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Středověký obchod a kulturní výměna 
 

Problematika dálkového obchodu je současnou historiografií stále častěji vnímána v širokém 
socio-kulturním kontextu, tedy nejen jako prostá tržní výměna, nýbrž jako reciproční 
přerozdělování, jehož součástí je i kulturní výměna, představující jeden z důležitých nástrojů 
vyrovnávání kulturní úrovně a životního stylu jednotlivých regionů středověké Evropy. 
Takový přístup lze dobře uplatnit i při studiu dálkového obchodu českých zemí jak ve vztahu 
k pokročilejším oblastem jižní a západní Evropy, tak k zemím severní a východní Evropy.  
    Trh vstupoval do středověkého každodenního života pozvolna, v několika etapách. Dovoz 
luxusního zboží potvrzoval moc vládnoucí elity a sloužil k sociálně nezbytné redistribuci. 
Zejména v počátcích se ovšem na trzích nesetkávali kupci s potenciálními spotřebiteli, ale 
kupci s kupci, aby společně zásobovali redistribuční mechanismy. Raná etapa dálkové směny 
se projevuje ve velkomoravském prostředí, kde ji dokládá historické i archeologické bádání. 
Morava se pravděpodobně podílela na tehdy kvetoucím obchodu s otroky „vyváženými“ 
hlavně na Pyrenejský poloostrov a na Blízký východ. Od druhé poloviny 10. století začala 
dálkový obchod ovlivňovat postupná monetarizace směny. Pražský obchod se tehdy soustředil 
na vývoz otroků, cínu a kožešin. Zajímavé je rovněž sledovat, jak tržní směna dodávala 
vesničanům ražený kov nezbytný v první řadě pro „nekomerční účely“, pro daně a další platy 
a jak se mince ukládaná do hrobů stávala součástí tzv. přechodového rituálu.   
    I když je po polovině 11. století v Praze doložena osada německy mluvících kupců poblíž 
kostela sv. Petra na Poříčí, skutečně velký obchod české země míjel. Zásadní změna přišla až 
ve 13. století v souvislosti se zakládáním měst a s rozvojem důlního podnikání. Značnou 
nevýhodou ovšem bylo, že na rozdíl od 10. století českými zeměmi v té době již neprocházela 
transevropská magistrála a že se ani později Karlu IV. nepodařilo některou z důležitých 
evropských tras do Prahy přesunout. Periferní postavení českých zemí lze doložit 
vnitrozemskou komunikační sítí, která spojovala Prahu s Řeznem, Norimberkem, 
Magdeburkem, Vratislaví a Vídní, tedy s místy, která byla součástí evropské komunikační sítě 
první třídy. Ztráta původně výhodné pozice v evropském dálkovém obchodu byla důsledkem 
hospodářské uzavřenosti českých zemí ve 12. století, tedy v době, kdy se obchodní vazby 
mezi severní Itálií a Flandrami začaly rozšiřovat o styky se střední Evropou (Řezno). A tak 
když v průběhu 13. století české země vstoupily v souvislosti s těžbou drahých a barevných 
kovů na mezinárodní obchodní scénu, dostal se dálkový obchod s kovy rychle pod kontrolu 
důlních podnikatelů z Říše, kupců jihoněmeckých měst a od sedmdesátých let 13. století i 
italských prospektorů a finančníků, jejichž ostrý konkurenční boj byl průvodním znakem tzv. 
obchodní revoluce. 
     Ve 13.-15. století platilo, že dominantní postavení v benátském obchodu se 
středoevropskými drahými a barevnými kovy měli ti kupci, kteří ovládali Fondaco dei 
Tedeschi. Kupce z Řezna vystřídali ve vedoucí pozici během sedmdesátých let 14. století 
podnikatelé z Norimberku, města, které se následně v 15. století stalo hlavním zásobitelem 
Čech. Z italské strany trh v Uhrách a v českých zemích kontrolovali Benátčané, které kolem 
roku 1300 vystřídali Florenťané. Restriktivní politika Benátek vůči kupcům z Říše umožnila 
florentským podnikatelům využít příležitosti. Benátky přestaly být v této době pro stříbro 
z českých zemí konečnou stanicí, stříbro bylo odtud dále redistribuováno do Florencie. 
Členové florentských finančních rodin (podle posledních výzkumů pravděpodobně Macciové, 
Donatiové a Peruzziové) se v Čechách (1299) a Uhrách (1300) objevili zhruba ve stejné době. 
    Málo účinná kontrola dodávek drahého kovu v počátečním období rozvoje způsobila, že 
místní trhy ve střední Evropě byly zaplaveny mincemi. V důsledku předražení domácí výroby 
se pak většina stříbra a zlata dostala do rukou zahraničních kupců. Dovoz cizího zboží 
(luxusní sukno, sklo, koření), „levného“ z pohledu stříbra, byl jedním z důvodů, proč 
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v českých zemích nedošlo v dostatečné míře k výrobní specializaci a proč se nevytvořila 
domácí kupecká vrstva s dostatečně silným kapitálem.  
    Na druhé straně poptávka po drahých a barevných kovech ze střední Evropy byla zejména 
v severní Itálii a Flandrech obrovská. Rozvoj dálkového obchodu totiž nebyl myslitelný bez 
peněz, jejichž výroba byla závislá na zdrojích drahého kovu. „Německé“ stříbro z Jihlavy se 
tak již ve 13. století uplatňovalo v podobě benátského groše, brabantského denáru či 
anglického šterlinku nejen na evropských trzích, ale také v severní Africe či Persii. Masivní 
dovoz stříbra do Persie v letech 1261-1278 byl důvodem, proč byla v hlavním městě perského 
chanátu Tabrízu otevřena mincovna ke zpracování dováženého kovu.  
    Stříbro se stalo ve 13. století nástrojem k účinnějšímu spojení českých zemí s vyspělými 
ohnisky evropské ekonomiky. Dodávky stříbra však šly do Benátek či Brugg složitějšími 
cestami než přímým obchodním spojením. To se týká hlavně politických a církevních plateb, 
ale i obchodu samotného. Díky kupcům z hornoněmeckých měst byla část vyváženého stříbra 
použita na výrobu mincí a šperků již v Říši a jen další část dorazila do Itálie a Flander jako 
kompenzace za vyvážené zboží.      
    Vazbám na Benátky, které po více než dvě století představovaly největší evropský trh 
s drahými a barevnými kovy (ca. 1280-1500), navíc nahrávala mocenská expanze Přemysla II. 
Otakara do alpských zemí a severní Itálie. V letech 1330-1380, kdy produkce stříbra 
v Čechách a zlata v Uhrách dosáhly vrcholu, byl pak rozsah evropského obchodu do značné 
míry podmíněn objemem ražby pražských grošů a uherských florénů. Obchod s kovy tak plnil 
dvojí funkci: napomáhal intenzifikaci tržní směny a zároveň byl nástrojem těsnější integrace 
středoevropských horních produkčních center do pokročilejších finančních struktur zemí jižní 
a západní Evropy, včetně postupného propojování obchodu s úvěrem.  
    Zájem na rozvoji obchodních styků českých zemí s Itálií byl oboustranný. Benátky 
profitovaly ze skutečnosti, že měly blíž k středoevropským dolům než jiné středomořské 
přístavy. Příjmy českých panovníků se zvětšovaly díky nekontrolované masové výrobě mincí, 
která měla v podstatě inflační charakter. Přesto zhruba 90 % vytěženého stříbra bylo v druhé 
polovině 13. století vyvezeno za hranice v nezmincované podobě. Důležitou podmínkou pro 
rozvoj, regulaci a lepší kontrolu obchodních styků mezi Českým královstvím a Benátskou 
republikou bylo sjednocení měny, měr a vah, o něž se Přemysl II. pokoušel, byť ne vždy 
úspěšně, v souladu s právními a administrativními změnami prováděnými ve stejné době, tj. 
v šedesátých a sedmdesátých letech 13. století, v benátské mincovně (Zecca) a domě 
německých kupců (Fondaco dei Tedeschi).  
    Není jistě náhodné, že první zmínky o opatřeních ke zdanění a regulaci drahého kovu 
v Benátkách pocházejí z let 1268 a 1270, tj. z doby realizace poslední a nejvýznamnější 
Přemyslovy měnové reformy. V té době se do benátské mincovny dostaly první větší dodávky 
stříbra, které přímo ovlivnily výši její produkce (s vrcholem v roce 1278). Obchodními 
transakcemi s evidovaným drahým kovem byli v Benátkách i v Praze pověřeni nejprve tři, 
později čtyři městští úředníci, kteří zároveň plnili funkci směnárníků. V kontrastu 
s centralizací distribuce a kontroly drahého kovu stála decentralizace a „privatizace“ 
mincovnictví systémem pronájmů. Během druhé poloviny 13. století vzrostl jak v severní 
Itálii, tak i v českých zemích počet mincoven propachtovaných měšťanským podnikatelům.  
    Přemyslův odvážný a v podstatě nereálný pokus o sjednocení fenikového a brakteátového 
mincovního systému zůstal sice nedokončen, nezanedbatelným přínosem jeho reforem však 
byla dobrá kvalita českých ražeb, která umožnila florentským podnikatelům provést v roce 
1300 úspěšnou grošovou reformu. Kvalitní mince navíc plně nahradila naturální směnu.  
    Obchodní vztahy českých zemí s Itálií ve 13. a 14. století jsou názorným příkladem 
prolínání trhu s kulturní výměnou. Přímou souvislost mezi vyváženým stříbrem a dováženým 
sklem dokládají četné nálezy italského a islámského skla z Prahy, Brna či Jihlavy z let 1270-
1350. Toto sklo bylo spojeno s vysokou kulturou stolování zaměřenou na konzumaci vína. 
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Malované a emailové sklo z Itálie a Sýrie si spolu s dalším luxusním zbožím zahraniční 
provenience (bavlněné a hedvábné látky ze Sýrie a Egypta, koření z Indie a Arábie) pořizovali 
bohatí patricijové, jejichž vysoké zisky zpravidla pocházely z kolonizace, důlního podnikání a 
obchodu se stříbrem. Dovoz zboží z Benátek je doložen atesty pravosti benátského zboží, 
které bylo v Praze často falšováno.Významná je i ta okolnost, že koncem 14. století nálezů 
zahraničního skla ubývá, bylo totiž postupně nahrazeno domácí výrobou.  
    Dálkový obchod vytvářel od 13. století podmínky k upevňování vzájemných vazeb, šíření 
kulturních vlivů a vyrovnávání kontrastů nejen v rámci Evropy (prostřednictvím řezenských a 
norimberských kupců propojoval české země s Itálií, prostřednictvím kolínských kupců 
s městy ve Flandrech), ale přes Benátky také se vzdáleným Orientem. Vzhledem k tomu, že 
takto nastavený model obchodních vztahů přetrval až do poloviny 15. století, bude třeba se 
mu v budoucnu ještě podrobněji věnovat. Jedním z dosud málo studovaných témat je oběh 
drahého kovu české provenience v zahraničí. Možnosti výzkumu nabízejí v tomto směru 
například archivy v Benátkách, Florencii a Římě, které skrývají ještě řadu, českými historiky 
nezkoumaných dokumentů o oběhu českých mincí v Itálii ve 14. a 15. století. V případě 
českých florénů se navíc jedná i o svědectví hmotné povahy v podobě dosud nezpracovaných 
nálezů mincí.    
     
                                                                                                                                Roman Zaoral 


