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Cechovnictví z pohledu české a německé historiografie 
Německá historiografie má oproti té české několik odlišností. Vyplývají z odlišného 

historického zázemí a metod výzkumu.  

Chceme-li zkoumat ekonomickou problematiku ve středověku či raném novověku, 

vždy narazíme na pojem cech nebo cechovní systém. V tomto příspěvku se zamyslíme, nejen 

co to cech vlastně je, ale jak jej můžeme chápat z evropského hlediska. Pokusím se tedy 

stručně představit stav bádání, terminologické problémy a pohledy na cechy českých, 

německých, anglických a dalších historiků. Pro české prostředí lze ovšem porovnávat cechy, 

či podobné instituce, pouze ve středoevropském prostoru. Ostatní západoevropské země 

(hlavně Anglie a Francie) chápaly cechy z trochu jiného pohledu, ale především se nacházely 

ve zcela jiném ekonomickém a politickém prostředí než jaké existovalo ve střední Evropě.  

První čeští historici se zajímali o politické dějiny, kde se otázka cechů a řemesel 

objevila velice okrajově. První počiny o sepsání spíše hospodářského díla nalezneme v druhé 

polovině 19. století. Ale i tato díla jsou rozsáhlým souborem hospodářského vývoje na 

celostátní úrovni.  

Prvními historiky, kteří se začali danou problematikou obšírněji a systematičtěji 

zabývat, byli Čeněk Zíbrt a zejména Zikmund Winter. Zíbrt1 se ve svých pracích věnuje 

naprosto nově každodennosti člověka, se kterou byla řemesla neodmyslitelně spjata. On a 

jeho kolegové, kulturní historici, zdůrazňovali důležitost zmapovat veškeré lidské činnosti, i 

ty nejobyčejnější. 

Zikmund Winter přispěl velkým dílem k rozšíření znalostí o cechovnictví a 

řemeslech.2 Snažil se historicky „nevzdělanému“ čtenáři přestavit poznatky nejnovějšího 

                                                 
1 Čeněk ZÍBRT, Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety, Praha 1917; TÝŽ, Dějiny hry šachové v 
Čechách od dob nejstarších až po náš věk: studie kulturně-historická, Praha 1888; TÝŽ, Dějiny kroje v zemích 
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kratochvilných v zemích českých, Praha 1910.; TÝŽ, Z dějin piva a pivovarnictví v zemích českých, Praha 1894. 
TÝŽ, Listy z kulturních dějin městských pivovarů v zemích Českých, Praha 1911; TÝŽ, Pivo v písních lidových a 
znárodnělých, Praha 1909; TÝŽ, Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v nákladnických domech a 
pivovárech českých, Praha 1910. 
2 Zikmund WINTER, Český průmysl a obchod v XV. věku, Praha 1913.; TÝŽ, Dějiny obchodu a řemesel 
v Čechách v XV. a XVI. století, Praha 1906.; TÝŽ, Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku 
I, II , Praha 1890-1892.; TÝŽ, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, Praha 1909.; TÝŽ, Zlatá doba měst 
českých, Praha 1991; TÝŽ, V měšťanské světnici starodávné: kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století, 
Praha 1888; TÝŽ, V ohradě měst a městských zdech. Řada první a druhá, Praha 1914; TÝŽ, Z městských 
živností, Praha 1930; TÝŽ, Z rodiny a domácnosti staročeské: ze života XVI. století 1-2, Praha 1911-1912. 



vědeckého bádání. Ve svých dílech se zaměřil na období 15. – 16. století. Tím objevil dosud 

neprobádané vědecké pole, kde se stal průkopníkem. Winter téma řemesel rozváděl nejen v 

dílech, ve kterých je to zřejmé, ale téměř ve všech svých knihách. V tomto oboru inspiroval 

řadu svých přímých i nepřímých nástupců a současníků, kteří se začali věnovat hospodářské 

problematice.  

Byli jimi například Václav Ševčík nebo Bedřich Mendl.  Václav Ševčík pod tímto 

vlivem napsal v roce 1926 knihu Historie cechovního zřízení, řemesel a obchodu. V této knize 

Ševčík navazuje na Wintra a řadu jím započatých témat. Kupříkladu se více věnuje 

morálnímu, náboženskému a sociálnímu aspektu cechů a řemesel. V obecném hledisku vývoje 

a struktuře cechů na Wintrova díla navazuje. 

Vedle toho Bedřich Mendl působil na Karlově universitě jako profesor hospodářských 

a sociálních dějin. Do hospodářské problematiky hlavně zasáhl článkem z roku 1927, ve 

kterém revidoval Wintrovy názory na vznik cechů. Touto problematikou se zabýval i v 

pozdější době. Podle Mendla se má přihlížet nejen k hospodářské, ale i psychické struktuře 

doby. Mendl tak dodal následující generaci historiků řadu podnětů k hlubšímu pochopení 

hospodářské a společenské stránky dějin. 

Ke konci třicátých let se objevují další dvě kratší díla dvou autorů, která se řemesel 

také týkají. Jsou jimi Josef Wagenknecht a Zdeňka Karlová, která se ve svém díle zaměřila na 

otázku zániku cechů po roce 1547, kdy král Ferdinand I. vydal omezení jejich činnosti.  

Po 2. světové válce se tématu řemesel věnoval Josef Janáček.3 Janáček vlastně od doby 

Wintra vytvořil opět rozsáhlejší dílo, věnující se řemeslům. Janáček se na problematiku cechů 

na rozdíl od Wintra díval z pohledu marxistického historika – používá běžně termíny jako 

třídní rozdíly a vykořisťování tovaryšů. Od té doby, tj. od 60. let 20. století, již nevzniklo 

žádné obdobné systematické dílo, ale toto téma nalezneme okrajově a značně útržkovitě v 

různých syntézách nebo úzce specializovaných knihách, věnující se konkrétnímu řemeslu 

nebo městu. Například v dílech Josefa Petráně, Jaroslava Čechury, Hany Pátkové, která se 

věnovala opět spíše duchovní a náboženské stránce cechů a bratrstev, nebo Ivany Ebelové, 

která se zabývá stavebními řemesly.4 Velký zájem byl v poslední době projeven o pražský 

cech malířů, kdy vyšla edice jeho knihy protokolů, cechovní knihy a aktového materiálu.5  

                                                 
3 Josef JANÁČEK, Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha 1963.; TÝŽ, 
Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.; TÝŽ, Pivovarnictví v českých královských 
městech v 16. století, Praha 1959. 
4 Josef PETRÁŇ, Dějiny hmotné kultury I., II., Praha 1985-1997.; Jaroslav ČECHURA, Cechy rožmberských 
měst a městeček do poloviny 16. století, JSH 58, 1989, s. 113-124.; TÝŽ, Rozvoj cechů na rožmberském dominiu 
po roce 1550, JSH 58, 1989, s. 177-185, JSH 59, 1990, s. 1-10.; Hana PÁTKOVÁ, Bratrstva ke cti Božie. 
Poznámky ke kultovní činnosti bratrství a cechů ve středověkých Čechách, Praha 2000.; Ivana EBELOVÁ (ed.), 



Situace v Německu vypadala trochu jinak. O ceších se v Německu začalo psát 

mnohem dříve než v našem prostředí. První vlaštovkou se stala kniha Karla Heinricha Raueho 

z roku 1816.6 Na něj navázal ve třicátých letech 19. století Wilhelm Eduard Wilda,7 když se 

pokoušel srovnat cechy německé a dánské. Nutno podotknout, že v některých oblastech 

Německa se v té době cechy ještě vyskytovaly a byly ekonomicky aktivní. Zvláště 

v ekonomických studiích to hrálo důležitou roli například i při volání po jejich zrušení a 

hospodářské svobodě. Po první světové válce se stal nejvýznamnější počin německého 

sociálně demokratického politika Rudolfa Wissella, který napsal v roce 1929 knihu „Des alten 

Handwerks Recht und Gewohnheiten“. Během času začal sbírat řadu materiálů, jak 

písemných, tak ústních a vzniklo toto šestisvazkové dílo, které, podle řady německých 

historiků, nemá dodnes obdoby. Dalšími významnými osobnostmi této doby byli Eduard Otto 

nebo Georg von Bellow. 

Bohužel v Německu zasáhl nacismus i do vědeckého pole a s nástupem Adolfa Hitlera 

a nacistické strany k moci, se zkoumání cechů dostalo opět do popředí. Nacisté v nich viděli 

předobraz ideálního němectví, nacionality a nalezli zde i podporu pro své rasistické teze. 

Považovali cechy za ryze germánské spolky, založené na principu cti. Z tohoto okruhu se 

nejvíce prosadil Rudolf Siemsens, který kromě zarytého antisemitismu a rasových idejí 

v ceších nalezl i základy „Volksgemeinschaft“ a používal heslo „Gemeinnutz von Eigennutz“.8 

Po válce se cechy začal opět zabývat Wolfram Fischer.9 Oproti kolegům se oprostil od 

běžných institucionálních okruhů, ale našel nové okruhy zkoumání, a to rovinu sociální a 

hospodářskou. Tím nastolil novou linii, na kterou se vydala další generace historiků druhé 

poloviny 20. století. Mezi ty nejvýznamnější lze zmínit Wilhelma Abela, Karla Heinricha 

Kaufholda a především Wilfrieda Reininghause.10  Kromě vytyčení nových okruhů zkoumání, 

ovlivnily výzkum i nové trendy v historiografii, jako zkoumání každodennosti 

                                                                                                                                                         
Zápisná kniha pražských stavitelů: 1639-1903, Praha 1996.; TÁŽ, Pražská a venkovská stavební řemesla v době 
renesance a baroka. Praha 2001. 
5 Hana PÁTKOVÁ (ed.), Cechovní kniha pražských malířů: 1348-1527, Praha 1996.; Martin HALATA (ed.), 
Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600-1656, Praha 1996.; Michal ŠRONĚK (ed.), Pražští 
malíři 1600-1656, Praha 1997.; Radka TIBITANZLOVÁ – Martina BERANOVÁ (edd.) 
...aby se umění malířskému vyučoval. Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Praha 
2009. 
6 Karl Heinrich RAU, Über das Zunftwesen und die Folgen seiner Aufhebung, Lipsko 1816. 
7 Wilhelm Eduard WILDA, Das Gildenwesen in Mittelalter, Halle 1831. 
8 Arnd KLUGE, Die Zünfte, Stuttgart 2007, s. 15. 
9 Wolfram FISCHER, Handwerksrecht und Handwerkswirtschaft um 1800, Berlín 1954.; TÝŽ, Quellen zur 
Geschichte des deutschen Handwerks, Göttingen 1957. 
10 Wilfried REININGHAUS, Gewerbe in der frühen Neuzeit, Mnichov 1990.; TÝŽ,  
Zunftlandschaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich, Münster 2000.; TÝŽ, Quellen zur 
Zunftgeschichte Lippstadts in der frühen Neuzeit, Lippstadt 1993.; TÝŽ, Quellen zur Geschichte des Handwerks, 
Dortmund, 1984.; TÝŽ, Zur Entstehung der Gesellengilden im Spätmittelalter, Wiesbaden 1981. 



(Alltagsgeschichte), dějiny mentalit (Mentalitätgeschichte) nebo gender studies 

(Frauen(Geschlechter)geschichte) a také moderní interdisciplinarita oborů a výzkumu. Nutno 

podotknout, že toto platí pro „západní Německo“ (SRN).  

Ve „východním Německu“ (NDR) se stal iniciátorem výzkumu Hans Mottek.11 Již na 

konci padesátých představil ve svém monumentálním díle o německém hospodářství pohled 

na cechy z marxistického hlediska, a to že cechy byly moderní a progresivní pouze ve svých 

počátcích, ale později se dostaly do útlumu a staly se brzdou ekonomického vývoje. Tento 

koncept posléze přejali historikové „východního bloku“ (u nás již zmíněný J. Janáček). 

Východoněmečtí historikové se tak soustředili především na oblasti „třídních bojů“, tedy na 

období stavovských nepokojů 16. století a průmyslovou revoluci v 18. století nebo v pozdější 

době, částečně pod vlivem nových trendů ze „západu“, na životní a pracovní podmínky 

tovaryšů.  

Na konci 20. století a především na začátku 21. století se v Německu zvedla velká vlna 

regionálních prací, absolventských prací a edic na téma cechů. Jelikož se jich vyrojilo velice 

mnoho, je obtížné pro dnešního historika, orientovat se v nich a brát je všechny v potaz. Jejich 

přínos je omezený, natož aby to byl reprezentativní vzorek. Z těch významnějších jmenujme 

Arnda Klugeho, Knuta Schulze nebo Sabine von Heusinger. 

Představili jsme si stručný přehled stěžejní literatury. Začněme nejdříve s otázkou, jak 

cechy vůbec označovat. V českém jazykovém prostředí to máme jednodušší. Odedávna se 

používal termín cech, který vychází z německého pojmu Zunft, nebo cejch, v kontextu 

znamení na korouhvi nebo na pečeti. V archivních materiálech se občas také objeví obecný 

pojem řemeslo. V 19. století, přestože byly cechy zrušeny, existovala tzv. společenstva, která 

na tradici cechů navazovala, přinejmenším po organizační a ekonomické stránce. 

Německá terminologie má vše složitější. Kromě již zmíněného pojmu cech (Zunft) se 

v německém jazykovém prostředí vyskytují i další pojmenování cechů, a to především 

„Gilde“, „ Bruderschaft“, „ Gaffel“, „ Zeche“ nebo obyčejné „Handwerk“. Tyto pojmy se od 

sebe liší pouze v lehkých nuancích. Snad jen, že „Bruderschaft“ se používalo spíše 

v duchovním smyslu nebo u tovaryšských společenství a „Gaffel“ zase politickém smyslu 

v oblasti Porýní. S tím se pojí i další úskalí rozdílné terminologie. Liší se oblast od oblasti. Co 

chápeme jedním způsobem v jednom regionu, nemusí platit v druhém. A to zvláště na 

                                                 
11 Hans MOTTEK (a kol.), Wirtschaftsgeschichte Deutschlands: Ein Grundriss, Berlin 1956-1974.; TÝŽ, Die 
Krisen und die Entwicklung des Kapitalismus, Berlin 1982.; TÝŽ, Zu den Entwicklungsgesetzmäßigkeiten des 
kapitalistischen Geldsystems, Berlin 1982. 



počátku jejich vývoje, kdy každý uvedený pojem znamenal něco jiného. Teprve až na konci 

středověku nebo během raného novověku se významy přibližovaly.12  

Pojmy budou stručně představeny, vysvětlen etymologický základ, použití 

v pramenech a jejich geografické rozšíření. 

Dalším problémem, před kterým historici stojí, je samotný vznik cechů. Ohledně toho 

existuje, především v německém prostředí, řada teorií. Vzhledem k tomu, že existence 

cechovních organizací přišla do Čech ze Svaté říše římské, máme na rozdíl od německých 

kolegů usnadněnou situaci. Podle Josefa Janáčka je cech definován jako řemeslnická 

korporace, jejímiž členy museli být všichni příslušníci řemesla.  

Němečtí historikové se potýkají se složitějším problémem. Odkud se vzaly cechy u 

nich. Na toto téma vzniklo již mnoho knih, ale žádná teorie zatím nedosáhla obecného 

konsensu. Základní otázka zní: Formovaly se cechy na nějakých starších základech nebo to 

byla průkopnická myšlenka prvních zakladatelů? Odpovíme-li si na jednu z těchto otázek 

kladně, stále nás ještě čekají další. Například přišel-li impulz zevnitř nebo zvenku?  

Na základě takto položených otázek se během dějin objevilo několik teorií o vzniku 

cechů. Někteří historikové v nich vidí pozůstatky římských „collegia opificum“, jakési antické 

řemeslné organizace značně složité struktury, které sdružovaly řemeslníky, další zase 

odkazují na germánské kořeny „Trinkgelage“, dále již zmíněná teorie původu z náboženských 

bratrstev, „dvorská koncepce“ nebo „volných uskupení 

Všechny tyto teorie se pokusil zkombinovat Walter Müller ve své disertaci z roku 

1910. Nejdříve dvorské spolky se ve městech spojily s městskými úřady, a tyto organizace 

sloužily ve 12. století jako obraz dobrovolným uskupením řemeslníků ke vzniku cechů. 

Müllerovu koncepci poté v roce 1929 doplnil Rudolf Wissell o duchovní rozměr cechů.  

Jak se na cechy má pohlížet? Jsou nějaké nové trendy v jejich zkoumání? Existují dva 

základní pohledy na věc, a to buď že cechy byly brzdou ekonomického vývoje nebo naopak 

že podnítily ekonomický růst. V souladu s „třídním bojem“ zaměstnanců vůči mistrům byly 

cechy v socialistickém prostředí vykreslovány spíše negativně. Nebylo to ovšem jen věcí 

komunistických režimů. Již předtím, na přelomu 19. a 20. století, existovalo mnoho knih o 

tom, jak byly cechy škodlivé. Bylo to dáno negativní zkušeností z jejich pozdní fáze, kdy byly 

opravdu již přežitkem.  

                                                 
12 Karin OBST, Der Wandel in den Bezeichnungen für gewerbliche Zusammenschlüsse des Mittelalters, 
Frankfurt nad Mohanem 1983. 



 Nehodlám zde přinést rozřešení, který pohled je ten správný; to ať si posoudí každý 

sám. Předložila jsem určitý přehled literatury a stručné vysvětlení základních premis a pojmů, 

s nimiž se operuje.  


