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U konce s dechem? Olomoucké cechy v 18. a 1. polovině 19. století 

Jakub Huška 

 

„ Ich war vorigen Herbst Meister geworden, besuchte nun die Handwerksversammlungen, und 

überhaupt wurde mein Leben ernster. Einkauf von Korn, Weizen, Holz, Schweinen lag mir ob; 

in die Abendkneipen kam ich wenig; am Kartenspiel fand ich ohnehin keinen Gefallen, konnte 

auch nicht soviel Bier vertragen wie meine Kameraden. Meine Mussestunden widmete ich der 

französischen Sprache, kaufte mir den Florian in dreizehn Bänden und las ihn durch und 

wieder durch.“ 1 

 

Můj příspěvek se bude zabývat otázkou řemeslných cechů v letech 1700–1850 a to na 

příkladech olomouckých ševců, pekařů a zámečníků. Seznámím Vás s některými závěry mé 

diplomové práce, zejména s tezí, že přinejmenším v případě Olomouce řemeslné korporace 

v době konstituování (proto)moderního státu i nadále aktivně ovlivňovaly hospodářský a 

sociální život ve městě. 2  Tento názor bych chtěl doložit na administrativním procesu 

udělování mistrovského práva. Než přikročíme k samotnému jádru mého příspěvku, 

v krátkosti se zmíníme o dosavadní historiografii a poté o cechovní politice habsburského 

státu.      

Řemeslníci a malovýrobci obecně tvořili minimálně do poloviny 19. století jednu 

z hlavních sociálních skupin. Navzdory počínající industrializaci se poměrně dlouho v mnoha 

odvětvích výroby a distribuce udrželi malovýrobci a maloobchodníci. Nejenom potravinářské 

nebo oděvní živnosti si nadále udržely hospodářských význam, který byl spojen s lokální 

poptávkou. V některých městech a oblastech byli stále silně zastoupeni textilní řemeslníci. I 

když v 1. polovině 19. století zásadním způsobem vzrostla hodnota zboží produkovaného 

velkovýrobou (k tomu je potřeba říct, že velkovýroba často ještě nezahrnovala celý výrobní 

postup – např. pouze předení nebo apretaci), tak pořád existovaly masy tkalců a přadláků 

pracujících doma, krom toho živící se zemědělstvím nebo nádeničinou. Vedle toho nesmíme 

                                                 
1 BECHSTEDT, Christian Wilhelm. Meine Handwerksburschenzeit 1805–1810. Berlin, 1991, s. 421. 
2 HUŠKA, Jakub. „U konce s dechem“? Olomoucké řemeslné cechy v kontextu konstituování (proto)moderního 

státu 1700–1860 Olomouc, 2011. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého na Katedře 

historie. 
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opominout skutečnost, že v mnoha městech patřili samostatní řemeslníci a obchodníci 

k místní mocenské a společenské elitě.3  

Všechny zde nastíněné roviny o významu řemeslníků na konci raného novověku a 

počátku moderní doby jsou současnými českými sociálními historiky opomíjeny. Kupříkladu 

studium protoindustrializace ustrnulo v polovině 90. let – zájem badatelů o sociální dějiny 

raného novověku 19. a 20. století se tématu malovýrobců věnují velmi okrajově.4 Snad 

z těchto příčin ve studiích za poslední dvě dekády převažuje obraz cechovních řemeslníků, 

jenž se často nevědomky a nekriticky opírá o závěry marxistických autorů z 50. a 60. let 20. 

století. Institut cechu nabývá v jejich dílech skoro esenciální podstaty – prost časových, 

geografických a jiných rozdílů.    

                                                 
3 Přínosné jsou syntézy autorské dvojice Jany Machačové a Jiřího Matějčka. Např. k velkovýrobě a ke kritice 

starších historiografií viz: MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Význam takzvané velkovýroby v českých 

zemích v první polovině 19. století. In: Titíž. Studie k sociálním dějinám 19. století, I. díl. Opava, 1992, s. 213–

285. – Dále syntéza sociálních dějin tzv. dlouhého 19. století: MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Nástin 

sociálního vývoje českých zemí 1781–1914. Praha, 2010. – Dále studie Roberta Lufta o maloživnostnících 

v druhé polovině 19. století:  LUFT, Robert. "Des Handwerks goldener Boden". Handwerker im Übergang zum 

Kleinunternehmer in Böhmen im späten 19. Jahrhundert. In: HOFFMANN, Robert (Hg.). Bürger zwischen 

Tradition und Modernität. Wien-Köln-Weimar, 1997, 281–334. – O politický a kulturní význam řemeslníků a 

maloobchodníků se zabývá mnoho studií věnovaných tématu vzniku občanské společnosti v konstitučním 

období. Např. viz: FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (Eds.). Občanské elity a obecní samospráva 

1848–1948. Brno, 2006. – FASORA, Lukáš. Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní 

samospráva města Brna 1851 – 1914. Brno, 2007. – KLADIWA, Pavel – POKLUDOVÁ, Andrea – KAFKOVÁ, 

Renata. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. II. díl, 1. svazek, Muži z radnice. 

Ostrava, 2008.   
4  Viz poznámka č. 3. Dále k živnostenským zájmovým organizacím viz: MÁLKOVÁ, Kv ětoslava. Vývoj 

živnostenské otázky v rakouském Slezsku 1859–1914. Bruntál, 2010. – V české historiografii se tématem 

protoindustrializace zabýval především Milan Myška: MYŠKA, M. Opožděná industrializace. Lnářský a 

bavlnářský průmysl na Frýdecko-Místecku od počátků tovární výroby. Trutnov, 1991. – Tentýž. Proto-

industrializace (Čvrtstoletá bilance jednoho historiografického paradigmatu). Český časopis historický 92, 1994, 

č. 4, s. 759 – 774. – Tentýž. Proto-industrielisierung in Böhmen, Mähren und Schlesien. In: CERMAN, Markus 

– OGILVIE, Sheilagh (Hg.) Proto-industrialisierung in Europa. Wien, 1994, s. 177–192. – Dílčí studie vznikly 

při projektu Sociální struktury v Čechách: CERMAN, Markus – LUFT, Robert (Eds.). Untertanen, Herrschaft 

und Staat in Böhmen und im 'Alten Reich' in der frühen Neuzeit. München, 2005. – Obecnější práce o sociálních 

dějinách raného novověku skoro nereflektují kvalitní české regionální a také zahraniční příspěvky o ceších a 

řemeslnících. Viz nejnovější práce: BŮŽEK, Václav – GRULICH, Josef – BEZECNÝ, Zdeněk. Společnost 

českých zemí v raném novověku: struktury, identity, konflikty. Praha, 2010. – MILLER, Jaroslav. Uzavřená 

společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy. Praha, 2006.     
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Přídomek „marxistické“ zde nechápu jako něco pejorativního a zavrženíhodného, 

nýbrž jako jeden z legitimních historiografických konceptů. Práce jako např. Arnošta Klímy 

nebo Josefa Janáčka5 musíme číst s přihlédnutím k marxistické interpretaci dějin (především k 

teleogickému výkladu dějin). Lze říct, že právě to „marxistické“ (zájem o sociální a 

hospodářská témata) na nich můžeme oceňovat. Přesto si myslím, že je velmi problematické 

pracovat s tezemi a závěry těchto autorů pouze tímto způsobem, že bude stačit jenom, když 

z nich očistíme marxistické „nánosy“. „Zbavme se marxistického jazyka! A vše bude 

v pořádku.“ Tak asi zněly hlasy po roce 1989, ne-li dřív. Domnívám se však, že u zmíněných 

marxistických autorů jsou axiomy o historickém vývoji neoddělitelné od práce s historickou 

matérií, což samozřejmě neplatí jenom pro marxisty. Podle mne je nedostačující, vystačit si 

jenom s puristickou kritikou. Naopak je nutné s respektem k marxismu nově promýšlet téma 

cechů a řemeslníků v raném novověku a 19. století.  

Mám zde malý prostor, abych mohl podrobněji rozvinout kritiku dosavadního 

výzkumu o ceších. Pouze vyzdvihněme některé hlavní body. Nejvýznamnější české práce o 

ceších, a to nejenom marxistické, se výhradně omezovaly na středověké a předbělohorské 

údobí. V tomto směru je charakteristické, že autoři píšící o pozdějších obdobích, zejména o 18. 

a 1. polovině 19. století, nesměřují svůj zájem primárně na cechy a malovýrobu, ale na tzv. 

pokrokové hospodářské jevy: různé podoby manufakturní výroby, faktorský systém nebo 

první moderní továrny. Kromě patrné chronologické profilace bádání jde také o omezenou 

pramennou základnu. Pro starší období jsou využívány nezřídka pouze normativní dokumenty 

a pro mladší zase materiály centrálních úřadů. Jen výjimečně jsou používány jiné cechovní a 

městské prameny.  

 

Je zarážející, že i když existuje velice málo konkrétních studií o ceších a řemeslnících v 18. a 

1. polovině 19. století, stále převládá názor, že právě v této době cechy upadají a ztrácejí na 

důležitosti. Důležitým dokladem pro tyto představy je role habsburského státu. Právě v jeho 

hospodářské politice se prý zrcadlila „zpátečnická“ role cechu v 18. století. Často se velice 

nekriticky a libovolně pracovalo s postoji státních úřadů a kameralistů. Někdy to šlo tak 

daleko, že vydaný patent jakoby přesně odrážel skutečné problémy doby a kameralismus 

                                                 
5 JANÁČEK, Josef. Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha, 1961. – Tentýž. Přehled vývoje 

řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha, 1963. – KLÍMA, Arnošt. Manufakturní období v 

Čechách. Praha, 1955. – Rovněž můžeme uvést práce Františka Mainuše: MAINUŠ, František. Plátenictví na 

Moravě a ve Slezsku v XVII. a XVIII. století. Ostrava, 1959. – Tentýž. Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve 

Slezsku v XIII. století. Praha, 1960. 
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nabývá kvazisociologického charakteru.6 Pozorný náhled na pozici státu a kameralistů vůči 

cechům ukazuje na daleko přívětivější přístup k nim. Kupříkladu několik významných 

kameralistů (J. H. G. Justi, J. Sonnenfels) nebylo vůbec proti zrušení cechu.7 U kameralistů 

nebyla otázka zrušení korporativního živnostenského systému na pořadu dne. Z těchto příčin 

tvrzení o proticechovní politice a omezování cechovní autonomie je velmi zjednodušující. 

V této souvislosti je velice podmětné si položit otázku, jaká vůbec byla pozice cechu v období 

předcházejícího vydání generálního patentu (1731) a generálních cechovních artikulů (1739), 

tradičně považovaných za zlom a počátek oslabování cechovních práv.  

Zikmund Winter i jiní autoři snesli nesčetné doklady o charakteru cechovní autonomie 

v 16. a 17. století.8 Možnosti řemeslníků prosazovat své zájmy byly limitovány městskou 

správou a pozemkovou vrchností. Sami mistři využívali městské úřady jako prostředníka pro 

řešení nejrůznějších sporů a dovolávali se jeho autority. Městská rada naopak kontrolovala 

zasedání cechu, na jehož schůze posílala svého zástupce. Rovněž dohled nad městským trhem 

a cenami výrobků nebyl zcela v rukou řemeslníků. Místní vrchnost byla tedy zásadní institucí 

ovlivňující prosazování cechovních práv.   

                                                 
6 URFUS, Vladimír. K cechovní politice v Čechách na přelomu 17. a 18. století a k jejím ideovým zdrojům. 

Právněhistorické studie, 6, 1960, s. 49–65. – Dále kapitola k hospodářské politice habsburského státu u Klímy: 

KLÍMA, Arnošť. Manufakturní období, s. 102–126.    
7 Justi konstatuje, že „ist keine zureichende Ursache vorhanden, dass man die Innungen und Zünfte ganz und gar 

aufhebt; sondern der Grund derselben kann ohne Nachtheil des gemeinen Wesens gar wohl bleiben.“ Von 

JUSTI, Johan Heinrich Gottlob. Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller Oeconomischen und 

Cameralwissenschaften. Bd. 1. Leipzig, 1755, s. 272. – Podle Sonnenfelse: „Die Untertheilung der Aussicht über 

den ganzen Staatskörper unter verschiedene Stellen ist sehr nützlich. Die Uebertragung der Gerichtsbarkeiten 

an Universitäten u. d. g. einzelne Gemeinden hat darinnen ihren Grund, und sind in dieser Absicht die Zünfte, 

wenn sie gut eingerichtet werden, als eine nützliche Polizeianstalt anzusehen.“ Von SONNENFELS, Joseph. 

Grundsätze der Policey, Handlung und Finanzwissenschaft. München, 1787, s. 38–39. – Ke kameralismu dále 

viz: TRIBE, Keith. Governing economy: the reformation of German economic discourse 1750 – 1840. 

Cambrigde, 1988. – SIMON, Thomas. „Gute Policey“. Ordnungsleitbilder und Zielvorstellungen politischen 

Handelns in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main, 2004. 
8 Winter napsal: „Silné a široké automii netěšily se u nás cechy nikdy. Vždy závisely tuze na městské správě. Ona 

cechovní organisace i usnesení jejich stvrzovala, proměnu statut si vyhrazovala, cechy v příčině živnostenské 

hlídala, hospodářské politice své je podrobovala.“ WINTER, Zikmund. Český průmysl a obchod v XVI. věku. 

Praha, 1913, s. 57, 78–89. – Otázce vztahu mezi městskou správou a cechy se věnují některé zahraniční studie. 

Např. viz: REITH, Reinhold. Zünfte im Süden des Alten Reiches: Politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte. 

In: HAUPT, Heinz-Gerhard (Hg.). Das Ende der Zünfte. Ein europäischer Vergleich. Göttingen, 2002, s. 56–59. 

– BUCHNER, Thomas. Möglichkeiten von Zunft, s. 58–72. 
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Když to srovnáme se situací v 18. století, jeví se hospodářská politika státu méně 

radikální od předchozí praxe. Spíše než omezení cechovních privilegií můžeme hovořit o 

sjednocení různých regionálních rozdílů, velký prostor byl věnován disciplinaci učňů a 

tovaryšů, a především posílení významu místní správy. Co je však nejpodstatnější, že si i 

nadále magistrát a pozemková vrchnost udržela pravomoc dohlížet na řemeslné cechy a 

lokální hospodářskou a sociální situaci. Na počátku 50. let 18. století byly kompetence místní 

správy dále posílené rozdělením řemesel na policejní a komerční. Dosud se badatelé zajímali 

pouze o druhou skupinu živností, neboť se domnívali, že lze na nich studovat cestu od 

malovýroby přes manufakturu k továrně, resp. proces vzniku dělnické třídy. Já jsem se 

naopak věnoval policejním řemeslům, poněvadž v Olomouci a také na Moravě tvořily do 

poloviny 19. století mírnou většinu.9 

Příslušnost řemesla k tzv. policejním měla zásadní význam v procesu udělování 

mistrovského práva. Při rozhodování o jeho propůjčení se mělo vždy přihlížet k lokálním 

potřebám daného města či panství, což znamenalo, že přijetím nového řemeslníka neměly být 

ohroženy výdělky ostatní mistrů. Pouze poznamenejme, že přídavné jméno 

„policejní“ souviselo s konceptem „Gute Polizey“, jehož hlavní ideou bylo nastolení 

rovnováhy mezi ekonomickými procesy, aby neohrozili společenských řád.10 Právě tento 

právní rámec vznikly ve 30. a 50. let 18. století, který v hlavních rysech existoval až do roku 

1860, nabízel nadále cechovním řemeslníkům kontrolu nad přijímáním nových mistrů. 

Podívejme se nyní na konkrétní případ olomouckých ševců, zámečníků a pekařů. Ukážu, 

nejen jakými prostředky regulovali mistři počet řemeslníků, nýbrž také vliv této cechovní 

politiky na sociální a hospodářský život města. 

I když se staly generální cechovní artikule z roku 1739, jak už sám název napovídá, 

obecnou normou nejen pro udělování mistrovského práva, přesto připouštěly lokální 

odlišnosti. V nejvýznamnějších královských městech (např. na Moravě to byla všechna 

královská města a Kyjov) mohly cechy obdržet od panovníka speciální artikule, které byly 

určitým kompromisem mezi obecnými předpisy a místními zvyky. I když s vydáním 

generálního patentu ztratil cech právo sám určovat počet mistrů, tak to neznamená, že by 

                                                 
9 V 50. letech 19. století tvořila policejní řemesla na Moravě a v Čechách hlavní skupinu řemeslníků. Podle 

zpráv obchodních a živnostenských komor v Brně a Olomouci z let 1852–1854 bylo 39 680 policejních živností 

a 22 075 komerčních živností. V Čechách připadalo podle zpráv OŽK z let 1850–1855 na 85 445 policejních 

řemeslníků na 41 866 komerčních. Viz: SCHMIDL, Adolph. Das Kaiserthum Oesterreich. Geografisch, 

statistisch, topografisch mit alfabetischem Ortslexikon. Wien, 1857, s. 325, 263–264. 
10 Viz poznámka č. 7. 
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přijímání řemeslníků do cechu nepodléhalo žádné regulaci. Naopak předpisy i nadále počítaly 

s omezováním počtu mistrů, ale nyní mělo probíhat pod dohledem úřadů. 

V Olomouci speciálními artikulemi už od roku 1740 disponovali ševci, kterým 

zaručily, že počet 34 ševcovských lavic (Schuhbank), resp. mistrů, se nezvýší.11 Obdobné 

ustanovení bylo obsaženo ve starších ševcovských artikulích z roku 1641.12 Kromě ševců 

získali z olomouckých korporací speciální cechovní pořádky např. podkováři, tesaři, krejčí 

nebo parukáři. Vedle těchto ševcovských lavic existovaly ještě dvě tzv. Gottes Bänk, které 

byly určeny zchudlým a starým mistrům, kteří nemohli dále vykonávat své řemeslo. Tyto 

lavice jim zajišťovaly stabilní příjem, aby ve stáří neupadli do chudoby. Ševcovské lavice, 

podobně jako řeznické, se mohly prodávat a dědit. Pouze její držitel, samozřejmě pokud 

splňoval další podmínky (vyučení, vandrovní povinnost atd.), mohl provozovat obuvnickou 

živnost ve městě. Řemeslník, který takto získal mistrovské právo, tak prodejem této lavice 

někomu dalšímu toto právo ztratil a nemohl řemeslo nadále vykonávat. 

Další cesta, jak legalizovat regulaci přijímání nových mistrů, vedla buď přes městskou 

správu, anebo zvláštními ustanoveními centrálních úřadů, které nebyly součástí cechovních 

artikulů, jednalo se o jakési jejich dodatky. Tímto způsobem se vydal sdružený cech 

zámečníků, hodinářů a puškařů a samostatná korporace pekařů. Prvně jmenovaný v roce 1746 

žádal u císařovny Marii Terezii, aby se současný počet 20 mistrů (8 hodinářů, 8 zámečníků, 3 

puškaři a 1 šroubkař) do budoucna nezvyšoval, ale naopak se snížil na 13. Jejich prosbě bylo 

vyhověno jenom částečně, pouze u hodinářů mělo dojít ke snížení mistrovských míst. 

Nicméně rozhodnutí císařovny, učiněné na základě dobrozdání zemského úřadu a zejména 

olomoucké městské rady, nijak neproblematizuje dosavadní přesně stanovený počet mistrů. 

Především zástupci města se domnívali, že vytýčením maximální hranice přijatých mistrů pro 

všechny živnosti bude dobrým opatřením pro městské obyvatelstvo (Publici), a že toto 

nařízení podpoří i příliv nových zručných řemeslníků do Olomouce a bude k obecnému 

prospěchu (Universalis bonum).13 

                                                 
11 „…ein Frembder anhero kommete, und in die Zech angenommen zu werden begehrete, so soll er seines 

ehrlichen Verhaltens halber richtige Kundtschaffte mit sich bringen, sich umb eine Bankh bewerben, und ihme 

solche gerichtlich verschreiben lassen…und sollen über die schon aufgerichte vier und dreyssig Schuh und zwey 

Gottes Bänk nicht mehr aufgerichtet werde.“ Ševcovské cechovní artikule z 26. prosince 1740. Státní okresní 

archiv Olomouc (SOAO), fond Cech ševců Olomouc, inv. č. 3, č. k. 1. 
12 Opis cechovních artikulů z 8. března 1641. SOAO, fond Archiv města Olomouc (AMO), Zlomky registratury 

(ZR), sg. 3b/I, inv. č. 132, č. k. 5. 
13 Moravský zemský archiv, fond Gubernium, sg. O 12, č. k. 1308. 
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Obdobným způsobem a daleko úspěšněji o skoro padesát let později v roce 1793 

žádali olomoučtí pekaři olomoucký magistrát o snížení počtu pekáren ve městě. Bylo to 

v době, kdy podle pekařů neúnosná hospodářská situace neumožňovala, aby se pečením 

chleba živilo dosavadních 30 mistrů. Pekaři městu připomínali, aby se zasazovalo o politiku 

rovnoměrnosti mezi spotřebitelem a výrobcem, v opačném případě hrozilo nadměrné 

množství řemeslníků jednoho odvětví. Důvody krize nejsou pro nás nyní důležité, naopak 

jsou zajímavé reakce nejen městské správy, ale také centrálních úřadů, které bez námitek 

jejich žádost podpořily. Magistrát pekařům vyhověl pod podmínkou, že v případě zlepšení 

situace ve městě se může počet pekařů opět zvýšit (jedoch mit dem Vorbehalt solche wieder, 

um zuvermehren).14   

Všechny tři zmíněné cechy dokázaly využít základního principu tzv. policejního 

řemesla, tj. regulace počtu mistrů s ohledem na lokální potřeby v daném městě. Magistrát a 

centrální úřady vždy zdůrazňovaly ve svých rozhodnutích, že nejde o privilegium (Numerus 

fixus), ale správní rozhodnutí (Numerus restricus). Přesto panoval rozdíl mezi ševci a 

zbývajícími dvěma řemesly. Pozice ševcovského cechu v správním procesu udělování 

mistrovského práva byla díky speciálním cechovním artikulům pevnější, ševci se neobávali, 

jako pekaři a zámečníci, že s každou novou žádostí tovaryše, budou úřady zkoumat lokální 

podmínky města, případně zda povolí zvýšení počtu mistrů.  

Při pohledu na vývoj řemeslnického stavu v Olomouci ve sledovaném období jasně 

ukazuje, jak úspěšná byla politika cechů. Množství ševců ve městě nikdy nepřekročil 

cechovními artikulemi stanovenou hranici. Rovněž počet pekařských krámů od 90. let 18. 

století klesnul (z 30 na 24). V souvislosti s omezováním dílen můžeme u pekařského cechu 

sledovat zásadní změnu v sociální a geografické mobilitě nově přijatých mistrů. Oproti 

předcházejícímu období začali zcela dominovat řemeslníci pocházející z rodin olomouckých 

pekařských rodin (viz příloha). U zámečníků byla situace komplikovanější tím, že v 1. 

polovině 19. století spadala tato živnost do kategorie komerčních a cech měl velice omezenou 

možnost ovlivňovat inkorporaci mistrů.  

 

Na závěr je potřeba zdůraznit, že v případě zmíněných korporací nešlo o zápas mezi 

„osvícenými“ centrálními úřady na jedné straně, cechy a magistrátem na druhé. Nebyl to 

                                                 
14 Vyjádření pekařského cechu z 12. března 1793 k úloze magistrátu: „…die Beschränkung, oder Vermehrung 

der Meisterschaften bey einen Gewerbe lediglich dem löblichen Magistrat zusteht, mithin dass auch löblich 

derselbe immer das das Verhältniss zwischen der Verzehrenden, und arbeitender Klass von darinnen nehmen 

wird.“ SOAO, fond AMO, Reg. 1786–1873, sg. 16b, inv. č. 177, č. k. 84. 
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prostý jednosměrný tlak, od státu k poddanému. Moc byla delegována na množství 

vrchnostenských a městských úředníků, taktéž i na cechmistry. Pozvolné budování státu 

nemuselo zúžit hrací plochu cechovních mistrů, ale spíše znamenalo nově definovaná pravidla 

pro koexistenci obou institucí.  Nejpatrnější je to při pohledu na cechovní supliky, ve kterých 

jsou nařízení a patenty státu jen zřídkakdy problematizovány, což je očekávatelné a nijak 

překvapující skutečnost. Naopak, co je potřeba zdůraznit, je ten fakt, že hlavními argumenty, 

o něž se opíraly jejich žádosti, byly normativní dokumenty státu, které obratně využívali ve 

prospěch svých partikulárních zájmů. Tento závěr nejen podle mne problematizuje 

jednoduchou představu o budování (proto)moderního státu „bez přívlastku“.15 Měli bychom 

do budoucna věnovat pozornost nejen normativním textům, ale rovněž též tématu, jak s nimi 

nejrůznější sociální a zájmové skupiny „nakládaly“ – tedy neopomíjet výzkum tehdejší 

správní praxe v lokálně sociálním a mocenském kontextu.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 K tématu tzv. absolutistického státu viz: CERMAN, Markus. Untertanen, Herrschaft und Staat in der frühen 

Neuzeit. In: CERMAN, Markus – LUFT, Robert (eds.). Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im 

'Alten Reich' in der frühen Neuzeit. München, 2005, s. 1–27. – MAŤA, Petr – WINKELBAUER, Thomas. 

Einleitung: Das Absolutismuskonzept, die Neubewertung der frühneuzeitlichen Monarchie und der 

zusammengesetzte Staat der österreichischen Habsburger im 17. und frühen 18. Jahrhundert. In: Titíž (Hgg.). 

Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismus-Paradigmas. Stuttgart, 

2006, s. 7–42. – KNOZ, Tomáš. Absolutismus nebo "absolutismus"? K dějinám jednoho pojmu. Časopis Matice 

moravské 121, 2002, č. 2, s. 451–483. 
16  V této souvislosti jsou velice inspirativní názory Andrého Holesteina a Achima Landwehra. Viz: 

HOLENSTEIN, André. Die Umstände der Normen – die Normen der Umstände. Policeyordnungen im 

kommunikativen Handeln von Verwaltung und lokaler Gesellschaft im Ancien Régime. In: HÄRTER, Karl 

(Hg.). Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft. Frankfurt am Main, 2000, s. 1–46. – 48. LANDWEHR, Achim. 

Policey im Alltag: Die Implementation frühneuzeitlicher Policeyordnungen in Leonberg. Frankfurt am Main, 

2000.  



 9 
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Graf č. 1: Procentuální poměr mezi inkorporovanými cizími a domácími pekaři (1668–1849). 

62%

4%

10%

12%

12%

Pekař v Olomouci

Pekař v jiné městě

Řemeslník

Neřemeslník

Nezjistěno

 

Graf č. 2: Mezigenerační mobilita pekařských mistrů – sociální status otce mistra (1790–

1853). 

 


