměli jeho obyvatelům. Výrazná proměna členské základny
staroměstských kupců, jejich pomalé počešťování a jazykové zmatky v dobách třicetileté
války, které s tím souvisely, byly pravděpodobně asi také důvod, proč trvalo celých padesát
let, neţ dostalo bratrstvo staroměstských kupců a obchodníků od panovníka výše popsané
pobělohorské potvrzení svých privilegií souvisejících se starodávným právem hostí.
Tradičně silné zastoupení ve staroměstském kupeckém bratrstvu měli však také
přistěhovalci z německých zemí. Prvním zapsaným členem od roku 1625 byl v knize přijatých
kupců Jan Celler (Johann Zerle)199, původem z Norimberku200, který získal měšťanské právo
na Starém Městě v roce 1617. Dalším přijatým členem byl Jiří Muraryus (Georg Morarius)201,
původem z města Burglengenfeldu202, jenţ obdrţel měšťanské právo v roce 1630, v roce 1637
byl zvolen cechmistrem, v roce 1644 měl ve svém domě obchod s orientálním kořením, v roce
1649 jej císař Ferdinand III. povýšil do šlechtického stavu za obranu Prahy před Švédy a
udělil mu predikát "z Najdorfu", od roku 1650 aţ do své smrti v roce 1659 zasedal v městské
radě a od roku 1658 byl inspektorem nad staroměstskými kupci.203 Další přijatý kupec Jan
Bernhard z Pleisteinu (Hans Bernardt von Pleistein)204, původem z Pleysteinu205, obdrţel
měšťanské právo v roce 1637. V Praze začínal jiţ jako faktor proslulé norimberské
velkofirmy Viatis a Peller, pro kterou vykonával faktorské sluţby od roku 1612 po celé
období třicetileté války aţ do roku 1650, a praţské obchodní společnosti Jan de Witte. Po roce
1621 obchodoval spolu s Ester Teuflovou, vdovou po staroměstském kupci Janu Teuflovi, a v
roce 1626 se oţenil s její dcerou Dorotou. V roce 1629 přestoupil na katolickou víru, coţ mu
umoţnilo dále provozovat svoji kupeckou ţivnost, a proto ho můţeme řadit k dalším
příkladům toho, ţe pro mnohé obchodníky byl zisk přednější neţli náboţenství, takţe jim
nedělalo větší problém konvertovat ke katolické víře. Po smrti Doroty Bernardové v roce
1641 zdědil její majetek, v roce 1649 ho Ferdinand III. povýšil do šlechtického stavu za
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obranu města před Švédy a v roce 1657 zemřel.206 Dalším zapsaným členem v knize přijatých
obchodníků byl Jan Kriegseisen (Johann Kriegseiszen)207, u jehoţ původu se píše pouze
Německo208. Měšťanské právo získal v roce 1640209, od roku 1647 byl zvolen starším
kupeckého bratrstva a zemřel v roce 1649. Kupec Jan Baunoch (Hans; Johann Baunach)210,
původem z Würzburgu211, získal měšťanské právo v roce 1663 a do kupeckého bratrstva byl
přijat v roce 1666. Podle inventáře svého majetku měl v roce 1680 na skladě holandský brokát
i sukno, italskou bavlnu, zázvor, barviva, španělské víno, italský a turecký papír, uherský
vitriol, materiálie, brazilský a turecký tabák... atd. V době sepisování inventáře těchto
rozsáhlých obchodů bylo k dispozici celkem 24 specializovaných kupeckých knih tohoto
obchodníka. Dalším přijatým členem, u kterého se mi podařilo dohledat jeho původ, byl
Leonhardt Moser (Leonhard Moszer)212, pocházející z Michelsdorfu213. Měšťanské právo na
Starém Městě obdrţel v roce 1666 a hned v témţe roce byl přijat i do kupeckého bratrstva.
Taktéţ kupec Cristoph Günter (Christof Gintser)214, původem z Guttstadtu v tehdejším
Východním Prusku215, získal měšťanské právo v roce 1683 a ve stejném roce byl přijat i do
staroměstského kupeckého bratrstva. Dalším přijatým členem byl Ondřej Kempf (Andreas
Kemf)216, pocházející z německého města Dorfstadtu217 nedaleko českých hranic, obdrţel
měšťanské právo v roce 1682 a do kupeckého bratrstva byl přijat v roce 1688. Posledním
dohledaným přistěhovalcem-kupcem z německých zemí, který byl v 17. století přijat do
staroměstského kupeckého bratrstva, byl Ondřej Fromm (Andreas From)218, původem z
Kolína nad Sprévou v Braniborsku219, jenţ obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce
1686 a v roce 1688 byl přijat do kupeckého bratrstva. Dohromady jsem tedy dohledal devět
přistěhovalců-obchodníků z německých oblastí, kteří byli v letech 1625-1705 přijati do
staroměstského kupeckého bratrstva.
Z Rakouska jsem ve zkoumaném období dohledal čtyři přistěhovalce-obchodníky,
kteří byli zapsáni i v seznamech přijatých kupců staroměstského kupeckého bratrstva. Prvním
byl Jan Jiří Weiceneker (Hans Georg Weitznecker)220, původem z Wiesbergu221, který
pracoval jako kupecký mládenec u výše zmíněného Jana Kriegseisena. V roce 1651 obdrţel
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měšťanské právo na Starém Městě222 a od roku 1671 vykonával funkci kupeckého cechmistra.
Další kupec Jan Empacher (Johann Empacher)223, původem z města Hall in Tirol224, jenţ
obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce 1665 a do kupeckého bratrstva byl přijat v
roce 1666. Od sedmdesátých let byl praţským faktorem norimberské společnosti Antonína
Fermonda.225 Třetím přijatým byl knihkupec, obchodník a mědirytec Daniel Vusín (Daniel
Wusin)226, původem ze Štýrského Hradce227, jenţ získal na konci padesátých let měšťanské
právo na Novém Městě praţském a k tomu, aby od staroměstského magistrátu získal povolení
k prodeji knih, se roku 1668 přestěhoval na Staré Město praţské, kde od rady záhy obdrţel i
měšťanské právo. Praţští knihkupci, knihtiskaři a knihaři si na něj v roce 1676 stěţovali, ţe
ve svém krámě prodává i sukno, plátno... atd, které směňuje za knihy s knihkupci z cizích, a
to i nekatolických zemí. V polovině devadesátých let 17. století zemřel. Posledním
dohledaným kupcem je Zachariáš Stauffer (Zacharias Staufferre)228, původem z Tyrolska229,
jenţ obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce 1692230 a do kupeckého bratrstva byl
přijat ještě v tomtéţ roce.
Dále jsem dohledal přistěhovalce-obchodníky, kteří byli přijati do staroměstského
kupeckého bratrstva, pocházející ze Švýcarska. Byli jimi Fridrich Corthesi z Peregrinu
(Friederich Cordeszi; Cortesi)231, původem z města Chur232. Měšťanské právo obdrţel v roce
1628 a od roku 1639 vykonával ve staroměstském kupeckém cechu funkci staršího. Další
přijatý kupec, Daudens Tirall (Daudens Tirola)233, původem z Curychu234, obdrţel
staroměstské měšťanské právo v roce 1643. Dalším přijatým členem do staroměstské kupecké
konfraternity byl kupec Jakub Bibet (Jacob Bibet)235, pocházející taktéţ z Curychu236, jenţ byl
původně cukrářem. Měšťanské právo na Starém Městě praţském získal v roce 1644.
Posledním přijatým členem do kupeckého bratrstva, u něhoţ jsem dohledal, ţe pocházel ze
Švýcarska, byl Dionysius Magistretti (Dionisius Magistretti)237, původem z města Lugano238,
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jenţ obdrţel měšťanské právo v roce 1683 a do kupeckého bratrstva byl přijat v tomtéţ roce.
Celkem tedy čtyři přijatí členové pocházející ze Švýcarska.
Z Lucemburska jsem v seznamech přijatých členů staroměstského kupeckého bratrstva
dohledal pouze jediného přistěhovalce. Byl jím kupec Mikuláš Hösing (Nicolaus Hösing)239,
pocházející z města Clervaux240, jenţ obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce 1654.
Obchodoval s knihami a do Prahy přišel z Kolína nad Rýnem.241
V knize přijatých staroměstských kupců a obchodníků jsem dále dohledal i
přistěhovalce z Francie. Jedním z nich byl Jan Baptista Rejmundt z Levenbrucku (Johann
Bapt. Reimundt)242, původem z města Tignes243, který získal měšťanské právo na Starém
Městě v roce 1623, od roku 1643 zastával funkci kupeckého cechmistra, při švédském
obléhání v roce 1648, coţ byla poslední bitva třicetileté války, se účastnil obrany praţských
měst, vyzbrojil šest osob ze své čeledi a bojoval na Karlově mostě, za coţ jej Ferdinand III. v
roce 1650 povýšil do šlechtického stavu a udělil mu predikát "z Levenbrucku". V roce 1658
byl jmenován do městské rady a za tři měsíce ve stejném roce i zemřel.244 Dalším přijatým
kupcem byl Claudi Rosche (Claudi Rosh)245, jenţ na základě zachovacího listu z města
Sallanches246 v Savojsku obdrţel v roce 1649 od staroměstské rady měšťanské právo. Jiný
přijatý kupec Michal Piloty (Michael Piloti)247, původem z města Lille248 v severní Francii,
obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce 1655 a spolu s dalšími členy
staroměstského kupeckého bratrstva kaţdou neděli v letech 1662-1666 stavěl oltář před
domem U zvonu (čp. 605/I) na Starém Městě praţském.249 Posledním přijatým kupcem, u
kterého jsem dohledal i jeho francouzský původ, je František Bautillie (Frantz Putelier)250,
jenţ na základě zachovacího listu z Paříţe251 obdrţel od staroměstské rady v roce 1667
měšťanské právo a v roce 1670 byl přijat do staroměstského kupeckého bratrstva. Dohromady
jsem tedy v seznamech přijatých členů dohledal čtyři kupce, kteří s jistotou pocházeli z výše
uvedených francouzských měst.
Přistěhovalci-obchodníci ze zemí na východ od českého království nebyli do
staroměstského kupeckého bratrstva přijati ani v jednom případě, coţ je pravděpodobně
především důsledek vysoké účasti českých ţidů na obchodě mezi českými zeměmi a Polskem,
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která s výjimkou krátkých období trvala jiţ od nepaměti. Po pádu hanzy, coţ byl svaz
německých obchodních měst, v 16. a na začátku 17. století rostl význam Vratislavi jako
obchodní spojky mezi západní, střední a východní Evropou. V důsledku vyhánění českých
ţidů v 16. století do Polska a jejich starých obchodních kontaktů v Praze se tak jejich
prostřednictvím na praţský, resp. český trh dostávalo východoevropské zboţí a naopak české
výrobky si takto našly cestu i do ruských oblastí Polsko-litevské unie. Především po třicetileté
válce ţidé ovládali obchod s některými druhy zboţí, např. vlna, koţešiny, plátno... atd., čemuţ
praţské cechy, vyrábějící tyto druhy ţidy dováţeného zboţí, nemohly konkurovat a zaţívaly
velký úpadek. Toto výjimečné obchodní postavení Slezska ukončil roku 1714 ruský car Petr
Veliký, kdyţ nařídil vývoz některých druhů zboţí pouze přes nové ruské přístavy na pobřeţí
Baltského moře. Těsné napojení českého trhu na trh slezský, jehoţ prostřednictvím probíhal i
obchod se zboţím z ruských oblastí, se tak projevilo i v česko-ruském obchodě. Tuto novou
celní a hospodářskou politiku Petra Velikého se ani po jeho smrti v roce 1725 zvrátit
nepodařilo, a tím skončily zlaté časy slezského obchodu.252
Do staroměstského kupeckého bratrstva byli samozřejmě přijímáni i obchodníci
domácí či z jiných měst českého království, jejichţ výčet jsem nechal aţ na konec, aby lépe
vynikl jejich poměr k přistěhovalcům-kupcům z cizích zemí. Jiţ před českým stavovským
povstáním v roce 1620 vykonával funkci cechmistra kupeckého bratrstva Martin Šmertoš z
Riesenthalu, člen staré praţské kupecké rodiny253, o jehoţ osudu jsem psal jiţ výše. Dalším
staroměstským kupcem, pocházejícím přímo ze Starého Města254, byl Izák Flemink, jenţ
obdrţel měšťanské právo v roce 1618 a po bělohorské poráţce spolu s dalšími členy kupecké
konfraternity odešel z náboţenských důvodů do emigrace. Obě tato jména, u nichţ jsem
dohledal i jejich původ, jsou zmíněna ve výše uvedeném seznamu nekatolických členů, který
v knize přijatých kupců do staroměstského kupeckého bratrstva předchází dobový jmenný
rejstřík i hlavní zápisy z přijímání členů. Ve většině případech jsem o těchto členech, kteří
nevyznávali katolickou víru, a nemohli tudíţ na Starém Městě pokračovat v provozování své
ţivnosti, dohledal i zmínky o jejich pobělohorské emigraci. Tyto členy, zapsané před rokem
1625, kteří se tudíţ neobjevují přímo v seznamech přijatých kupců, do své mapy původů
staroměstských kupců v letech 1625-1701, která je k vidění v příloze č. 4, pochopitelně
nezahrnuji.
Prvním domácím zapsaným členem v knize přijatých kupců a obchodníků do
staroměstské kupecké konfraternity tak byl Daniel Jaroměřský ze Stromberka (Daniel
Jaromerskÿ; Danyel Jaromieřziczkÿ)255, jenţ na základě předloţeného zachovacího listu z
Čáslavi256 obdrţel od staroměstské rady v roce 1635 měšťanské právo. V dobách švédského
obléhání v roce 1648 velel jako hejtman městské setnině, bránil Karlův most, útočil z loděk na
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nepřítele a údajně také bránil Horskou bránu, za coţ jej Ferdinand III. v roce 1650 povýšil do
šlechtického stavu a udělil mu predikát "ze Stromberka". V roce 1649 se v Teplicích sešel a
vyjednával o starých dluzích s emigrantem Martinem Šmertošem, od roku 1653 byl zvolen
cechmistrem kupeckého cechu a od roku 1658 zasedal ve staroměstské radě. Své obchody si
vedl odděleně v třiatřiceti specializovaných kupeckých knihách. Zemřel v roce 1676 a byl
pochován v kostele sv. Havla na Starém Městě praţském.257 Dalším přijatým členem do
staroměstského bratrstva byl kupec Jan Adam Loss (Adam Losz)258, původem z Duchcova259,
jenţ obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském v roce 1644. Další kupec Kryštof
Leonard Kreczigk z Lilienfeldu (Christoph Leonhard Kretzig)260, pocházející z Broumova261,
získal na základě předloţeného zachovacího listu měšťanské právo na Starém Městě v roce
1646. V knize přijatých kupců se dále objevuje Řehoř Filip Hänel (Gregor Pfilip Hännel)262,
který obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském v roce 1647 po předloţení
zachovacího listu z města Mostu263. Obchodoval se slanými rybami, jejichţ prodej se
soustředil hlavně v Undrláku, který stál před Novoměstskou radnicí na dnešním Karlově
náměstí, v roce 1666 dostal povolení k tomuto obchodu na dalších patnáct let a v roce 1688
zemřel. Kupec Kryštof Václav Fetter (Christovh Wentzel Fetter)264, původem ze Slánského
kraje265, coţ byl historický správní celek v okolí královského města Slaný, obdrţel měšťanské
právo v roce 1649. Jiný přijatý kupec Jan Taut (Hans Taudt; Johannes Tautt)266, pocházející z
českého města Boru267, kterých je u nás nejméně patnáct, a proto jsem ho z důvodu častého
výskytu v původech jiných přistěhovalých kupců, kteří se poté stali členy obchodních
bratrstev ostatních praţských měst anebo konkurenčního bratrstva šmejdířů, v mapě původů
staroměstských obchodníků v příloze č. 4 vyznačil jako Bor u Tachova. V roce 1656 obdrţel
od městské rady staroměstské měšťanské právo268, v roce 1666 mu bylo na patnáct let
prodlouţeno oprávnění k prodeji mořských ryb, pro které jezdil do Hamburku. Od roku 1661
a znovu v roce 1674 vykonával funkci cechmistra staroměstského kupeckého bratrstva a
závěť sepsal v roce 1689. V knize přijatých členů se objevuje i kupec Pavel Vojtěch
Wencelius z Bochova (Paul Adalbert Wentzeli)269, původem z Loun270, jenţ obdrţel
měšťanské právo na Starém Městě praţském v roce 1656. Obchodoval s orientálním kořením
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a podle úředního zápisu z roku 1674 i se zlatem a jinými druhy zboţí. 271 Kupec Jan Odháje
(Johann Odhey)272, příslušník starého praţského rodu273, se stal členem staroměstského
kupeckého bratrstva v roce 1659. V roce 1657 mu výše zmíněný staroměstský kupec Jan
Bernard z Pleisteinu předal svoji obchodní ţivnost, kterou odkázal taktéţ svému synovi Janu
Vilému Bernardovi z Pleisteinu. Od roku 1671 vykonával funkci cechmistra staroměstského
bratrstva a v roce 1688 zemřel. Dalším přijatým členem byl kupec a materialista Zachariáš
Bach (Zacharias Tobias Bach)274, pocházející z Příbrami275, jenţ v roce 1655 získal spolu se
svým otcem Tobiášem měšťanské právo na Starém Městě a do staroměstského kupeckého
bratrstva byl přijat v roce 1661. Do knihy přijatých členů byl zapsán i kupec Matěj Arnošt
Steikart (Mathias Steikhardt; Matthaeus Ernestus Steickert)276, jenţ na základě předloţeného
zachovacího listu z města Mostu277 obdrţel v roce 1663 od rady Starého Města praţského
měšťanské právo a v roce 1666 byl zapsán do knihy přijatých členů staroměstského
kupeckého bratrstva. Dalším přijatým členem byl obchodník David Michael Rödder (David
Michäel Rödder)278, jenţ na základě předloţeného zachovacího listu z města Pardubic279,
obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v roce 1669 a do staroměstského kupeckého
bratrstva byl přijal v roce 1670. Jiný kupec Martin František Stárek (Martin Frantz Starek)280,
pocházející z města Kroměříţe281, získal po předloţení svého zachovacího listu v roce 1678
staroměstské měšťanské právo a v roce 1681 byl přijat do staroměstské kupecké konfraternity.
Zemřel roku 1693 ve věku šestačtyřiceti let a pochován byl v kostele sv. Jiljí na Starém Městě
praţském v kryptě poblíţ oltáře sv. Kříţe. To kupec Michal Mähner (Michel Mehner)282,
který v roce 1690 získal měšťanské právo na Starém Městě praţském na základě
předloţeného zachovacího listu z města St. Catharinaberg283, byl poté do staroměstského
kupeckého bratrstva přijat ještě v tomtéţ v roce. Další přijatý kupec Bernard Bulla (Bernardg
Bulla)284, původem z Rokycan285, obdrţel měšťanské právo v roce 1692 a do staroměstského
kupeckého bratrstva byl přijat ve stejném roce. Dále kupec František Tibelli (Frantz
Tibelli)286, původem z Prahy - Malé Strany287, obdrţel měšťanské právo na Starém Městě v
roce 1693 a do kupeckého bratrstva byl přijat o rok později. Je pravděpodobné, ţe tento kupec
271
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je jiţ příkladem druhé generace cizích přistěhovalců do praţských měst, jelikoţ podle
seznamu přijatých členů byl do cechu přijat i jistý Andreas Tibelli jiţ v roce 1683.288 Kupec
Nicolas Kutzillinger (Nicolaus Kützillinger)289, původem z Prahy - Malé Strany290, obdrţel
měšťanské právo na Starém Městě v roce 1696 a do kupeckého bratrstva byl přijat ještě v
tomtéţ roce. Dalším přijatým členem byl kupec Pavel Potluka (Paul Potluka)291, pocházející
ze Dvora Králové nad Labem292, jenţ získal měšťanské právo na Starém Městě praţském v
roce 1699 a do staroměstského kupeckého bratrstva byl přijat v roce 1701. Při sepisování
majetku měl v roce 1714 na skladě např. orientální koření, jiţní ovoce (benátské mandle,
citróny atd.), holandský sýr, brazilský, benátský, španělský i český tabák, španělský vosk,
zhořelecké sukno atd. Kupec Ondřej Eliáš Richter (Andreas Elias Richter)293, původem z
Bergstadtu294, získal měšťanské právo na Starém Městě v roce 1703 a do kupeckého cechu
byl přijat o rok později. Posledním přijatým členem do staroměstského kupeckého bratrstva
ve zkoumaném období, u kterého jsem dohledal prokazatelný původ v zemích Koruny české,
byl Daniel Pokorný (Daniel Pokhornÿ)295, jenţ v roce 1704 po předloţení zachovacího listu z
města Nymburku296 obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském a do bratrstva byl
přijat v roce 1705. V letech 1625-1705 jsme tedy napočítali devatenáct přijatých obchodníků
z Českého království.
Dohromady jsem tedy dohledal 59 privilegovaných staroměstských kupců, kteří jsou
ve zkoumaném období zapsáni v členských seznamech staroměstského kupeckého bratrstva, a
u nichţ se prameny zároveň zmiňují i o jejich původu. Podle knihy přijatých členů bylo v
letech 1625-1705 přijato celkem 113 nových kupeckých mistrů, tzn. ţe můj vzorek
dohledaných členů činí 52,2 % z celkového počtu přijatých. U mnoha zapsaných
novoměšťanů v knihách měšťanských práv z let 1600-1711 se písař při popisování
zachovacích listů bohuţel o jejich původu nezmiňuje a navíc, jak je jiţ zmíněno výše,
Zikmund Winter poukázal i na skutečnost, ţe v některých případech nebyly zachovací listy
ţadatelů, kteří chtěli mistrovat v místě svého narození, od cechmistrů vyţadovány, jelikoţ je
znali jiţ od dětství, takţe je nutné připustit, ţe se na Starém Městě praţském mohly podobné
případy odehrávat i při udělování měšťanského práva, coţ by mohlo zkreslit poměr domácích
členů.
Ze všech dohledaných ve zkoumaném období bylo tedy 19 Čechů (32,2 %), 9 Němců
(15,3 %), 18 Italů (30,5 %), 4 Rakušané (6,8 %), 4 Švýcaři (6,8 %), 1 Lucemburčan (1,7 %) a
4 Francouzi (6,8 %). Kdyţ tyto údaje porovnáme s údaji doby předbělohorské od Josefa
Janáčka, je zřejmé, ţe po bitvě na Bílé hoře došlo k určitým změnám ve vývoji geografického
horizontu přijatých staroměstských kupců. Přistěhovalectví kupců a obchodníků z
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odlehlejších částí Evropy, jeţ pozorujeme jiţ od roku 1563, přetrvalo na Starém Městě i
nadále a svým počtem v době pobělohorské převyšovali přijatí přistěhovalci-obchodníci z
cizích zemí přijaté členy pocházející z Českého království jiţ trojnásobně. Svůj značný podíl
přijatých členů v členské základně staroměstského kupeckého bratrstva si uchovali, ba
dokonce navýšili zejména noví přistěhovalci-obchodníci ze severoitalských oblastí, a to
především z okolí Gardského (Lago di Garda/Lago di Benaco), Luganského a Comského
jezera. Jak jiţ víme, jejich počty v mém vzorku se téměř rovnaly i domácímu ţivlu, coţ bylo
dáno především jiţ zmíněným přesunem těţiště hlavních obchodních cest ze Středozemního
moře do přístavů na pobřeţí Atlantského oceánu, dále tím, ţe se jednalo výhradně o katolické
země a v neposlední řadě italští umělci a řemeslníci, zejména zedníci, kameníci a štukatéři, v
českých zemích často neměli velkou konkurenci, a tak se od třicátých let 16., aţ do konce 18.
století stěhovali do Českého království za prací ve velkých počtech, coţ odpovídá významu
Vlachů v téměř celé tehdejší Evropě, především v období renesance a manýrismu.297 Velkým
mezníkem pronikání Italů do Prahy tak byl nástup Habsburků na český trůn v roce 1526. V
době rudoflínské byl císařský dvůr a jeho okolí stále ještě španělského rázu, coţ bylo dáno
jednak onou habsburskou orientací a jednak španělským vlivem na mravy a panovníkovo
oblékání v době pozdního manýrismu. Po bitvě na Bílé hoře však na císařský dvůr začaly
pronikat i italské, především kulturní vlivy. Italština se tak, na rozdíl od doby předbělohorské,
stala neoficiálním a diplomatickým jazykem. Jak jiţ víme, italská obec v praţských městech
byla katolickou církví velmi podporována, a stala se tak do jisté míry i rekatolizačním
nástrojem. V Praze početní italští řemeslníci a umělci tak město obohatili o bezpočet
kulturních památek, z nichţ ty, které se dochovaly, mají dnes nevyčíslitelnou historickou
hodnotu. Tito přistěhovalí Italové tak jistě velmi touţili po italském víně, skle, pracovním
materiálu a jiných produktech, které byly na italských trzích běţně k mání. Dovoz tohoto
zboţí do praţských měst obstarávali právě italští kupci, kteří tak pronikali i do staroměstského
kupeckého bratrstva, čímţ získali privilegia domácích členů na praţském trhu, kde většinou
ovládali obchod právě s těmito druhy dovezeného zboţí. Jako příklad mohu uvést proslulého
italského architekta-projektanta a kněze Domenika Martinelliho (1650-1718), jenţ se
zaslouţil o vypracování plánů pro stavby ve Vídni, Uhrách, Čechách a na Moravě. Jak
můţeme vidět v knize přijatých kupců, jejichţ jména jsem přepsal do seznamu v příloze č. 2,
je nápadné, ţe v roce 1670 byl do staroměstského kupeckého bratrstva přijat Bartoloměj
Martinelli (Bartolome Marthineli), v roce 1681 byl přijat Dominicus (Dominico) Martinelli a
v roce 1731 jsem dohledal ještě jistého Franze Ant. Martinelliho. Je tedy pravděpodobné, ţe
někteří věhlasní řemeslníci a umělci tak pomohli svým příbuzným, kteří se za nimi do Prahy
stěhovali, takţe se z nich stali tzv. "leţáci", v zaloţení kupecké ţivnosti, jeţ obstarávala dovoz
potřebného zboţí do praţských měst, a pomohli tak i ke vzniku nových praţských kupeckých
rodů, jejichţ členové v některých případech pronikali i do privilegovaného staroměstského
kupeckého bratrstva. Opačný osud však spatřujeme v případě před Bílou horou hojně
zapisovaných Nizozemců a především na praţském trhu jiţ od dob Karla IV. obzvlášť
privilegovaných Norimberčanů. Z Norimberku byl ve zkoumaném období zapsán pouze výše
zmíněný Jan Celler (Johann Zerle), který však obdrţel měšťanské právo jiţ v roce 1617, tedy
ještě před vypuknutím českého povstání, a vzhledem k tomu, ţe se jedná o úplně první zápis v
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knize přijatých členů do staroměstského kupeckého cechu, tak se domnívám, ţe byl do tohoto
cechovního bratrstva přijat asi v roce 1625. Do konce 17. století uţ tedy nebyl přijat ţádný
další Norimberčan, coţ můţe být důsledek toho, ţe Norimberk byl evangelickým městem a v
neposlední řadě ve stejné době probíhal také jiţ výše zmíněný spor praţských a
norimberských kupců o privilegia ve starodávném právu hostí, jeţ panovník uděloval přímo
staroměstskému kupeckému cechu, takţe je moţné předpokládat, ţe staroměstští kupci v této
době ve svém bratrstvu ani ţádného Norimberčana nechtěli. Co se týče v Praze dříve
početných Nizozemců, do bratrstva nebyl přijat za celou dobu ani jeden. A přestoţe si v Praze
na Malé Straně vybudoval svoji obchodní kariéru jeden z nejznámějších středoevropských
kupců Jan de Witte, původem z Nizozemska, který však za účast v českém stavovském
povstání zaplatil tučné pokuty a nedělalo mu ani problém přejít na katolickou víru,
přistěhovalectví jeho krajanů po bitvě na Bílé hoře velmi výrazně pokleslo. Naopak v případě
přijatých přistěhovalců-obchodníků, kteří pocházeli z východní a jiţní části dnešního
Švýcarska, lze zaznamenat určitý nárůst, jelikoţ z doby předbělohorské jsem o
staroměstských kupcích s kramářským zboţím, původem z této oblasti, nic nedohledal.
Ojedinělým případem můţeme označit staroměstského obchodníka Mikuláše Hösinga
(Nicolaus Hösing), pocházejícího z města Clervaux na severu Lucemburska, který však větší
zájem svých krajanů-obchodníků o přistěhovalectví do praţských měst nevzbudil, a to nejspíš
především z náboţenských a geografických důvodů. Podíl nově přijatých přistěhovalcůobchodníků z německých oblastí ve zkoumaném období zhruba odpovídá vysokému podílu
přijatých pobělohorských novoměšťanů, pocházejících z německých zemí, které ve své práci
dohledal Václav Líva, o čemţ jsem psal jiţ výše, nicméně po změně náboţenských poměrů v
českých zemích298 zcela jistě došlo i k poklesu přijímaných kupeckých mistrů z německých
zemí, kteří měli ve staroměstském kupeckém bratrstvu, stejně jako v jiných praţských ceších,
vţdy přirozeně velké zastoupení, čemuţ jistě velmi napomáhala i geografická poloha Prahy,
resp. Českého království.
Domácí kupci měli ve staroměstském kupeckém bratrstvu tradičně silné zastoupení,
přestoţe jejich poměr oproti členům, kteří byli původem cizinci, byl jiţ pouze třetinový.
Zajímavý je také pohled na geografickou polohu měst původu přijímaných kupců z českých
zemí. Je nápadné, ţe téměř všichni přijatí členové pocházeli z měst podél hlavních českých a
moravských obchodních cest, které vedly ze země.299 Nejvíce jich však pocházelo ze
severočeských oblastí.
Zajímavý je také pohled na přijaté pošlechtěné měšťany. V knize přijatých členů
staroměstské kupecké konfraternity je s predikátem za celé zkoumané období zapsán pouze
Jan Bernard z Pleisteinu (Hans Bernhardt von Pleistein), jenţe i on byl do šlechtického stavu
povýšen aţ v roce 1649. Ostatní výše zmínění pošlechtění členové kupeckého bratrstva byli
do knihy přijatých kupců z roku 1667 zapsáni bez predikátu a do šlechtického stavu byli
povýšeni aţ v letech 1649-1650, kdy jim císař Ferdinand III. udělil jejich predikáty za obranu
praţských pravobřeţních měst při švédském obléhání v roce 1648, čímţ částečně odčinili
svojí rebelii proti habsburskému panovníkovi z roku 1618. To potvrzuje poznatky Josefa
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Janáčka, ţe do praţských měst přicházeli zejména přistěhovalci-obchodníci, kteří nebyli příliš
majetní a svou obchodní ţivnost si zde teprve zakládali. Velkým problémem nadále zůstávalo
dělení obchodního jmění po smrti obchodníka mezi jeho dědice, čímţ byla kontinuita
podnikání většinou zpřetrhána, přesto zásobování praţského, resp. českého trhu, především
luxusním, zahraničním a nedostatkovým zboţím, v době pobělohorské ovládaly zejména
rodiny Martinelliů, Trentiniů, Minettiů atd.300, takţe bohaté praţské kupecké rody nebyly ani
v této době ničím neobvyklým.

4. Závěr
Staroměstské cechovní bratrstvo kupců a obchodníků, kterému jejich privilegia na
praţském trhu, který díky dominantnímu postavení praţských měst v Českém království plnil
zároveň i funkci trhu zemského, udělil jiţ císař Karel IV., coţ spočívalo v sepsání nových
kupeckých řádů v roce 1351 a s tím i formulování práva hostí, které od té doby čeští
panovníci potvrzovali přímo staroměstskému kupeckému cechu. Členové staroměstského
kupeckého bratrstva si tak dokázali uhájit své výsadní postavení i na úkor obchodníků z
jiných praţských i českých měst. Toto právo hostí, které staroměstským obchodníkům
zajišťovalo i jejich právní existenci však v průběhu 16. století zesláblo natolik, ţe z původních
deseti nařízení, jeţ byly obsaţeny v kodifikaci práva hostí od Vladislava II. z roku 1497, jich
v kodifikaci tohoto práva staroměstskou radou z roku 1598 zbylo pouze pět. V Praze tím
začala staroměstským členům kupeckého bratrstva vznikat početná konkurence, jeţ v době
Rudolfa II. z důvodů mimořádné hospodářské konjunktury ještě zesílila. Další velkou ranou
pro staroměstské kupce, potaţmo pro celý praţský obchod, byl nepochybně odchod
císařského dvora do Vídně, a tím i velké části dvorské šlechty a dalších zámoţnějších lidí,
čímţ se oslabila praţská kupní síla. Největší změny v českých zemích na začátku 17. století
nicméně spustila aţ rebelie českých stavů proti jejich Habsburskému panovníkovi, která vedla
k tvrdým finančním postihům praţské šlechty i měšťanů a poskytla tak panovníkovi záminku
k prosazení rekatolizace v českých zemích, coţ však v Evropě byla po Augšpurském míru
roce 1555 jiţ běţná praxe. Císař Ferdinand II. tak mimo jiné zastavil ţivnost všem
nekatolíkům, coţ dle mého odhadu postihlo podstatnou část staroměstského kupeckého
bratrstva, jelikoţ jsem v jejich knize přijatých členů před jmenným rejstříkem a následnými
zápisy jednotlivých přijatých členů od roku 1625 dohledal i seznam členů, kteří nevyznávají
katolickou víru, tudíţ v pobělohorské Praze nemohli pokračovat ve své ţivnosti. Tento
seznam uvádí 18 členů z doby předbělohorské, z nichţ většina těch, které jsem dohledal v
pracích Miloše Dvořáka, prokazatelně emigrovala. Jejich místa však postupně zaplňovali jiní
domácí katoličtí kupci anebo cizí přistěhovalci-obchodníci, kteří na Starém Městě praţském
obdrţeli měšťanské právo. Z některých výše uvedených příkladů je patrné, ţe počešťování a
zdomácnění nově zapsaných staroměstských kupců trvalo asi do čtyřicátých let 17. století,
jelikoţ první zprávy o boji jejich cechovního bratrstva za svá stará obchodní práva se objevují
právě aţ z této doby, kdy se rozhořel spor praţských a norimberských kupců o privilegia na
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praţském trhu. Norimberčané, kteří spolu s dvorskými kupci tvořili výjimku v právu hostí, se
dovolávali svých starých privilegií, která jim v roce 1347 udělil císař Karel IV. a praţští kupci
zase poukazovali na svá privilegia, jeţ jim udělil Vladislav II. v roce 1497. V tomto sporu,
jenţ se táhl aţ do konce 17. století, císař Leopold I. nejdříve potvrdil privilegia Vladislava II.,
do kterých byla mimo jiné přidána i nařízení týkající se nutnosti vyznávání katolické víry,
čímţ praţským obchodníkům navrátil jejich stará práva, a nakonec spor rozhodl v roce 1696,
kdyţ umoţnil Norimberčanům v Praze volně obchodovat aţ 24 týdnů v roce.
V kupecké ţivnosti na Starém Městě praţském došlo v průběhu času, z důvodu široké
palety prodávaného zboţí, ke specializaci některých obchodních odvětví, jeţ se projevila
především v 16. století. Od původních kupců a kramářů, prodávajících tzv. kramářské či
kupecké zboţí, se tak oddělili nejdříve kroječi suken, obchodníci se slanými rybami, barvami,
zemědělskými a ţivočišnými produkty, kroječi pláten a ke konci 16. století i materialisté,
jenţe ani všechny tyto obchodní specializace nebyly nijak vyhraněné a všichni staroměstští
kupci nadále zůstávali členy stejného kupeckého bratrstva, takţe tito členové často
obchodovali i se zboţím mimo svojí specializaci, navíc velkoobchod se všemi druhy zboţí
nadále zůstal svobodnou ţivností. V průběhu 16. století se v praţských městech na obchod
specializovali také další původně řemeslné cechy, coţ byli zejména šmejdíři, šmukýři,
rotšmídi a ţelezníci, protoţe z Norimberku, kde v té době začala specializovaná výroba těchto
řemeslných výrobků, byly středoevropské trhy doslova zaplaveny levným a zároveň kvalitním
norimberským šmejdem. Obchod se šmejdem se pro ně tedy stal výhodnějším neţ vlastní
výroba, a stali se z nich překupníci. Z obchodu staroměstských kupců se tedy oddělil i tento
obchod s kovy, výrobky ţelezných hamrů a šmejdem.
V době pobělohorské mohli na Starém Městě praţském provozovat svou obchodní
ţivnost jiţ pouze staroměstští katoličtí kupci, kteří byli přijati do staroměstského kupeckého
bratrstva, dále kramáři-překupníci a posledními privilegovanými obchodníky byli šmejdíři.
Rozdíl mezi nimi byl spíše jen organizační, avšak staroměstští kupci vedli především obchody
ve velkém, kdeţto kramáře-překupníky a šmejdíře lze charakterizovat převáţně jen jako
maloobchodníky a překupníky dovezeného zboţí. Od roku 1666, kdy purkmistr a rada
Menšího Města praţského (Malé Strany) potvrdili zaloţení nového kupeckého bratrstva, byli
praţští kupci rozděleni jiţ do tří cechovních bratrstev na Starém, Novém i Menším městě
(Malé Straně) praţském, kdeţto praţští šmejdíři měli pouze jediné staroměstské bratrstvo,
které sdruţovalo i měšťany ostatních královských praţských měst. Vnitřní organizace
staroměstského kupeckého bratrstva se tak sice podobala jiným praţským řemeslnickým
cechům, nicméně vzhledem k velmi silnému individualismu jednotlivých přijatých členů se
dá charakterizovat i jako sdruţení na ochranu obchodních zájmů svých členů.
V kaţdém národě byli kupci zprvu cizinci, ale postupem času ani praţští měšťanští
kupci nečekali jen na to, aţ jim host do Prahy své zboţí přiveze a závodili s cizími kupci i
daleko za českými hranicemi. V době praţské hospodářské konjunktury za vlády Rudolfa II.
příliv přistěhovalců-obchodníků z cizích zemí, kteří v praţských městech obdrţeli měšťanské
právo, coţ byla jedna ze základních podmínek pro přijetí do praţských kupeckých bratrstev,
velmi zesílil. Toto přistěhovalectví do praţských měst v době předbělohorské lze rozdělit na
dvě etapy. Do poloviny 16. století se do praţských měst kromě domácích obchodníků
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stěhovali především obchodníci z Norimberku, jiţních oblastí Německa, Saska, Slezska,
Luţice a jiných blízkých okolních zemí, jenţe po roce 1563 se do Prahy stěhují i obchodníci
ze Savojska, Francie, Anglie, Nizozemí, severního Německa, Rakouska, Itálie, Uher a
Slovinska a to takovou měrou, ţe na začátku 17. století svým počtem jiţ přistěhovalce z
okolních zemí převyšovali. Svým počtem se v předbělohorské Praze vyjímali zejména
obchodníci z Norimberku, Italové a Nizozemci. Po poráţce českého povstání a následné
rekatolizaci se však staré pořádky opět změnily, coţ můţeme pozorovat zejména u
staroměstského kupeckého cechu, v němţ jiţ v době předbělohorské svou obchodní ţivnost
provozovali většinou členové, kteří byli původem cizinci. Všichni domácí i cizí nekatoličtí
obyvatelé tak museli po vydání patentu Ferdinanda II. z roku 1624, který mimo jiné
postihoval i všechny nekatolické členy staroměstského kupeckého bratrstva, přejít na
katolickou víru anebo provozování své ţivnost úplně ukončit. Jako příklady těchto dvou
východisek mohu uvést staroměstského kupce Jana Bernarda z Pleisteinu, jenţ pocházel z
Pleysteinu nedaleko českých hranic anebo asi nejznámějšího praţského dvorského kupce Jana
de Witte původem z Nizozemska, kteří se s panovníkem tzv. "srovnali ve víře", coţ viděli
především jako nutnou podmínku ke svému dalšímu kariérnímu vzestupu. Naopak většina
členů staroměstského kupeckého bratrstva, které jsem dohledal ve výše zmíněném seznamu
členů nevyznávajících katolickou víru v jejich knize přijatých členů, jako byli např. Martin
Šmertoš z Riesenthalu, jenţ v Praze nechal majetek v hodnotě padesáti tisíc kop grošů
míšeňských, Izák Fleming nebo Melichar a Lorenc Starkovi ze Starkenfelsu, kteří pocházeli z
bohatého praţského kupeckého rodu, který se v Praze usadil jiţ v době předbělohorské,
museli svou ţivnost ukončit a emigrovali z českého království. Jejich místa tak zaplnili nově
přijatí katoličtí členové staroměstského kupeckého cechu, kteří byli zapsáni do jejich
cechovní knihy přijatých členů. V letech 1625-1705 bylo přijato 113 nových kupeckých
mistrů, z nichţ u 59 jsem dohledal i jejich původ, který jsem nalezl především v knihách
měšťanských práv Starého Města Praţského z let 1600-1711 a v některých případech ve výše
zmíněných biogramech praţských křesťanských obchodníků od Miloše Dvořáka, který čerpá i
z jiných pramenů a literatury. Největší zastoupení mezi dohledanými měli přistěhovalci
pocházející z českého království, kterých jsem napočítal 19 (32,2 %). Téměř stejný počet
přijatých jsem dohledal i u kupců, kteří pocházeli ze severoitalských oblastí, tedy 18 (30,5 %).
Z německých zemí bylo ve zkoumaném období přijato 9 nových členů (15,3 %), z Rakouska,
Švýcarska a Francie 4 (6,8 %) a v padesátých letech 17. století byl přijat i 1 Lucemburčan (1,7
%). Můj vzorek dohledaných přijatých kupců s doloţeným místem původu ze zkoumaného
období tedy činí 52,2 %.
Od roku 1705 do roku 1731 bylo v knize přijatých kupců zapsáno dalších 101 členů,
tedy za šestadvacet let téměř stejný počet přijatých členů jako za předchozích 80 let
dohromady301, coţ svědčí jiţ o uvolňování poměrů v přístupu k mistrovství. Roku 1708 bylo
udělování artikulí uţ pouze panovníkovo právo a oslabení cechovní autonomie bylo dovršeno
aţ dvěma patenty Karla VI., z nichţ první v roce 1731 tzv. "generální cechovní patent"
nařizuje, ţe artikule všech cechů musí být předloţeny panovníkovi ke sválení a druhý z roku
1739 tzv. "generální artikule", coţ byly vzorové cechovní artikule, jeţ zabraňovaly
301

Viz. příloha č. 2.
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cechovnímu monopolu výroby, tovaryšům a učedníkům byly zavedeny průkazy, aby se
zamezilo jejich stěhování, dále byl uvolněn přístup k mistrovství, zrušen limit v počtu
tovaryšů, a tím došlo i k usnadnění cesty v uplatnění vrozených schopností kaţdého ţadatele.
Lze tedy konstatovat, ţe bělohorská poráţka českých stavů v roce 1620 měla pro
velkou část členů staroměstského kupeckého bratrstva katastrofální následky, a to především
z důvodů rabovaní praţských měst i kupeckých krámů a skladů bezprostředně po bitvě a
následných rekatolizačních patentů Ferdinanda II., jeţ zapříčinily odliv tehdejších mistrů a
cechmistrů z českých zemí. Spolu s tím se proměnil i geografický horizont nově přijímaných
členů tohoto bratrstva, jelikoţ v době pobělohorské nebyl v knize přijatých kupců zapsán ani
jeden obchodník z Nizozemska, kteří před Bílou horou spolu s Norimberčany a Italy tvořili
nejpočetnější skupiny staroměstských kupců s kramářským zboţím. Nizozemci tak i přes
zářivou obchodní kariéru praţského dvorského kupce Jana de Witte, který však konvertoval
ke katolictví, do Prahy jiţ nejezdili, a to pravděpodobně především z náboţenských
důvodů.302 Norimberčan byl za celou dobu přijat pouze jeden, a to se jedná o případ, kdy Jan
Celler obdrţel měšťanské právo na Starém Městě praţském jiţ v roce 1617, tedy ještě před
povstáním, a v knize přijatých členů od roku 1625 se objevuje jako úplně první zapsaný
obchodník, tedy do staroměstského kupeckého cechu byl přijat pravděpodobně v roce 1625.
Tím však jejich zastoupení končí, coţ svědčí hlavně o náboţenských důvodech a důsledcích
sporů praţských a norimberských kupců o privilegia na praţském trhu, jeţ se vedly hlavně z
důvodu úpadku práva hostí. To katoličtí přistěhovalci-obchodníci z Itálie, především z okolí
Gardského, Luganského a Comského jezera303, si své silné postavení mezi přijímanými
naopak udrţeli, kdyţ v mém vzorku pobělohorského podílu přijímaných členů mají téměř
stejné zastoupení jako členové původem z českých zemí. Italská obec měla v praţských
městech jiţ od nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526 silné zastoupení, a to především
díky talentu italských umělců a řemeslníků, jako byli zejména zedníci, kameníci, štukatéři a
stavební architekti, bez kterých by byla historická podoba Prahy nemyslitelná. S pomocí
jezuitů byla roku 1573 zaloţena Vlašská kongregace, čímţ se její členové stali zároveň i
nástrojem protireformačních snah v praţských městech. Italští kupci ve svých závětech velmi
často pamatují i na Vlašský špitál na Malé Straně a na Vlašskou kapli na Starém Městě
praţském a někteří z nich stáli dokonce v čele samotné kongregace. V důsledku rekatolizace
českých zemí po bitvě na Bílé hoře byla komunita katolických Italů výrazně posílena, z čehoţ
plynula i zvýšena potřeba dovozu zboţí z Itálie. Tato jejich převaha umoţnila vznik nových
bohatých praţských kupeckých rodů, které ovládaly praţský obchod s některými druhy zboţí.
Byly to tedy zejména rody Martinelliů, Trentiniů a Minettiů, které zajistily přijetí do
staroměstského kupeckého cechu mnoha svým rodinným příslušníkům z různých pokolení,
kteří velmi často pocházeli ze stejného města nebo jeho blízkého okolí. Poměr přijatých
Němců se v době pobělohorské pravděpodobně sníţil, jelikoţ v českých zemích jiţ neplatily
náboţenské svobody Rudolfova majestátu, coţ lze vidět na příkladu některých staroměstských
kupců, kteří v době předbělohorské stáli naopak v čele německé evangelické obce, a museli
tak vynuceně ukončit svoji kupeckou ţivnost. Poměr přijatých Francouzů a Rakušanů se od
doby předbělohorské nijak výrazněji neliší, zato ojedinělým pobělohorským případem je
302
303

Viz. příloha č. 6.
Viz. příloha č. 4.
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bezesporu staroměstský kupec Mikuláš Hösing, původem z lucemburského města Clervaux,
který však ţádný další zájem o přistěhovalectví svých krajanů v době pobělohorské do
praţských měst nevzbudil. Lze tedy konstatovat, ţe důsledky bělohorské poráţky českých
stavů, především rekatolizace českých zemí, nejvíce prospěla katolickým přistěhovalcůmobchodníkům ze severoitalských oblastí, kteří si v Praze chtěli zaloţit svoji kupeckou ţivnost.
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6. Přílohy

Příloha č. 1
6.1 Seznam z členské matriky z roku 1725 (s. 1-29)

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

datum zápisu
26.2. 1657
9.12. 1666
31.10. 1683
18.7. 1686
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
2.6. 1692
3.9. 1696
16.12. 1697
16.12. 1697
23.7. 1698
11.3. 1699
13.6. 1701
13.6. 1701
28.2. 1704
16.3. 1705
16.3. 1705
20.9. 1706
20.9. 1706
20.9. 1706
2.5. 1709
2.5. 1709
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
9.11. 1710
29.1. 1711
23.5. 1714
3.8. 1714
27.11. 1714
5.1. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715

jméno obchodníka
Johann Pizzini
Leonhard Moser
Andreas Tibelli
Bernardinus Concha
Frantz Trentin
Frantz Otto Bach
Andreas Fromm
Bonhomo Contrini
Bernard Bulla
Nicolaus Kutzillinger
Lorentz Fiorini
Lorentz Minetti - syn Johanna Jacoba Minettiho
Antoni Maria Regaglia
Andreas Barbiery
Thomas Kohlberger
Gottlieb Grieszmüler
Andreas Elias Richter
Daniel Pockorni
Lorentz Antoni Tronconi
Johann Joseph Kern
Jacob Azzoni
Johan Hueber
Joseph Novelli
Frantz Mirelli
Jacob Ferdinand Pauer
Frantz Leopold Peil
Johann Christian Wintzig
Joseph von der Strassen
Johann Schätz
Antoni Lercher
Johann Joseph Salvuci
Augustin Pernegger
Christoph Hertel
Antoni Ignati Chvojka
Johann Jacob Eigner
Martin Spinetta
Antoni Johannes Minetti
Frantz Joseph Moszer - syn Leonharda Mosera
Antoni Frantz Pizzini - syn Johanna Pizziniho
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
17.7. 1715
17.7. 1715
17.7. 1715
20.8.1716
20.8. 1716
20.8. 1716
8.6. 1717
14.7. 1717
23.7. 1717
9.9. 1717
13.6. 1718
2.9. 1718
27.10. 1718
30.12. 1718
12.12. 1719
12.12. 1719
22.2. 1720
22.2. 1720
5.3. 1720
18.11. 1720
5.12. 1720
31.8. 1722
22.9. 1722
12. 11. 1722
7.7. 1723
9.7. 1723
13.7. 1723
30.8. 1723
23.11. 1723
6.3. 1724
16.3. 1724
17.4. 1724
31.5. 1724
14.7. 1724
18.9. 1724
18.9. 1724
19.10. 1724
21.11. 1724
1.3. 1725
1.3. 1725
24.7. 1725
30.7. 1725
30.7. 1725
30.7. 1725
7.3. 1726
13.3. 1726

Frantz Weitzenecker
Johann Caspar Urlaub
Placido Gialdi
Joseph Gravier
Antoni Canuti
Johann Antoni Regler
Johann Jacob Jelineck
Joseph Tarrone
Peter Buzzino
Andreas Tarrone
Johann Fitzenhammer
Martin Joseph Freÿsauf
Urban Leuta
Frantz Ignati Schöckel
Johann Joseph Bachrier
Johann Kaferstein
Wentzel Norberth Bojan
Carl Antoni Bruno
Frantz Magatti
Frantz Spörl
Johann Michael Mauer
Matthes Lucas Netolitschka
Martin Barthl
Carl Antoni Bertoni
Johann Christoph Riedl
Johann Maximilian Swoboda
Hieronymus Guaita
Tobias Joseph Tibelli
Johann de Crouxel
Martin Moggia
Johann Schrödel
Johann Geörg Brünfelder
Carl Müller
Martin Ferdinand Audÿ
Andreas Dominicus Heübeck
Dominicus Cahsati
Ignatius Kügler
Bartholome Steiner
Carl Antoni Belli
Matthes Müller
Wentzl Frantz Worell
Wentzl Antoni Werner
Benjamin Brentano
Caspar Richard Colla
Frantz Martinelli Junior
Georg Antoni Kern
Andreas Cornova
Stephan Paller
Frantz Lucas Löb
Wentzel Sÿch
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

26.4. 1726
15.5. 1726
17.11. 1726
28.2. 1727
28.2 1727
5.10. 1727
26.10. 1727
10.12. 1727
26.2. 1728
26.2. 1728
26.2. 1728
28.2. 1728
27.8. 1728
27.8. 1728
1.12. 1728
1.12. 1728
1.12. 1728
21.1. 1729
14.2. 1729
22.5. 1730
19.3. 1731
13.8. 1731
27.8. 1731
27.9. 1731

Johann Georg Brünfelder
Johann Baptista Leita
Joseph Maria Torre
Domenico Cahsati
Gabriel Pöstel
Bartholomaus Concha
Wenzel Glaszer
Jacob Canzioni
Lorenz Ant. Freÿtag
Jacob Kletch
Peter Johann Maÿer
Carlo Carolino
Joseph Nevroni
Franz Carl Gottschlich
Johann Mattheus Thum
Octavian Mercanti
Johann Maria Fume
Johann Stracka
Nicolaus Joseph Kern
Johann Antoni Süppaüer
Franz Antoni Martinelli
Adam Folge
Matthias Heinrich Neühaüs
Johann Michael Fritzecker
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Příloha č. 2
6.2 Seznam členů z knihy přijatých kupců a obchodníků staroměstské
kupecké konfraternity z roku 1667 - zápisy od roku 1625 (fol. 4v-64r)

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Datum zápisu
26.2. 1657
11.9. 1659
11.11. 1659
4.5. 1661
4.5. 1661
7.5. 1663
7.5. 1663
9.12. 1666
9.12. 1666

jméno obchodníka
Johann Zerle
Friederich Cordeszi
Georg Morarius
Anthoni Trentin
Daniel Jaromerskÿ
Johann Kriegseiszen
Mathias Festa
Markus Koszel
Jacob Bibet
Gerg Amitzlich
Johann Decher
Johann Bapt. Reimundt
Johann Bapt. Lumago
Adam Losz
Bernard Martineli
Johann Antoni Casanova
Christoph Leonhard Kretzig
Gregor Pfilip Hännel
Claudi Rosh
Daudens Tirola
Blasius Revara
Christovh Wentzel Fetter
Peter Trentin
Hans Georg Weitzenecker
Wentzel Tieben
Paul Adalbert Wentzeli
Hans Taudt
Michael Piloti
Hans Jacob Huber
Hans Bernardt von Pleistein
Johann Pitzini
Hans Minnich
Nicolaus Hösing
Ludwig Wetzcker
Paul Genta
Johann Odhey
Zacharias Tobias Bach
Johann Deller
Peter Taudt
Gotthard Weitzenecker
Peter Trentin
Hans Baunach
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

9.12. 1666
9.12. 1666
9.12. 1666
9.12. 1666
9.12. 1666
9.12. 1666
22.5. 1670
22.5. 1670
22.5. 1670
22.5. 1670
22.5. 1670
22.5. 1670
22.5. 1670
23.10. 1670
20.5. 1675
14.9. 1677
28.3. 1678
28.3. 1678
28.3. 1678
28.3. 1678
9.7. 1681
29.7. 1681
29.7. 1681
29.7. 1681
29.7. 1681
29.7. 1681
12.12. 1681
15.7. 1683
6.10. 1683
31.10. 1683
18.7. 1686
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
8.4. 1688
30.6. 1690
30.6. 1691
2.6. 1692
27.10. 1692
29.1. 1693
5.1. 1694
14.1. 1694
12.5. 1694

Mathias Steikhardt
Hans Jacob Huert
Johann Empacher
Leonhard Moszer
Walbert Buckovskÿ
Bernhard Köberle
Bartolome Marthineli
Jacob Mineti
David Michäel Rödder
Frantz Putelier
Johann Zena
Daniel Wusin
Martin Spinet
Hans Geörg Platner
Jacob Rudolf Sesta
Hyronymus Gilastus
Petter Antonio Hursz
Thomas Griesmiller
Carlo Fiorini
Lorentz Wurswitzer
Dominico Martinelli
Andreas Bach
Martin Frantz Starek
Heinrich Albreto
Albrecht Clemen
Andreas Dúbra
Hyeronymus Quella
Dionisius Magistretti
Christof Gintser
Andreas Tibelli
Bernhardt Concha
Frantz Trentin
Otto Bach
Ferdinand Genta
Andreas Kemf
Claúdi Louvesin Seer
Andreas From
Antonio Minetti
Bonhomo Contrino
Ferdinand Schültz
Andreas Eberle
Johann Clavelli
Michel Mehner
Frantz Rügler
Bernardg Bulla
Zacharias Staufferre
Hanz Jacob Johannd
Frantz Tibelli
Carlo Fiorini
Wentzel Michel Pouh
68

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

12.7. 1695
2.1. 1696
23.7. 1696
3.9. 1696
5.12. 1696
15.4. 1697
16.12. 1697
16.12. 1697
23.7. 1698
25. 10. 1698
11.3. 1699
11.3. 1699
13.6. 1701
13.6. 1701
13.6. 1701
13.6. 1701
13.6. 1701
28.2. 1704
28.2. 1704
16.3. 1705
16.3. 1705
20.9. 1706
20.9. 1706
20.9. 1706
5.12. 1707
2.5. 1709
2.5. 1709
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
6.11. 1710
29.1. 1711
23.5. 1714
3.8. 1714
27.11. 1714
5.1. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
16.7. 1715
17.7. 1715
17.7. 1715
17.7. 1715
17.7. 1715

Peter Antoni Tarono
Johann Baptista Schmoll
Nicolaus Schasanskÿ
Nicolaus Kützillinger
Albertus Gialdi
Antoni Wollrab
Lorentz Minetti
Lorentz Fiorini
Antoni Maria Rigalia
Wentzel Mathosnÿ
Antoni Concha
Andreas Barbierÿ
Carl Fiorini
Gottlieb Griesmüller
Felix Azzoni
Paul Potluka
Thomas Kolberger
Marcus Antoni Leon
Andreas Elias Richter
Daniel Pokhornÿ
Lorentz Antoni Tronconi
Johann Joseph Kern
Jacob Azzoni
Johann Hueber
Joseph Weitzenecker
Frantz Mirelli
Joseph Novelli
Jacob Ferdinand Pauer
Frantz Leopold Peil
Johann Christian Wintzig
Joseph von der Strassen
Johannes Shätz
Antoni Lercher
Joseph Salvucci
Augustin Pernecker
Christoph Härtl
Antoni Ignati Chvojka
Johann Jacob Aichner
Martin Spinetta
Frantz Joseph Mosser
Antoni Johann Minetti
Frantz Weitzenecker
Frantz Antoni Pizzini
Johann Caspar Urlaub
Placido Gialdi
Joseph Gravier
Frantz Christian Freÿsauf
Antoni Canuti
Johann Antoni Rogler
Johann Jacob Jelineck
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

20.8.1716
20.8. 1716
20.8. 1716
20.8. 1716
20.8. 1716
8.6. 1717
14.7. 1717
23.7. 1717
9.9. 1717
13.6. 1718
13.6. 1718
2.9. 1718
27.10. 1718
30.12. 1718
12.5. 1719
12.5 1719
12.12. 1719
12.12. 1719
22.2. 1720
22.2. 1720
5.3. 1720
18.11. 1720
5.12. 1720
31.8. 1722
22.9. 1722
12. 11. 1722
7.7. 1723
9.7. 1723
13.7. 1723
20.8. 1723
23.11. 1723
6.3. 1724
16.3. 1724
17.4. 1724
31.5. 1724
14.7. 1724
18.9. 1724
18.9. 1724
19.10. 1724
21.11. 1724
1.3. 1725
1.3. 1725
24.7. 1725
30.7. 1725
30.7. 1725
30.7. 1725
7.3. 1726
13.3. 1726
26.4. 1726
15.5. 1726

Joseph Tarrone
Pietro Antoni Buzzino
Johann Carl Nitsch
Faustin Martinelli
Andreas Tarrone
Johann Fitzenhammer
Joseph Martin Freÿsauf
Urban Leuta
Frantz Ignati Schöckl
Wentzel Lamzel
Johann Joseph Bachrier
Johann Köferstein
Wentzel Norbert Bojan
Carl Antoni Bruno
Ignati Caiutan Bräudel
Johannes Trentin
Frantz Magatti
Frantz Spörl
Johann Michael Maüer
Matthias Lucas Netolitshka
Martin Bärtl
Carl Antoni Bertoni
Johann Christoph Riedl
Johann Maximillian Swoboda
Hieronimus Guaita
Tobias Joseph Tibelli
Johann de Croux
Martin Maggia
Johann Schrödel
Johann Georg Brünfelder
Carl Müller
Martin Ferdinand Audÿ
Dominicus Heübeck
Dominicus Cahsati
Ignatius Kügler
Bartholome Steiner
Carl Antoni Belli
Matthes Müller
Wentzel Frantz Worell
Wentzel Antoni Werner
Benjamin Bretano
Caspar Richardus Colla
Franz Martinelli Junior
Johann Georg Ant. Kehrn
Andreas Cornova
Stephan Paller
Franz Lucas Löb
Wenzel Sÿch
Johann Georg Brünfelder
Johann Bapt. Leita
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

17.11. 1726
28.2. 1727
28.2 1727
5.10. 1727
26.10. 1727
10.12. 1727
26.2. 1728
26.2. 1728
26.2. 1728
28.2. 1728
27.8. 1728
27.8. 1728
1.12. 1728
1.12. 1728
1.12. 1728
21.1. 1729
14.2. 1729
22.5. 1730
19.3. 1731
13.8. 1731
27.8. 1731
27.9. 1731

Joseph Maria Torre
Dominico Cahsati
Gabriel Pöstel
Bartholome Concha
Wenzel Glasser
Jacob Canziani
Lorenz Antoni Freÿtag
Jacob Kletsh
Peter Johann Maÿer
Carlo Carolino
Joseph Neveroni
Franz Carl Gotshlih
Johann Mattheus Thum
Octaviano Mercanti
Johann Maria Fume
Johann Stracka
Nicolaus Joseph Kehrn
Johann Ant. Süpaüer
Franz Ant. Martinelli
Adam Folge
Matthias Heinrich Naühauss
Johann Michael Frizecker
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Příloha č. 3
6.3 Geografický horizont členů kupeckého bratrstva na Starém Městě
pražském v letech 1625-1701
Jména staroměstských kupců uvádím v dobové české transkripci z knih měšťanských práv
Starého Města praţského. V závorce jsou uvedena jména z německy psané knihy přijatých
kupců. Vzhledem k tomu, ţe kniha přijatých kupců z roku 1667 nezachycuje data starších
zápisů, uvádím roky následovně: kurzívou roky udělení měšťanského práva na Starém Městě
praţském a tučně jiţ roky zápisů do staroměstského kupeckého bratrstva.

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

rok jméno
1617 Jan Celler
(Johann Zerle)
1623 Antonín Trentini z
Treunfeldu
(Anthoni Trentin)
1623 Jan Baptista Rajmund z
Levenbrucku
(Johann Bapt. Reimundt)
1628 Fridrich Cortesi z Peregrinu
(Friederich Cordeszi)
1630 Jiří Karel Murarius z
Najdorfu
(Georg Morarius)
1635 Daniel Jaroměřský ze
Stromberka
(Daniel Jaromerskÿ)
1637 Jan Bernard z Pleisteinu
(Hans Bernhardt von
Pleistein)
1640 Jan Kriegseisen
(Johann Kriegseiszen)
1640 Matyáš Festa
(Mathias Festa)
1643 Jan Baptista Lumago
(Johann Bapt. Lumago)
1643 Jan Antonín Casanova
(Johann Antoni Casanova)
1643 Daudens Tirall
(Daudens Tirola)
1644 Jakub Bibet
(Jacob Bibet)
1644 Jan Adam Loss
(Adam Losz)
1646 Kryštof Leonard Kreczigk z
Lilienfeldu

původ
Norimberk (GER)

pozn.

Trident (ITA)

Starší kupeckého cechu od
1637

Tignes (FRA)

Od 1643 starší kupeckého
cechu

Chur (SUI)

Od 1639 starší kupeckého
cechu
Od 1637 starší kupeckého
cechu

Burglengenfeld
(GER)
Čáslav

Od 1653 starší kupeckého
cechu

Pleystein (GER)

Faktor norimberské firmy
Viatis a Peller a praţské
firmy Jan de Witte

( jen Německo)
Trident (ITA)

1643-8 starší kupeckého
cechu

Chiuro (ITA)
Chiavenna (ITA)
Curych (SUI)
Curych (SUI)
Duchcov
Broumov
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Starší kupeckého cechu od
1650

(Christoph Leonhard Kretzig)
Řehoř Filip Hänel
(Gregor Pfilip Hännel)
Klaudius Resch
(Claudi Rosh)
Blazius Revare
(Blasius Revara)
Kryštof Václav Fetter
(Christovh Wentzel Fetter)
Petr starší Trentini
(Peter Trentin)
Jan Jiří Weitzenecker
(Hans Georg Weitzenecker)
Mikuláš Hösing
(Nicolaus Hösing)
Michal Piloty
(Michael Piloti)
Jan Taut
(Hans Taudt)
Pavel Vojtěch Wencelius z
Bochova
(Paul Adalbert Wentzeli)
Jan Picini z Türnbergu
(Johann Pitzini)
Jan Odháje
(Johann Odhey)

16.

1647

17.

1649

18.

1649

19.

1649

20.

1650

21.

1651

22.

1654

23.

1655

24.

1656

25.

1656

26.

1657

27.

1659

28.

1661 Zachariáš Bach
(Zacharias Tobias Bach)
1666 Petr mladší Trentini z
Treuenfelsu
(Peter Trentin)
1666 Jan Jakub Baunoch
(Hans Baunach)
1666 Matěj Arnošt Steikart
(Mathias Steikhardt)
1666 Jan Empacher
(Johann Empacher)
1666 Leonhardt Moser
(Leonhard Moszer)
1670 Bartoloměj Martinelli
(Bartolome Marthineli)
1670 Daniel Vusín
(Daniel Wusin)
1670 David Michael Rödder
(David Michäel Rödder)
1670 František Bautillie
(Frantz Putelier)
1670 Jakub Minetti
(Jacob Mineti)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Most
Sallanches v
Savojsku (FRA)
Parma (ITA)
Slánsko
Trident (ITA)
Wiesberg (AUT)
Clervaux (LUX)
Lille (FRA)
Bor u Tachova

1661 a 1774 starší kup.,
bratr Petra Tauta

Louny
Rovereto (ITA)
Praha

od 1661 starší kupeckého
cechu
1671 a 1678 starší kup.,
člen praţské kupecké
rodiny

Příbram
Vallis Ledri (ITA)
Würzburg (GER)
Most
Hall in Tirol
(AUT)
Michelsdorf (GER)
Benátsko (ITA)
Štýrský Hradec
(AUT)
Pardubice
Paříţ (FRA)
Bolverdria v
Milánsku (ITA)
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1674 starší kupeckého
cechu

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

1678 Karel Fiorini
(Carlo Fiorini)
1681 Dominicus Martinelli
(Dominico Martinelli)
1681 Martin František Stárek
(Martin Frantz Starek)
1683 Dionysius Magistretti
(Dionisius Magistretti)
1683 Cristoph Günter
(Christof Gintser)
1686 Bernard Concha
(Bernhardt Concha)
1688 Ondřej Kempf
(Andreas Kemf)
1688 Antonín Minetti
(Antonio Minetti)
1688 Ondřej Fromb
(Andreas From)
1688 Jan Claveli
(Johann Clavelli)
1690 Michal Mähner
(Michel Mehner)
1692 Bernard Bulla
(Bernardg Bulla)
1692 Zachariáš Stauffer
(Zacharias Staufferre)
1694 František Tibelli
(Frantz Tibelli)
1696 Nicolas Kutzillinger
(Nicolaus Kützillinger)
1698 Antonín Maria Rigallia
(Antoni Maria Rigalia)
1699 Antonín Chonca
(Antoni Concha)
1701 Felix Antoni Azzoni
(Felix Azzoni)
1701 Pavel Potluka
(Paul Potluka)
1704 Ondřej Eliáš Richter
(Andreas Elias Richter)
1705 Daniel Pokorný
(Daniel Pokhornÿ)

Menasasso (ITA)
Gardone (ITA)

1664 malostranské a 1679
staroměstské měšť. právo

Kroměříţ
Lugano (SUI)
Guttstadt ve
Východním Prusku
(POL)
Bellano (ITA)
Dorfstadt (GER)
Bolverdria v
Syn Vavřince Minettiho
Milánsku (ITA)
Kolín nad Sprévou
v Braniborsku/Cöln
an der Spree (GER)
Valenza (ITA)
Hora Sv.
Kateřiny/St.
Catharinaberg
Rokycany
Tyrolsko (AUT)
Praha
Praha
Vallis Felina (ITA)
Bellano (ITA)
Padova (ITA)
Dvůr Králové nad
Labem
Horní
Město/Bergstadt
Nymburk
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Příloha č. 4
6.4 Geografický horizont přijatých členů staroměstského kupeckého
bratrstva v letech 1625-1701 (mapa)
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Vysvětlivky k příloze č. 4

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Název města/oblasti
Praha
Slánsko
Louny
Most
Hora Sv. Kateřiny
Duchcov
Bor
Rokycany
Příbram
Nymburk
Čáslav
Pardubice
Dvůr Králové nad Labem
Broumov
Horní Město
Kroměříţ
Michelsdorf
Burglengenfeld
Norimberk
Pleystein
Würtzburg
Dorfstadt
Kolín n. Sprévou/Cöln an der Spree
Guttstadt/Dobré Miasto

č.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Název města/oblasti
Štýrský Hradec
Hall in Tirol
Wiesberg
Padova
Trident
Rovereto
Vallis Ledri
Menasasso
Gardone
Vallis Felina
Parma
Valenza
Bellano
Chiuro
Chiavenna
Lugano
Chur
Curych
Clervaux
Tignes
Sallanches
Lille
Paříţ

Příloha č. 5
6.5 Politická mapa Svaté říše římské z roku 1648
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Vysvětlivky k příloze č. 5
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Příloha č. 6
6.6 Náboženská mapa Evropy z roku 1648
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