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Slovo k čtenářům! 

Odbor české s polečnosli náro.cioho~p()~á!~_k~v Pardu

bicích usnesl se V měsíci č~rvenél -·j t ... · t ,. , usipořádati 

manifestační schůzi o projektovaných prup1avech aregulaci 

řek v zemích l1ašich. 
-. 

Z nahodilýt.h příčin výborem nezaviněný:th rerr.ohla 
t. .... , . ' ~ _~ .~.~ . -:. _~ot-.' _ ... ~ ... _; 

-však tato schůze se konati a proto odbor, aby aspoň 

, částečně splnil úkol, kterýž sobě předsevzal, vydává 

.tuto časovou a poučnou úvahu. 

V Praze, v srpnu 1901. 
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vod~ěžné : Větrné motory, Zařizování 
moderních lázni. 

požádání zašlu 

Vodní dráhy a naše zemědělstv í. 
Odvěký boj m ezi zachováním starého 

a zavedením nového mezi zásadami 
k01lservativními a pok:-okovými, jest pra
videlně "'oj mezi zabezpečenými zájmy, 
které zvítězily a novými zájmy , které 
vítězs tví se domáhají. " Věčné právo 1~a 
to, co má se stá ti" nemltŽe couvnouti 
před .. právem toho, jež stává", 

Schiiffle, 

I. O vodn ích dráhách vůbec. 

Po několikaletém zápasu o práva národnostní 
přikročila poslanecká sněmovna naši říše ku plodné 
práci zákonodárné a jedním z předních úkolů , kterýž 
provedla, bylo, že phjala ve změněné a ve prospěch země
dělství zlepšené formě vládní předlohy týkající se výstavby 
vodních drah a regulace řek, Zákon tento byl dne 11. 
června t. r. též císařem schválen, u příslušných úřadů 

konaií se pilné přípravy ku stavbě, ve veřejnosti p řetřásá 

se otázka, kdy započne se se stavbou, jakým způsobem 
bude se plavba provozovati a dokonce pomýšlí se též 
na zřízení paroplavební společnosti, nicméně jsou j eště 

přemnozí , kteří pochybují o jich všeobecné prospěšnosti 
a jest málo těch, kteří nepoložili by si otázku : Prospějí 
Německu , Rakousku či Uhersku? Prospějí průmyslu , 

obchodu i zemědělství aneb poškodí některé z těchto 

Uvod. 

T KNIHOVNA 
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výrobních odvětví a zejména zemědělství? A konečně 

nebudou prostředkem ku obchodně-politickému sblížení 
Rakouska,Uherska i států Balkánských k Německu a 
nesesílí se tím všeněmecká idea na úkor národů jiných 
a zej ména slovanských? 

Otázky tyto jsou tak dalekosáhlé, tak nedozírné, 
že, máme-li s dostatek je oceniti a o nich správný úsudek 
učiniti, třeba přehlédnouti národní hospodářství, jak naše 
a zemí nám nejbližších, tak i zemí vzdálených, vnořiti 

zor svůj do daleké budoucnosti, uvážiti všechny velmi 
četné okolnosti, jež pro užitek neb škodlivost vodních 
drah v tom kterém směru jsou rozhodnými, a při tom 
nepustiti se zřetele, jaký vliv budou míti na hospodářský 
vývoj českého národa, jehož se tak úzce dotýkají. 

Ohlédneme-li se po světovém hospodářství, vidíme , 
jaký neobyčejný pokrok činí v posledních desítiletích 
lidstvo, seznáváme, že zejména pokrok moderní . tech
niky proniká již do všech vrstev, že O\;ládá téměř veškerý 
život společenský a seznáváme, že nčkolik velkých ná
rodů horečným chvatem vykořisťuje těchto pokroků, aby 
jich pomocí co možná nejvíce rozšiřili svou politickou 
a hospodářskou moc . 

Jest to zeiména Anglie, jež získavši osady ye všech 
dílech světa a nemajíc téměř soupeře sobě rovného po 
více desítiletí ovládá velkou část zeměkoule, zaplavujíc 
ji svými průmyslovými výrobky; jest to též Francie, 
áež v průmyslové výrobě zaujímá čestné místo a jsouc 
~ držení neo byčejného bohatství movitého, má velký 
~Jiv na hospodářství a tržbu přemnohých národů, jest 
tll(. též Rusko, kteréž sice pomalu ale s jistotou šíří syoji 
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m oc od východu evropského po severní i střední Asii, 
.aby jednou kořistilo z bohatství této části světa a mohlo 
postoupiti do bohatších částí na jihu se rozprostírajících, 
jest to koneč,1ě Německo, jež od r. 1870 vykazuje ne
· obyčejný rozvoj svého průmyslu, takže dnes na poli ob
,chodním soupeří s Anglií, jsouc se svými 17·5 pct. , 
1edy více než jednou šestinou veškeré světové výroby na 
.místě druhém, kdežto Anglie, ač v)'roba iejí v posledních 
-W letech klesla z 29·5 na 25·2 pcL, drží dosavad místo 
tprvé. Avšak vedle těchto evropských národů nejnověji 
·,též ,_spojené státy severoamerické zapom enuvše hesla 
~,Amerika Americe" počínají zasahovati jak do politiky 
národů našeho dilu světa, tak do jeho hospodářského 
života. 

Pro nás v Rakousko-Unersku a zejména pro nás 
.cechy jsou zajisté nejdůležitějšími cíle a snahy Německa, 
jelikož toto rro odbyt svých průmyslových výrobků 

vyhledává nejen země zámofské, ale i země naše a nám 
-nejbližší, jež až dosavad byly hlavním odbytištěm pro 

. ·naš.c · \'ýrobk\', a jelikož cíle tyto jsou nejen hospodiřské 
.al~ j politické. 

P,-;ední polití/wt'é 1lemeťtí pracují II tOIHtI , aby 

:z našich zemí od f{rkol1oš až po moře 1aderské, z Uherska 
..a . států Balkánských s 1tZy11ější říší německou lltvoi-;ili 

co protiváhu proti iVo1':-ícím se říším světovým, Velké 

Britanii, Rusku a Spojeným státům s'!veroamerickjl1n 

.konfederaci států středoevropských. hlavně se svazkem 

celním a nepok1'ytě hlásají, že zdokonalel1é p1'ostředky 

.dopravní, zejména vodní 1Httsí vésti k t0l111ttO zamýšle·· 

-:né/ltu svazu celnímu a konečně i obchodnímu. Otázka tato 
t" 
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a důsledky z ní plynouCÍ jsou tak významné, zejména 
pro nás Čechy, že třeba ji věnovati zvláštní pojednán il 
a proto se jí obírati nebudu . 

H?spodářský Abychom po stránce čistě hospodářské ocenili dll--vyzDaffi drah _ v • 

·v~.bec!i ji~~ po-ležitost vodních drah, nesmíme na ne hledetl pouze se 
UZl vám II JJnych . .. v 

národiL stanoviska úzkého, se stanovIska JednotlIvce pros pech 
neb škodu z nich očekávajícího, ať průmyslníka, ať ob
chodníka, ať zemědělce, nýbrž musíme si předně položiti' 
otázku : poskytují vodltí dráhy vedle jinych dopravních
prostředků takových vyhod, že lze očekávati po vystavbé 
jejich jakýkoliv pokrok a obrození Našeho národního 
hospodářství, a v druhé řadě otázku : mohou vodní dráhy· 
za poměr'Vt obchodních, prz,t1l1yslových a zemedělskjch. 
v našich zemích a v poměru k ji1tym státům stáv~ljících 
vyrobě prospěti? Pokud týče se prvého, prospěšnost 
vodních drah jest již odedávna z mnohých příčin známa ,. 
jelikož v posledních dvou desitiletích v jiných zemích 
a u jin}'ch národů výtečně se osvědčily . 

Sledujeme-Ii hospodářský rozvoi jiných národů a'. 

zemí a zejména zemí kulturně pokročilých jako Francie ,. 
Německa, Velké Britanie, Belgie a Nizozemska, seznáváme ,.. 
že všechny tyto státy hledí svůj obchod, průmy.sl a 
zemědělstvÍ podporovati důmyslnou politikou dopravní,. 
že ve všech těchto státech vdkerá doprava doznala 
neobyčejného rozvoje v železných drahách a že od tří , 
desítiletí snaží se stavbou průplavů neb upravením tol{ů. 
říčních · ku plavbě spůsobilých výrobnl činnost, jednak 
za účelem levné dopravy cizozemských surovin, jednak 
za účelem získání vzdálených zahraničných trhů prO: 
vlastní výrobky podporovati. 

Kdežto tu jmenovaní národové ji~ v minulých. 
stoletích zřizovali sobě umělé aneb upravovali přirozené 
.-cesty vodní a zejména v posledních dvou až třech desíti
letích učinili pokroky ohromné, učinilo Rakousko 
:ol Uhersko v to~to ohledu velmi málo, ač některé jich 
·země a zvláště království České i Uherské mají . dosti 
;ku plavbě spůsobilých řek, a soustava jich, řek j~st ta~ 
přízmve vytvořena, že každé z těchto kralovstvl tvon 
áe\.Iiný komplex vodní. 

Dle statistických zpráv od Viktora Kursa sestave

·ných bylo r. 1895 vodních cest v kilometr.: 

v Německu. 
ve Švédsku. 

umělé přiroz . dohróm. na 10 myriam. 

. 6.271 8.927 15.199 2·81 km . 
471 6.269 6.740 1·15 

v Rusku bez Finska 1.848 47.044 48.892 1·-
v Ci"slajtanii 72 2.741 2.821 107 
v Uhersku 353 2.726 3.079 1·08 
ve Francii . 6.120 7.884 14.004 26 
ve Vel. Britanii a Irsl<u 4.882 4.358 9.240 2 9 

. -v Nizozemsku . 3.351 1.385 · 4.736 6'8 
'v Belgii . . . . . 1.519 487 2.006 6·8 
've Spoj . Státech . 5.413 24.587 3.000 0'3 

Zprávy tyto mluví zajisté jasně. A v uvedených 
-zemích stále ještě nové průplavy se staví, staré pro
ihlubují a jinak . zdokonalují, přístavy rozšiřují a dle nej
· novějších technických požadavků přestavují. Tak bylo 
~) Něwzeckn v desítiletí 1890 až 1900 na regulaci větších 

i menších přítoků, kanalisaci řek, ochranu staveb prů

lPlavových i spojení s mořem vydáno úhrnem 428 
millionll marek a francouzská vláda právě roku tohoto 
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předlož i la zákonodárnému sboru osnov~l zákona , který 
k tomu směřuje, aby zdokonalily se státní dopravní pro
středky proveden ím nových ce~t, zlepsením stávajících 
průplavů, řek i mořských přístavů a vypočítává pto to 
náklad 611 millionů franků . 

~Š~,~t~~~é "Jedno a totéž nehodí se pro všechny", namítá. 
se, "v tomto ohledu nelze Rakousko k Německu rovnati ~ 

neboť severní Německo má již od přírody splavné aneb
pro volný tok s malým nákladem k splavnění spůsobi l é 

řeky, Německo má dosti předmětů ku dopravě po cestě 

vodní, při neobyčejném rozvoji dopravním, Německu 
nezáleží na výnosnosti průplavů a konečně zeměrisné 

poměry našich zem í jsou takové, že umělé vodní· cesty 
při ohromném nákladu, který budou vyžadovali,ne
přinesou očekávaného požehnání, nýbrž spůsobí nesmírné 
zadlužení státu a proto dlužno od Ilich zrazovatL 
Vodní dráhy nás více poškodí než prospějí. Tyto ná
mitky jsou zajis:é příliš všeobecné. Užitečnost průplavůy

jako každého jiného zlepšeného dopravního prostředku 
jest známa a nepopřena z celé řady zemí jiných, . zejména. 
z Francie, kdež v mnohých případech bylo třeba pře

konati velké překážky territorialní, též z Ruska, jež leží
daleko severněji našich zemí a tudíž delší dobu V roce 
jest zamrzlé a jež snad nemá tolik předmětů k dopr avě , 

aby její ohromnJ'- průplav z jezera Ladožského do Volhy' 
dával jakýkoliv zisk; ovšem ve všech zemích, jež prů-· 

pIavy stavěly, rozhodným byl neobyčejný jejich význam 
. národohospodářský a nikoliv pl-ímá výnosnost. 

Z vodnkh drah vyplývají pro každ~ národní hospo
dářstd četné výhody a nelze pochybovati o tom, že 
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výhody tyto jsou daleko důležitější než poškození toho 
kterého íednotlivce, a částečné neb časové poškození 
toho kterého výrobního . odvětví, ku př. zemědělství. 

Čím vynikají vodní dráhy nad jinými dopravními V~~&d~oapl;t:;.
prostředky? Po vodních dráhách převážejí se snadno 
ony předměty směny, jež jsou laciné , ba i dosud bez-
cenné a velkého objemu, a jež hledíc k jich velikému 
obsahu aneb váze nesnesly by dopravy do dálek. V buko-
vinských Karpatech jsou dosud obrovské pralesy, jichž 
nebylo lze dosud využitkovati a jež nemají velké ceny 
proto, že náklad dopravní dříví tu nahromaděného byl 
by nepřiměřeně vysoký. Až zavedena bude doprava 
po vodě, jednak k Černému moři, jednak Dněstrem, 
Vislou a Odrou k Severnímu a Baltickému moři, bude 
možno nesmírné toto bohatství národohé>spodářsky snadno 
zužitkovati. Nejinak jest s ledem Alpských velikánů . 
Turista, jenž lecovce tyto slézá, pohlíží na ně jako 
předmět své odvahy, jinak jest pro něho bezcenný ; 
sřítí-li se ledovec ať již sám o sobě aneb prací lidskou 
do hluboké propasti, zůstává dále bezcenným, ale 
bude-li možno dopraviti jej na místo spotřeby, stane 
se hledaným předm ětem obchodu . Již dnes dopravuje 
se ohromné množství ledu z alpských hor do blízkých 
švýcarských cizinci četně navštěvovaných míst a není 
tomu mnoho let, kdy po mírné zimě musil dovážeti se i 
k nám led ze Švédska, ovšem za ceny nepřiměřeně 

vysoké. Totéž platí i o četných jil1ých (pi edmětech) 
látkách a hmotách: o štěrku, kameni dlažebním i staveb-
,,zím, zpracovanbn i nezpracovaném, uhlí, koksu, rašelině, 
jílu, různých barevných ti jíných hlinkách, rudách, vá · 
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penci, vápně, sádře, slí1'lU a různých odpadcich jakož i o 
zemědělských plodinách, zejména obilí, senu, slámě, 

semenech, ovoci, zelenině i zvířecích produktech. Jsou 
to sice většinou předměty, jež již dnes dopravují se po 
železných drahách, bude-li ale doprava lacinější, tedy 
se pro ně pole odbytu značně rozšíří, nové trhy otevrou , 
pokud se týče i větší poptávka nastane, takže tyto 
předměty stanou se hledanými i v krajinách nejvzdále
nějších . Jest přirozeno, že vodní dráhy jsou výhodným 
prostředkem dopravním nejen těchto surovin ale i před

mětů průmyslové v}'roby, z nichž po nich budou dopravo
vány: obyčejné hliněné výrobky, zboží kamenické, prkna , 
trámy, obyčejné zboží dřevěné, železo a želez1'lé zboží, 
dřevovina, cement, zboží šamolové, hnojiva, moučné 
výrobky a mouka, cukr, Pivo, líh, nafta, petrolej, slad 
a celá řada jiných. 

VysledNk.ydopra~ Neobyčejný rozmach vodní dopravy v Německu, 
vy v emecku. 

který od roku 1895 na rok 1896 tu učinila, podává 
nám nejlepší toho důkaz: Dle zprávy maj. Hilkena 
stoupla tu v tomto roce vnitrozemská doprava tunách : 

roku došlo neb bylo odesláno 

1895 30,866.000 
1896 36,330.000 

transito 

29,540.000 
37,525.000 

úhrnem 

60,406.0bo 
73,855.000 

PřírLlstek v j~diném roce činí tedy: při zboží došlém 
a odeslauém 5,464.000 čili 17'7g / 0 při transitu 7,985.000 
čili 27' 1 % a ·pří celé dopravě zboží 13,449.000 lůn 
to jest : 130,4491)00 metr centů čili 22'2% . To jsou zajisté 

překvapující výsledky! Počítá-li se doprava zboží po 
vodě r .. 1896 d?šIého a odeslaného, průměrnou dopravn í 
vzdáleností 400 km., tedy· bylo dopraveno po německých 

vodních drahách 14.532 ,000000 kilometrovyclz IZOl . 

Professor A. Oellwein*) jeden z prvních udborníkú 
rakouských z toho vyvozuje: »Jelikož dle úředních 

výkazů dopravila se r. 1896 po německých železných 
dráhách jedna kilometr. lůna v průměru za 3·99 trojníků, 

l<dežto doprava po vnitrozemských vodních drahách 
stála nejvýše 0'8 trojníků, vyplývá, že průměrně při 

jedné tuně kil0metrové ušetřilo se 1'1 trojníkli a tud lž 
při veškerém dovozu po vodě shora uvedeném 453 
mil. marků. Zkapitalisuje-li se tato roční úspora 50/fJ, 
tedy jest hospodářská hodl/ota 1'léllleckých vodních drah 
8.000 mil. 11'lark1~ a tolik tyto d1'áh~v nestály« . Pro láci 
doznala tudíž v Něm,~cku doprava po vodních drahách 
nejen netušeného rozvoje ale i přinesla značný hospo
dářský zisk. 

Ačkoliv vodní dráhy německé vykazují takový pří

f Llstek, neubylo ani železným drahám dopravy, ba ná
sledkem dělení práce v dopravnic.tví me:zi vodní dráhy 
.a železnice výnos těchto se vzrůstem vodní dopravy 

. současně příznivěji se vytvořil. Neboť vodní dráhy nejen 
trh odbYlu jednotlivých shora llvedenJ'r:h předmětů 

:rozšířily, pokud se týče dovoz jejiCh zlaciněly , nové 
předměty do~ud méně cenné a nepřell0sné v obchod 
uvedly a to s míst dosud trhům uzavřených, jež by 
jinak drahám vůbec nepřipadly, ale i působily phznívě 
'na dopravu železniční jednak tím, že předměty objemné 
a těžké iim odebraly, jednak tím, že rozmnožil se dovoz 
předmětu, jež železné dráhy s menším nákladem do-

*) Das Donau· oder Kanalproject, gegenwartige Lage des Projecktes 
u. dessen wirtschaftlich e Bedeu tung. Berlin ··1897. 
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pravují. To patrno z výsledku výtěžků za r. 1896, jež 
prof. A. Oellwein v uvedeném spisu uvádí. "Německé 
železné dráhy, ač musí sou těžiti s vodními dráhami" 
zúročily investovaný základní kapitál průměrně 5'05 %

, 

pruské státní dráhy 6% a 7 00/0' bavorské státní dráhy 
však, ač pracují bez této soutěže, pouze 3' 17

%

-

Z ťoho patrno, že právě toto dělení práce mezi železné 
a vodní dráhy tak vysoký dLlchod pruských drah u~ 
možňuje . Výnos rakouských státních dráh byl roku 1900 
však 2'060/°' jelikož ale dráhy soukromé jsou vý nos
nější , nelze to za pravé měřítko bráti ." 

To vyplývá z toho, že průměr nákladního tarifu 
německých železných drah je poměrně větší než li drah 
rakoukých, což přirozeno, jelikož po vodních dráhach 
dopravují se objemnější a méně cenné předměty, kdežto 
po železných cennější předměty, nicméně soutěž vodn i 
cesty nemá škodlivý vliv ani na mno ~ství dopravného 
zboží ani na příjmy. To patrno ze zprávy o dopravě 

na průplavu Labsko-travském a souběžné dráze z LUbecku 
do Bochumu pro rok 1899, po níž bylo v tomto prvním 
roce trvání průplavu dopraveno pouze o 51/').% a přijato 

bylo pouze o 41/2% měně zboží nežli v roce předcházejícím , 

když této soutěže nebylo. 
Dělba práce t. j. rozdělení určité výroby a práce 

výrobní mezi jednotlivce neb skupiny spoleČnosti lidské. 
má své místo i v dopravnictvÍ a jakého dopravního 
prostředku má se použiti, určuje jednak předmět dopravy ,. 
jednak vzdálen0sti míst a rozsah okresu tržního . 

Jiné jsou pravidelně dopravní prostředky pro osoby, 
jiné pro statky, jiné pro ' zprávy, jiné místní, neb na 
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vzdálen ósti veliké. Dnes pro většinu' statků a zejména 
těch, H teré nejobecnějším potřebám slouží a které 
další dopravu a delší přechován í snesou, jest tržním 
okresem celá zeměkoule a zajisté nelze pochybovati, 
že železné dráhy vykonaly ve vnitrozemské dopravě 
statků pro svčtové hospodářství neocenitelné služby. 
Železné dráhy stávají se však nedostatečnými, jelikož 
jsou pro mnohé předměty spotřeoy drahé . 

Plavba nedovedla se si "e zmocniti pokroku techniky Technické, před-'"' nostt . 

jako vozba pozemní, avšák zachovala si ií zvláštní 

mnohé p řednosti . 

Loď váží poměrně k nákladu do ni uloženému málo 
asi 33, ba 11ěkdy pouze 13% , železniční vůz vša~ 60 
až 40% ' pohybuje '3e tudíž po vodě průměrně sotva 
polovina m1,tvé vcihy, nežli po dráze . Loď pojme značný 
náklad a vyžaduje malých výloh opa třovacich , kdežto 
železniční vůz stojí hledíc k prostoru nákladnímu, ne
poměrně více. Počítajíc sumu nákladní prostory, stojí 
s tavba lodi 55 až 70 K, železniční vůz však 270 f{; 

'Nákladní prostor železniční jest tudíž 5 až okráte dražší 
nežli lodní . J eště důležitější je!::>t však známá zkušenost, 
že zapotřebí jest k pohybu břemene ve vodě plovoucího 
pouze 1/4 až 1/7 síly při železné dráze nutné a vynalozené, 
při čemž nesmí se přehlédnouti, že na železné dráze 
mimo toho musí pohybována b)' ti polovina mrtvé váhy. 
Tyto důvody jsou příčinou nepatrného nákladu na vodních 
dráhách · a to i na takových, kteréž ku krytí nákladu, 
vydržování a zúročení stavebního kapitálu vybírají, po
platky a v této láci spočívá jejich hlavní přednost. Avšak 
v poslední době i vodní 'dráhy kráčí ' s -duchem času a 
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nebude zajisté dlouho trvati, že zmoc11í se úplně i před
ností železných drah , jako stejnoltlěrné pravidelné jízdní 
dráhy, používání páry a později i síly elektrické. 

Úvahy o do- Všichni národové starají se o zřízení lacinějších pravních pro-

středcích a nc- doprav1zích prostředků chceme-li tudíž my s ostatními zbytnosf vod- , 

níc.~ drah pro národy na světovém trhu soutěžiti, musíme opatřiti sobě 
nas pokrok. 'v. ,., . 

takové dopl'avm p1'ostredky, Jako 0111 maJl, abychom 
i my své zboží lacino a sice co možná lacino nabízeli 
a své potřeby lacino dováželi; jsou jisté hranice,. kdy 
nemožno dále soutěžiti a tyto /Zranice JSOlt 11ám tím 
bližší, čílit vzdálenější jsou nám tržiště odbytu našich 
výrobků, a'Heb prameny 11.ákupu potřebných surovin. 

Dokud nebyl,) prostředků dopravních parou hnaných, 
nesnesly suroviny delší dopravy, obilí nemohlv dále 
převáženo býti jak na 15 a'ž 20 mil. a tu ovšem vícekrát 
v století stávalo se, že v zemi, ve které byla po dva 
roky neúroda, nastal hlad, že obilím jako drahým zbožím. 
se lichvařilo a že umírali tisíce lidí hlady. Dějiny nás o 
tom neklamně poučuj í. 

Dnes, kdy dopl avní prostředky jsou dokonalé, jest 
to nemožno a jsem proto přesvědčen , že nikdo si ne
přeje, aby vrátily se staré časy v této zlé podobě. 

Ačkoliv tedy z těch starých dob lidstvo mělo zlé 
zkušenosti, nicméně ani železné dráhy nebyly přijaty 

s nadšením, ba nejpřednější listy všech národů v po
čátcích jich stavby, psaly proti nim, . lid se bouJ-il a 
starobyrá kvetoucí města, kudy m·ěly jíti, bránila se 
jim. I tehdá ' namítalo se, že poškodí se jimi domácí 
obchod a prllmysl a zničí zemědělství, ba vázný německý 
list "Magdeb. Zeitung" r. 1,.833 napsal : 
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Železnice zmCl rolnictvo . Koně nebudou pak k po
třebě klesnou na ceně a poněvadž nebude koní, nebude 
potře~a i ovsa a tím rolník přijde o hezký výdělek. 
Za to bude rolník více platiti na daních, nebo! bude 
potřebí mnoho uhlí, jež se k nám bude dovážet i ciziny 
za velké peníze. Vysílíme. Proto každý člověk musí býti 
proti železnicím. 

Neuvěřitelné, ale soudilo se tak i v kruzích odbor
ných o následcích železných drah. Pravé 'IziÍsledky toho 
jsou však patrny na ndušené"." rozkvětu měst na 
dráze ležících a nepoměrně nepatrném pokroku mest 
hlavI·2Ítl'li tratěmi železných dráh pominutých. Stanovisko 
toto jest již dávno překonáno, neboť každý uznává ne
zbytnost železných dráh co všeobecně užitečného doprav
ního prostředku a každý národ, jenž chce slouti 
pokročilým, snaží se míti dobré spojf'ní železniční a 
a když toto nedostačí, lepší vodní. 

Národové přímořští byli již dávno ve výhodě, jelikož 
spojeni byli po vodě se zámořskými zeměmi a mohli 
'odtud laciné produkty dovážeti a lacino do zámoří nejen 
výrobky své země, ale i zemí jiných vyvážeti a z toho 
ovšem nesmírně bohatli. Budeme-li vodní dráhou spojeni 

s mořem, nelze pochybovati, že i my přibfížíme se 
zemím · zámořským a že i naše země a zejména národ 
český vejde v bezprostřední spojení s národy nejvzdá
lenějšími a navázav s nimi obchodní styky bude moci 
přímo z tohoto spojení prodejem svých výrobků těžiti. 

Při dosavádHím spojení leží Anglie a Německo svými 
vodními dráhami a po moři balkánským státům a · tím 
více Indii a ČÍně, blíže než my a tu není divu, že rok od 

) 
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roku náš vývoz do balkánských zemí klesá a že Anglie 
s námi nebezpečně soutěží i v naškh přímořských 

zemích . 
Nejenom však možnost soutěže na světových trzích, 

nýbrž 'i toto nebezpečí na nejbližších námi dosud ovlá
daných trzích musí nás nutiti k tomu, abychom zařídili 

prostředky dopravní takové, jež by soutěž na~i značně 

u lehčily . 

Nesmíme se oddávati pessimismLi a nesmíme zoufale 
si říkati, že nejsme dosti silni, abychom s jinými národy 
a z~jména s Německem na poli průmyslol:ém 111,ěřiti 

se mohli. Sláb Jest jen ten národ, jenž nedovede 
všech pokroků moderní techniky využitkovati, jenž 
nehledí duchem podnikavým svůj t;-h si zachovati 

a nových trhů dobývati. 

Zřízení vodních drah může, ba musí míti ještě jiné , 
nepřímé, dobré národohospoJářské důsledky . Z podni
katelské a výrobní činnosti povstávají nové potřeby a 
nové živnosti, šíří se průmysl, nároky výrobních tříd 

na živobytí rostou, mzdy poměrně stoupají a nikc.o 
nemůže říci, ž~ tím v zemi je hůře. Oč lépe si stoj í 
horník anglický, jak intelektuelně tak hmotně a sociálně 

nad kulim čínským v továrnách amerických pracujícím , 
jenž nemá žádného vzdělání a musí se spokojiti s výdělkem 
poměrně daleko menším. Není třeba daleko jíti, zajděme 
si jen do našeho dolního Polabí do těch bohužel již 
zněmčených měs , Lovosic, Ustí n. L. a Děčína a u vi
díme, jaký tu čilý život, jak tu nej ~n stará průmyslová 
či nnost zkvétá, ale i nová odvětví průmyslu vznikají ~ 
utěšeně se rozvíjejí ákonečně v činnosti nejen na 

----------_._-------~-~-- --~ - -
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stu a stu lodích, ale i v průmyslových závodech ku 
stavbě lodí nalézá dobré výživy tisíce lidí a jak vzkvétají 
ta mě:;ta, jak píoudí tu vše svěžím životem . Každý 
zajisté zná rozdíl mezi městem na dráze položeným a 
městem tohoto spojení postrádajícím a takový rozdíl 
patrný jest i u měšt na vodní dráze a ona podnikavost, 
ona čilost, onen svěží život vtištěn jest v povahu oby
vatelstva těchto měst a v úpravu celého města . Konečně 
vodní dráha jest nejen výtečným dopravním prostředkem , 

ale i abych řekl dalekohledem, jímž lidé při nich sídlící 
mají rozhled do krajin cizích a není ' tudíž divu, že 
obyvatelé těchto krajin jsou podnikavější, čilejší a vy
trvalejší a že tudíž v průmyslu i obchodu jsou daleko 

před námi. 
Až dosud pokládalo se také ve všech vrstvách Jak soudilo ,se 

dosud II nas . 

obyvatelstva naší říše za přirozené, že třeba jest zříditi 

i v našich zemích vodní dráhy a bylo to i rolnícivo , 
zvláště 'I'la Moravě, jež na schůzích veřej11.ých,· v kor
poracích zemědělských, v peticích a ve sborech zákono

°dárných domáhalo se tohoto prostředku doprav11.ílw jako 
důležitého podpůrce národního blahobytu a šířitele osvěty . 

Tak zejména již roku 1897 podalo 16 městských , 

92 venkovských obcí, 6 velkostatkářů a 50 průmyslo
vých podniků ležících při řece Moravě petici k morav
skému sněmu, v níž zejména bylo uvedeno : "Nemá-li na 
Moravě a celé říši zemědělství a průmysl konečně úplně 
zchudnouti, musí se pomýšleti na to, aby se ku do
dávání surovin i odesílání zemědělských plodin jako v 
sousedních zemích zřídily .dopravní prostředky lacinější, 
nežli dosud máme ; tak jako se nemocnému tělu zdravou 

I 
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a siluou stravou dodává čerstvě proudící krev, tak 
11lusíme i m.y opatřiti zemědělství a pn"tmyslu laciné 
uhlí, výrobě laciným dopravným nové nákupní pram.eny 
surovin a koneól"e též výrobkům. a zemedělskýnt plodi-
14á,n nová odbytiště. Dopravní cena stala se v mezi

národním obchodě rovněž předmětem soutěže. 
Kdo své suroviny laciněji kupuje, může též zboží 

lacin ěji prodávati, kdo ale s to jest zboží výhodněji dodati, 
může při stelné qua1itě o cenU dopravní další trhy vyhle
dávati, poněvadž jest o lacinější dopravné' k soutě7.i 
způsobilejší" a dále se praví: "A přece se stavba 
průplavu Dunajsko-Oderského, na němž blaho morav
ského lidu závisí, odkládá; to snad k libosti severní 
dráhy, která opět a opět vyřízení stavby přel{áží. Jak 
malicherně cítí tato peněžní moc, jak marně krátko

zrakou jest ku vlastní škodě." 
Těmi a podobnými slovy domáhali se moravští 

zemědělci; avšak sotva že předlohou nynější vládou 
podanou vzbuzeno bylo ve příčině stavby průplavu 
mohutnější proudění, sotva že po tolikaletém usilování. 
přikročila vláda ku opravdovému řešení této otázky r 

vyvolán byl v rozčeřených vodách protiproud, jenž hledel 
toto ja1'é hmttí svésti úPlně na scestí . Že vodní dráhy 
a zejména spojení mohutných středoevropských toků 
bude vzpruzinou výrobní činnosti národll při ních sí
dlících, pokládalo se za tak jasné, tak čisté, že by se 
každ)l h:mbi1 něco jiného říci. 

Pl\vod odporu Kd\Tž předlohy ve příčině stavby vodních cest 
u zemědělců . .J 

říšské radě ku projednání byly podány, vznikly 
v některých kruzích výrobních pochybnosti nejen ohledně 
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výnosn,osti projektovaných průplavů, ale i prospěšnosti 
p~ stra.nce hospodářské, národní a politické. A byli to 
za,st~lp(;l . ~~mědělství, kteří kladli předlohám odpor, na
mlta]Jc:, »)ze neobsail0valy upravení řek« s tím ale úmyslem, 
a~y predlohy tyto vůbec přivedli k pádu_ Dnes, ačkoli 
predlohyy byly ji~ , velkou většinou přijaty, mají průplavy 

cel.o~ radu v n:p~atyel~ ,a .. jsou to zejména zemědělci, po
neJvlce zemedelcl cestl 1 němečtí, kteří následujíce vůdce 
konservativního velkostatku Dra Bedřicha prince ze 
Schwarzenberku, staví se rozhodně proti stavbě kterého
koli z průplavů. Jejich požadavky směřují sice k tomu 

aby předně y řeky V ' byly upraveny a pak splavnění pro~ 
vev~eno, av:ak pn tom neunavně usilují o to, aby dů
lezltost pruplavů a jich potřebu pro naše národní 
hospodářství zmenšili. 

y J~k~7.to důvod proti stavbě našich průplavlluvádějí 
~redne, . ze nemohou býti výnosnými, jelikož budou vy
zadovatl velkého nákladu _ 

" v~ýno:3novst ne?adá vllbec na váhu, neboť průplavy 
nal eZl k onem vseobecně užitečným podnikům . v 

m h k ' Jez 
,~ o~ po: .ytova:~ .daleko větší užitek národohospo-

darsky, nezll by cmll V)7110S soukromohospodářský. 

, Proto st~vbu průpla\· ů nepodniká soukromník, nýbrž 
stat a, b~de Jeho ~éčí, aby správnou dopravní politikou 
vhodnyml . sazbami a konečně příznivými obchodním 

s~lo~v~ml zvýšen.í dopravy podporoval, aby aspoň 
zuroc:nI a amortlsace zařizovacího kapitálu byla za
bezpecena a v tom okamžiku, kdy bude tohoto dosaženo 
bude lze též další zdárný vývoj očekávati . ' 
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Nebude to hned, u některých tratí ani za léta, 

ale při velkých obchodních cestách, jakými jsou 

od starodávna naše Labe od hranic saských do Moravy 
a údolí Moravy až po Dunaj lze záhy i s výnosností 

počítati a jelikož jed na trať podporuje druhou, bude 
vzrúst dopravy na těch to velkých cestách míti příznivý 

účinek na trati ostatnÍ. 

Se stanoviska zemědělského uvádí se, že obchod 

a průmysl budou míti největší prospěch - ačkoliv prý 

i domácí průmysl, hledíc k silné konkurenci německé, 
bude ještě dlouho čekati, nežli jemu průplavy nějaký 

prospěch přinesou - i<dežto užitek pro zemědělství 

bude daleko převýšen škodou, která jemu bude zpllsobena 
nastalým laciným dovozem cizozemského obilí, neboť 

vrůplavy budou naši vlast II Děčína a Podmokel s Ně
meckem a u Korneuburku nebo Kremže s Uherskem 
spojovati a tím budeme vydáni nejnebezpečnější soutěži, 

nehledíc ku zemědělskému spojení s Ruskem, o jehož 
síle v tomto směru nemám e ponětí. Lacinější ooprava 

na vodních dráhách , prospěje v první řadě cizině . 

Uváží-li se nynější stísněné postavení našeho rol 

nictva, u váží-li se, že tíseň ta počítá se od té doby, 
kdy" cizí obilí, zejména zámořské a uherské vniklo na 
naše trhy a ceny obilí stlačilo, nelze divi!i se tomuto 

odporu. Z týchž ctůvodú již němečtí zemědě\ ci, ačkoliv 

prodávají své plodiny daleko výhodněji, zdvihli prudký 

odpor proti průplavu středozemskému a tak jako v Ně
mecku byl odpor zemědělců tím odůvodněnějším, když 
uzavřelo Německo obeh odní smlouvy s Ruskem, tak 

nesmí se u nás přehlédnouti, že projektovanými vodními 

-_ ... -----~---~----~---- - --~- -- ~~-.........,.,..,~~--=-~--=----
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-dráhami přiblíží se značně k nám nejen Uhersko a 

balkánské státy (nikoliv ale Rusko), ale i veleúrodná 

Malá Asie, jež pod vlivem vnikajícího tam německého 

karitálu může státi se bohatou obilnicí; takže lze se 
obávati, že v dob0 bohatší~h žní bUdOU dovozem obilí ' 

z těchto zemí ceny naše pJd výrobní náklady stlačovány. 

Od tisíce let bylu rolnictvo základním· pilířem státním, 
bylo vždy dosud zdriivým kmenem, na nemž mohutnost 

tíše a síla národů spočívala a tudíž jakékoli poškození 
zájmú tak důležitého stav~l mohlo by působiti na celou 

spQlečnost roz.kladně. 

Nelze však popříti, že není pokroku, jenž by stávajících Rozvoj výr<?b.,~í 
v' o. ' v . . techniky a JeJl 
radu vIce mene se nedotkl aneb Jich dokonce nezvrátil následky. 

.a nebylo by pokroku, kdyby člověk bezohledně překážek 

v cestě ležících neodstraňoval. Jest to nezbytný důsledek 

velkolepého rozvoje mod;;rní techniky. "Tato technika, 
praví dr. Kaizl, převrátila a znovu vzbudovala všechen 

.mmvní hosnodář3ký život a proto nemají-li nastati 
zmatky a spory, třeba nového domácího řádu. Že tak 

"velikého převratu, není bez bolesti, bez porušení a zmaru 
ti;sícerých . interesvt osobitých (hojné dříve stesky do 
strojů, že mzJu stlačují, úpadek drobných živností aj.) 

i bez kolikerých tak zv. otázek, jest Had světlo jasnější; 

však málokte'Yj veliký pokrok pokolell í lidského dOjJJSlld 
udál se, aniž obětovány byly hekatomby jed-notli'l)ců." 

Tisíce příkladú nás o tom poučuje a dějiny 

nám pravÍ, že národ, kier); nemá tolik síly, aby zjednal 
"1.!/1,ikajicíl11-U, pokroku vol1té cesty, sám, propadá úpadku. 
Avšak jako ořezaný kmen se znovu oplodi1uje a vyhání 

nové ještě bujnější větve, tak i každý pokrok na poli 

2'" 
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národohospodářském dává život novému tvoření, z něhož 

vyplývá sv~ží silou užitek v nových a dokonalejších od
větvích výroby. Tento pokrok moderní techniky a zdoko
nalování se lidstva nesmíme pustili ' s mysli, máme-li o· 
tom rozhodnouti, zda rolnictvo, i když průplavy zájmy 
rolníků - ač jen částečně' - budou dotčeny, má podrobiti. 

se neuprosnému zákonu. 
Přeměna ve stát K v v ' ,-průmyslový. onecne nesmJ se se zřetele pustiti, že národové dosudi 

rolničtí a státy rolnické nabývají ponenáhlu ráz pl ůmy
slový. Tak jest i v Rakol:lsku a zejména v našich 
zemích, kde průmysl roste a n~sledkem toho obyvatelstva. 
v krajinách průmyslových přibývá, kdežto obyvatelstva. 
zemědělského poměrně ubývá. Kde prů:nysl . fl obchod,. 
tam jest život čilejší, tam neustálý pohyb, tam většú 
výdělky, tam __ příjemnější ' podmínky životní a proto· 
jest přirozenp, že lid~, byť m'useli snášeti práci úmornou,. 
do průmyslových okrsků raději tíhnou. Ba většina těchto
vystěhovalců z venkova,nenalézajíc v rodném krajt 
v Čechách a· na Moravě dostatečné výživy, zapadá často, 
do průmyslového území německého, do Vídně aneb i do
dzozemska, zej~éna do Německa a Ameriky a tu pravn
delně již v druhém pokolení svoji národnost ztrácí. 
Profesor Bráf ve své přednášce : ,,0 českých problémech 
nár'ť9dohospodářských" pronesl včasně váž~á slova, jež 
jsou ,,,I\.yarovným hlasem a musí býti pobídkou k lepšÍ! 
činnosti, nemáme-li zhynouti. 

"Musíme především veškerým úsilím hleděti svého
člověka doma uživiti, to jest největší cíl a náš nejdů
ležitější problém. Nevím o žádném důležitěj~ím. A čím r 
Rozmanitostí zaměstnání; a tu přirozeně se interes. 
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náš obracel ku průmy3lu. Průmysl vlastní mltsí tedy 
býti ona půda, na které by:hom se měli snažiti 
,v budoucnosti svih;..o. člo;'ťěk~ludržeti a uživiti." 

Naše národohocspo"dařská činnost z posledních třiceti 
~let neukazuje však, že bychom hleděli uživiti své lid 

<loma. 
Vystěhovalectví. 

Zprávy o vystěhovalectví z l~akou3ka a společně jeho příčina 
:z Čech v letech 1896 až 1900 uveřejněné *) jsou od- i následky. 

str ašujícími, a proto je sděluji. 

Čechy ze zemí v říšské radě zastoupených j1Z 

<od let padesátých vysýlaly nejvíce svých příslušníků za
-oceán a teprve průběhem minulého desítiletí nastal 
'obrat, vystěhovalectví z Čech ochablo, ale za to zmo
hutnělo jinde. Ještě roku 1887 vyplulo pouze z Brém 
(přes Hamburk a Štětín jeli také tisíce našinců) 9809 
.rodáků český'ch, t. j. 93 pct. všech vystěhovalců, 1'. 1&91 
·odešlo .~ Čech pouze 75b7 osob (44 peL), r. 1893 
.5247 (29 pct.) a r. 1895 dokonce jen 17 pel. I v ná· 
.:sledujících letech vystěhovalců z Čech ubývalo, neboť 
těch, kteří ubírali se přes Brémy, bylo r. 1896 2054 
(13 2/10 pct.), r. 1897 1794 (23'9 pct.) a r. 1898 použe 
1519 (12'44 pct.), ale za to v jiných zemích p06et vy-
stěhovalců vzrosti a roste posud. Tak vyplulo ze všech 
německých, holandských francouzských přístavů, z: Ja
nova a rakousko-uherských vystěhovalCů r. 1896 70.353 
.a r. 1897 40.853, r. 1898 55.666 a r. 1599 84.837, 
z nichž připadá na naši polovici říše 43.039 1. a 2. pokud 
se týče 26.453,34.197 a 47.400. Za desítiletí 1889-1898 

*) >Statistische Monatschri(t< 1901. Sešit 1. a 3. 
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ubylo říši vystěhováním 607.223 a z toho polovici před
lita vské 347.289. Obyvatelstvo naší polovice mocnářstvi 
ztenčilo se tím o 1'18 pet., počítá-li se však dle přebytku 
porodů, činil úbytek 12'20 pct. Roku 1900 vzrostlo však 
dokonce na 108.701 duší, z čehož bylo 417 Slovanů~ 

Do roku 1898 překonávala nás absolutním číslem 

pouze Italie a Rusko, r. 1899 dostali jsme se na místo 
prvé a r. 1900 na místo druhé. Z Čech jsou to větSinou 
zemědělci a zemědělští dělníci. 

Vedle toho však sluší do statisÍcll páčiti vystěho

valce z území českého do průmyslových měst území' 
zněmčeného a do Německa, kdd docházejí jednak. 
trvalého zaměstnání naši zruční řemeslníci, jednak do
časně v továrnách, dolech, na stavbách, v přístavech atd 
zdraví a vytrvalí dělníci. 

Příčinou tohoto mohutnébo a neull)chajícího vy
stěhovalectví hledati sluší v tom, že obyvatelstvo našich 
zemí a zejména slovanské roste, a jelikož vÝl0bní a 

zejména průmyslová jeho činnost relaliV11ě l1ejde s tímla. 
v;.ntstem, jelikož tisice a tisíce sta tl1ých lidí nedochází 
zaměstnaní, odchází do ciziny, za oceán a hledají tu 
živobytí. Odchod 200.000 páží jest 'fána krutá, a l,dyby 
měly tyto ztráty dále se opakovati, pochybuji, že by bylo· 
možn9 odolati v zápasu. o bytí. Neboť jak možno jest, 
aby zachoval se při životě národ, jenž z mnoha ran 
krvácí, jehož krev, jehož duševní pokročilost, jehož 

svalstvo zúrodňuje plldu cizí. Jak možno jest, aby rosU 
národ, jemuž podtínány jsou žíly živ(itnÍ. 

Kdyby zůstalo těchto 100.000 ' většinou školního 

:;3 

vzdělání nabyvších lidí v domovině, bylo by zacho
váno zemi nejen 200.000 silných paží, ale i sto tisíc pro 
národ cítíCÍch a myslících duší a stotisíc hladových 
krků. Tím vzrostla by spotřeba potrElvin a požitin, tím 
by zemědělství samo sebou se podporovalo. Co třeba 
činiti, aby tyto statisíce paží bylo zachováno zemi, aby 
uživily se doma? Odpověď dal již náš přední národní 
ekonom dr. Bráf: zvýšiti výrobu. A kterou výrobu? 
Zaiisté veškeru činnost výrobní a zejména tu, jejíž 
zvýšení za stávajících hospodářských poměrů jest nej

více možnou. Z výroby prvotné i z výroby vůbec zaují
malo až do nedávna prvé místo zemědělství, jinak však 

vytvářejí se poměry nyní. 
, d' k t Po,' aha výroby Jak jsem již uvedl, hospodarnost ve la omu, zemědělské. a 

v " , k" t'l v'v' , prftmyslove. že jednotlivci, náleze]lCl ke s upl\l8m s a e se SlrlClm, 
ruzdělili se o určité výroby a práce výrobní, jim vý-
hradně se oddávajíce; dělba tato rozšířila se ještě více, 
když zjednodušení výkonů jednotlivcům připadajících ' 

vedlo k vynalezení a užívání strojů, a nelze popříti, že 
'strojí i v zemědělství nejen , práce . byla zjednodušena, 
ale i výnosnost půdy zvýšena. Avšak zvýšení výroby 
zemědělské jest obmezeno přírodou samou, kdežto vý-
roba průmyslová ;ná dosud hranice nedozÍrné. 

A jako jest omezena výroba zemědělská přírodou, ~~~~~~l~ki~ohdl~ 
taktéž různá jest spotřeba výrobků zemědělských a výro~~e/c~~my

výrobků průmyslových. Spotřeba výrobků zemědělských 

stoupá stejně s množením se lidí, nebot zpravidla nikdo 
nejí chleba více, nežli mu chutná, aby ukojil hlad, ale 
spotřeba výrobkll průmyslových stoupá nejen přibýváním 
lidstva, ale i lácí zboží, rostoucím blahobytem i nad 



morsvská : tomirns 
vody a čerpadla 

z, c. a k. dvorní dodavatel 
ranicích, Morava ---

zařizuje a staví: 

d pro města, osady, hospodářství, 
Y průmyslové závody, zámky, villy, 
ojené na základě jedině správné 

jwnalosti a dlouholeté zkušenosti, 
pramenů, zhotovoyání 

a plánů) a přijímáni 
městských vodovodů. 

ba čerpadel všech druhů pro 
kflt.ctý .účel.. "" 

voď~Ú~é': Větrné motory. Zařizování 
moderních lázní. 

požádání zašlu 

24 

skutečnou potřebu. Dělník, který těžce pracuje a má 
slušný výdělek, nenají se chleba přes míru, nýbrž ra
ději se napije, zakouří, koupí si šat a j., žena jeho osladí 
si více kávu cukrem, dítku koupí lepší šaty, kočárek 

i hračky, vůbec spíše vydá svtlj výdělek za výrobky 
prllmyslové a vydání na předměty výroby zemědělské 
obmezí na nejnutnější. 

Šířící se vzdělaností potřeba průmys!ových výrobků 
ještě více stoupá, jelikož vzdělaností šíří se blahobyt a 
blahobytem stoupá potřeba též kvalitatIvně. 

Dělník, ba částečně i rolník minulých století nemě I 
jiný~h potřeb, nežli aby ukojil hlad, a. jelikož k tomuto 
ukojení postačily ehleboviny, tedy výroba chlebovin byla 
nejdůležitější. U národů méně vzdělaných spotřebuje se 
nejvíce chlebovin, u národů pokročilejších spotřebuje se 

více masa, avšak od té doby, co strojovou výrobou 
předměty výroby průmyslové zlaciněly, stoupá dvoj
násobnou rychlostí vedle toho spotřeba těchto, a jelikož 
mnohé tyto předměty spojeny jsou ~o n~júže se země
dělskou výrobou, stoupá tím současně spotřeba země
dělských výrobků. 

poméry zemé- M' I'" h d' v k' o I v I děle\! v kraji- -; am na mys I zelmena ospo ars y prumys, avsa { 
ná;;c!~lla~:lo- nelze popříti, že i jin~' průmysl jde ruku v ruce se 
zemédélských. zemědělstvím, neboť jest prokázáno, že v krajinách prů-

myslových zemědělcům daleko lépe se vede, nežli v kra
jinách neprůmyslových a tu také rolník cítí tíseň zlých 
dob méně nežli v krajinách ryze zemědělských. Nemám 
číselných zpráv o tom v našich zemích, avšak číslice, 

jež tajný rada Max von Eyth ve své přednášce ,,0 vnitro
zemské plavbě" ve příčině Pruska sdělil, věc tuto do-

statečně karakterisují: "Veškerý rocm důchod národní 
v Prusku činí 3,563.000.000 marek, z čehož připadá 

na zemědělský důchod 770.000,000 čili 20 pct., úroky 
z dluhů činí v celku 430 milionů marek, z čehož úroky 
zemědělské 137 mil. marek čili 33 pct. Rozdělíme-li 

Prusko- na tři sociálně různé díly a -pokládají'Ii se vý
chodní provincie (východní a západní Prusko, Pomo
řansko a Poznansko) za zemědělský díl říše, tedy 
činí tam díl zemědělství z veškerého důchodu 30-36 pet., 
podíl však zemědělství na dluzích 60-66 pct., v pro
vinciích Sasku, Šlesviku Holštýnu, Hanoveránsku, kde 
průmysl a zemědělství jsou pospolu, jest podíl země
dělství na důchodu 30 až 36 pct. a na dluzích pouze 
32 až 43 pet. V západních provinciích, kde převládá 
průmysl, jsou poměry velmi rozdílné. Podíl zemědělství 
obnáší 

ve Westfálsku na veškerém dllChodu 29'6 pct., 
dluzích 32'5 pet., 

v Hessensku na veškerém důchodu. . 7'7 pet., 
dluzích 6'6 pct., 

v Porýnsku 111'1 veškerém důchodu .. 15'8 pct., 
dluzích 14'6 pct., 

Z toho patrno, že v nejprůmyslnějších obvodech 
jest zadlužení zemědělství poměrně nejmenší, ačkoliv -
a myslím též pro t o, že tyto obvody jsou světovému 

obchodu nejpřístupnější." 

Má-li národ pokračovati a příznivě se vyvíjeti, je 
potřebí, aby vedle sebe pracovalo zemědělství a průmysl, 
neboť bude-li 11whutněti průmysl, nelze pochybovati, že 
bude to 111íti též dobré následky pro zeměděl!>tví; jest 
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proto zcela bezdůvodným, že zemědělci pohlížejí na prů
mysl jako cdvětví výroby s nimi soutěžící a je poškozu
jící a následkem toho nechtějí také všeobecnou prospěšnost 
projektovaných průplavů uznaTi. Proč bezdůvodným " 

patrně ze skutečností, jež tuto uvedu. 

II. Vliv· vodních drah na zemědělství. 

Zemědělci, jak shora již uvedeno, namítají : 
dovoz obilní jest k nám již nyní velký a stlačuje 

ceny plodin pod cenu výrobní, tím větší ale bude dovoz. 
a tím nebezpečnější soutěž Uherska, proti němuž ne
můžeme se chrániti cly, případně balkánských států a 
Rus ka, budeme·li spojeni s těmito zeměmi lacinou vodn~ 
dráhou. Abychom důsledky tyto mohli správně uvážiti. 
třeba jest na paměť uvésti si počet obyvatelstva v na
šich zemích a možný jeho vzrůst, množství zemědělské 
výroby v Rakousku i Uhersku, jakož i zemích koruny 
éeské. naše poměry obchodní s cizinou, dovoz obili 
z Uherska dó Rakouska a konečně spotřebuchlebovin 
v zemích koruny České i v Uhersku a Německu. 

Yzrůstobyvatel. Království České čítalo dne 
tt~r~n; t~Lc: 31. prosince 19,)0 ......... 6,318.280 obyv. 

a přibylo tudíž v posledním 1 Otiletí 475.186 
duší či 93% a ročně 47.519 duší. Při 

stejnoměrném přibývání bude v Čechách 
r. 1910 asi ..........•. 6,850.000 obyv. 
a po dalších lOti letech, kdy prúplavy 
budou se blížiti k svému dostavění, .asi 7,500.000 obyv 

Markrabství Moravské čítalo 

dne 31. prosince 1900 . . . . . . . . 2,435.081 duší 
a přibylo · tudíž v posledním 10tiletí 158.211 čili i-2 ťJ(o 
a při stejnoměrném ročním přibývání 

bude míti r. 1910 asi . . . . . . . .. 2,600.000 duší 
a. r. 1920 asi. . . . . . . . . . . . 2,800.000 duší 
Konečně vévodství Slezské čítalo 31. pro
since 1900. . . . . . . . . . . . . 
a přibylo tudíž v posledním 10tiletí . . 
čili 10.7% a při stejnoměrném ročním 

přibývání bude míti r. 1910 asi. . . . 
a po dalších 10ti letech asi. . . . _ . 

680.529 duší 
64.880 duší 

750.000 duší 
830.000 duší 

Nemáme statistiky spotřeby chlebovin v Rakousku Sp~třeba ch.l~-
bovln v naSlcm 

ani v král. Českém, nicméně výpočty statistiky a zemích a vze
stup dovozu.. 

zkušenosti v Německu, jehož životní poměry jsou našim 
nejpodobnější, mohou nám dosti věrný obraz podati. 
Dr. Scherzer vypočítal tuto spotřebu na 127 ·5 kg . pšenice 
a 100 kg. žita průměrně pro jednoho . obyvatele. Země
děls1<á rada Německé říše vypočítá vá průměrně spotřebu 

'chl~bovin v Německu na 171 kg. pro jednoho obyvatele, 
dle výpočtů dra. Matlekoviče bylo spotřebováno v Evropě 
průměrně na 1 obyvatele: 

v r. 1878-1882 1883-1887 1888-1892 1893-1897 

pšenice '. 
žita. . . 

111·92 
89'82 

112·42 
92·28 

108·12 
81 ·85 

116·14 
91'91 

Uváží-~i se, že král. České jest na vysokém stupni 
hospodářského vývoje, možno za to míti, že spotřeba 

chlebovinu nás rovnala se dozajista průměru drem. 
Matlekovičem za dobu od r. 1878 do 1897 zjištěnému, 
při pšenici tedy 112'15 kg. při žitě 88·92 kg. 
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Hledíc k tomuto průměru, spotřebovalo tedy 
r. 1900 obyvatelstvo král. Českého čí-
tající okrouhle. . • . . . . . . . . 6,300.000 duší 
rnarkrab. Moravského čítající okrouhle 2,420000 duší 
a vév. Slezského čítající . . ., 680.000 duší 

úhrnem 9,400.000 duší 
pšenice okrouhle v tisících metr. centů 10,542.000 
ž ita okrouhle v tisících metr. centů 8,452.000 

Naproti tomu sklídilo se r. 1900 dle statistických 
výkazů ministerstva orby v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku pšenice. . . . . • . . , . . 4,437.222 
od čehož sluší odpočítati 10°10 na výsev.. 443.722 

takže zbylo pro spotřebu 3,993.500 
a žita . . . . .. ...... 5,701.175 
od čehož 10°10 na výsev . . . . . • . . 570.117 

takže zbylo pro spotřebu 5,131.058 
Roku 1900 nedostalo se tudíž v zemích koruny 

České a musilo dovezeno býti pšenice 6,548.500 metr. 
centll, žita 3,320.942 metr. centů. 

Ještě více bude se nedostávati a mus: do našich 
zemí dovezeno býti po 20ti letech, kdy země koruny 
České budou čítati úhrnem asi 11,100.000 obyv ., po
mine-li vystěhovalecký ruch ještě více. 

Při stejnoměrných podmínkách životních spotřebuje 
tento počet lidí. 

pšenice žita 

r. 1920 .... 12,324.000 9,700.000 
a jelikož dle shora uvedeného 

zbude pro spotřebu asi . . . . 4,000.000 5,220.000 
------------------

tedy bude se již nedostávati m. ctů. 8,324.000 4,500.001 
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Rok 1900 byl ovšem velmi neúrodný a abychom 
nabyli věrnějšího obrazu průměrné sklízně, bylo by po
třebí za základ vzíti průměr sklízně celého desítiletí a 
srovnati ji s pravděpodobnou spotřebou. Avšak ani tu 

nebude příznivějšího rozdílu, neboť jak statistické zprávy 
zemědělské rady v Čechách za desetiletí 1889-1898 
obsahují, činila v těchto letech průměrná sklízeň v Cechách : 
pšenice . ............. 3,188.996 m. q. 
a žita . . .......... . . 6,149.110 m . q. 
tedy jen o málo vyšší než r. 1900. 

Tyto číslice podávající nám výši sklízně a též pravdě
podobné spotřeby chlebovin v zemích koruny české 

jsou neklamným důkazem, že země tyto jsou v pěstování 
těchto plodin passivními a že nelze pochybovati, že pas
sivnost tato, jednak následkem přibývání obyvatelstva, 
jednak větší poměrnou spotřebou poroste . 

Naproti tomu, při vysoce intensivním nynějším 

hospodaření nelze očekávati, že sldízeň zvýší se daleko 
nad průměr uvedeného desítiletí, ba možno míti za to, 
že při stoupajícím průmyslu bude naše passivnost jak při 
pšenici tak i při žitě ještě větš í , nežli vypočítáno. 

Roku 1920 vypěstujeme tedy v zemích kortt'ny české 
p01lze třetinu Pšenice a asi polovinu žita a dovézti mu
síme dvě třetiny pšenice a polDvinu žita, které ku své 
výživě potřebujeme. Dovoz bude ale ještě větší, bude-li 
neúrodný rok. Výmluvný toho důkaz máme právě le
tošního roku, kdy musíme z Uher dovážeti i slámu a 
platiti za pouhý dovoz více, nežli sláma stojí. 

Tu uvedené množství chlebovin jest ovšem potřebou 
obyvatelstva pevně stanovena, avšak mnohý rolník mi 



í morsm~ká' tomirns 
vody a čerpadla 

z, c. a k. dvorní dodavatel 
nicích, Morava 

zařizuje a staví: 

d pro města osady, hospodářství, 
Y průmyslov'é závody, zámky, villy, 

strojené na základě, jedin,..e sp~ávné 
lwnalosti a dlouholete zkusenostl. 

pramenů, zhotovoyáni 
ětů a plánů) a přijímáni 
městských vodovodů. 

ba čerpadel všech druhů pro 
kat.qý .účel.. ", 

vod~~ěž~é': Větrné motory. Zařizování 
moderních lázní. 

ximat. rozpočty na požádání zašlu 
zdarma a franko. 

.30 

namítne: Hm, že tak značné množství chlebuvin pro 
spotřebu obY'V'atelstva království českého musí se do
vážeti, není rolnictvu ještě zajištěno, že ony v Čechách 
jím vyrobené 3,188.946 q pšenice a 6,149.916 q žita 
zpeněží tak, aby aspoň celoroční lopocení bylo jemu 
nahrazeno, tím není přece ještě zabráněno, aby konkurence 
-cizozemská a zejména uherská nestlačovala cenu našeho 
'Úbilí pod výrobní náklady. 

Proti dovozu cizího obilí by žádný rolník námitek 
nemel, ale vliv světové konkurence na ceny domácí 
produkce má až příliš dobře v paměti. Dovoz laciného 
·obilí amerického, ruského, uherského a rurnunského 
znemožnil jemu takřka pěstování .obilnin, a jelikož též 
cena jiných výrobků zemědělských velice poklesla, 
přivedla rolníka na pokraj zkázy aneb učinila jej služeb
níkem bezohledných věřitelú. Náš rolník musí intensivně 

a rationelně vzdělávati púdu od předkú jemu zachovanou 
-a odevzdanou, náš rolník musí s velkým nákladem 
dobývati s\'ých plodin, náš rolník musí mnohdy hájit 
plody těžce vypěstované proti živelní m nehodám a 
·zejména proti záplavám vodním. Doprava cizího obilí 
přivedla jej již v letech 80tých na poknij záhuby, a nyní ' 

měli by ještě sami pracovati Je tomlJ, aby lacinější do
pravou ceny obilní ještě více byly stlačeny. Dosavadní 
obchodní smlouvy a cla na obilí dosti nechránily našeho 
rolníka před snižováním a byly to dosavad dopravní 

poplatky, které jakž takž umož.ňovaly našemu rolníku 
'soutěž na domácím trhu, jak bude moci náš zemědělec 
:s uherským soutěžiti, když dosavadní dopravné z Budína
Pešti do Vídně a do Prahy bude sníženo? 
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Tak uvažoval jsem i já, neboť minulá léta tuto 
smutnou zkušenost potvrzují, a jelikož požadavky rol
níka jsou požadavky celého českého národa a musí 
býti požadavky říše, nelze toho přehlédnouti. Avšak 
nelze též přehlédnouti nový vývoj celé a národohospo

-dářské situace a důsledkll z vodních drah v~ plývajících, 
nesmí se též přehlédnouti výhody, jež rolníku vodními 
-drahami vzejdou a nesmí se přehlédnouti, že s pokrokem 
v průmyslu musí nezbytně stoupati zpeněž,mí plodin 

zemědělských. A bychom se o tom přesvědčili, třeba 
vzíti v úvahu předně naše obchodní styky s cizinou 
i Uherskem majíc zřetel k plodinám neb výrobkům se 
zemědělstvím souvisícím i sklízni uherské. 

Do kterých zemí J'de neJ'většÍ část našeho vy' vozu o. Náš vývO'f ~ do-
voz a smer Jeho 

Z kterých zemí jde k nám - při čemž dlužno považovati 
Uhersko za cizí zemi - největší část dovozu? R 1900 páčil 
se vývoz na 175,008.805 q. a 692.318 kusů v ceně 
1,942.002.501, dovoz na 116,596.564 q. a 1,281.510 

kusů v ceně 1,696.357.707. Z vývozu šla největší část 
-do Německa (485%

), pak do Hamburku, Francie, Vel. 
Britanie , Rumuns ka, Spoj. Států Severoamerických i do 
Turedm a byly to zejména zemědělské plodiny aneb 
výrobky z nich, které šly do těchto zemí. Z dovozu po-
cházela největší část z Německa (373%), Vel. Britanie, 

Rumunska, Spoj. Států Severoamerických, Srbska, BrasiIie 
a Chile a dovezly se odtud též předměty zemědělství se 
dotýkající. V posledním pětiletí byl asi tentýž poměr . 

Pokud se ty' če obchodu Rakouska s Uherskem, vy- Náš obchod s 
Uherskem. 

váželi jsme do Uherska většinou výrobky prLlmyslové, 
kdežto dovezli z Uherska vetšinou zemědělské plodiny. 
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Nejnebezpečnější našemu zemědělství jest zajisté 
Uhersko, poněvadž nemůžeme proti stlačování cen do
vozem uherského obilí chrániti se cly . Dle statistiky 
vydané r. 1899 a 1900 o vnitřní dopravě mezi Rakou
skem a Uherskem bylo odtud vyvezeno v tisících metr. 

centů : 
r. 1899 

do Ri:l.kous:,a jiných zemí 

pšenice 
žita . . 
ječmene 

3,685 
2,064 
2,240 

ovsa 2,253 
kukuř.ice. . 2,949 
mouky a mouč. V)'r. 4,665 

12 
5 

2,004 

183 
44 

1,005 

r. 1900 

do Rak. jiných zemí 

5,387 59 
3,494 2 

2,447 1,272 

2,627 86 
2,63'7 24 

5,706 1,093 

Patrno tedy, že Uhersko s přebytky svými skutečně 
tíhne do naší polovice a že na našich trzích prodává . 
nejen pšenici, žito, kukuřici a moučné -výrobky ku 
spotřebě obyvatelstva této polovice, ale i ječmen pro 
zpracování na slad i další vývoz . 

V:0~ní cesty roz- Avšak prospěch z vodních drah ph vývozu uher-
Šiti pole odbytu 
uherského obilí . ských plodin k nám nebude poměrně tak veliký, jako 

pro vývoz jeho na vzdálenější veliké trhy německé . To 
proto, že Uhersko již dnes usnadňuje vývoz svých plodin 
na naše trhy refakcemi po železných drahách, jimiž 
sníženo jest dopravné na mír'tt nejmenší možnému, do
pravnému po vodnich drahách značně se blížící a že í 
dovoz plodin zemědělských z Uherska k nám bude ná
kladnější, jelikož půjde proti proudu, a konečl1e i proto, 
že zřízením vodních drah a spojením jich s cizinou pole 

soutěže se rozšíří . 
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uherská pšenice při snížených sazbách dopravních 
bude 1110ci s1wd11ěji soutěžiti na trzích némeckých a 
anglických s obilím ruským a zámořským a následkem 
toho tlak na našich trzích spíše se zmenší. Jak velice 
uherské ob ilí, dováženo isouc přímo po vodě, bude na 
německých trzích výhOdněji soutěžiti, patrno z dopravních 
nákladů po vodní dráze z Nového Sadu v Banátě (po 
Dunaji), z Budína- Peštl - (po Dunaji) a z Vídně do 
Frankobrodu n. Odr., Štětína a Berlína počítajíc dle sazeb 
Dunajské paroplavební společnosri tfl.kto sestavenýcb : 

po železnici 

Tr a f 

Nový Sad-Frankohrod /1226153'881"1441 13,sol 4,12 3,60 /21,52 60 
Nový Sad-12erlín . ' 112; ° \ ~ 4,84 1511 13,801 4,12 4,16

1

22,08 60 
Nový Sad-Stětín . '11257 62,0411581 13,80, ~,12 4,72 22,64 63 

Budín pešr-Frankobrodll s58 40,56111003/8,20 4,12 1 3,60 115,921 61 
Budín Pešť-Berlín .. i 940 41,34 1073 8,20 4'12 1 4'16116'48 60 
B:ldínPešť-Štětín .. 1 989 48,48

11

1143 / 8,20 4,12 4,72 , 17,041 65 

vídeň-Frankobrodn.o.11637 133,28\1734 I - I' 4,12
1 

3,60 II 7,721 76 
Vídeň-l3erlín .••. " 704 33,00 794' - 4,12 4,16 S,281 75 
Vídeň-StětÍn o •• 011768 130,6011864 I - 1 4,12 4,n I 8,81 78 I 

Číslíce tyto nepotřebují zvláštního výkladu, neboť 
na první pohled musí každému z nich jasno býti, že 

3 
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tuna či 10 metr. centů dopraví se laCÍ'něji z Nového 
Sadu do Frankob1'od% o 32 K 36 h do Berlína o 32 J( 

76 h, z Budapešti do Frankobrodu o 2S K 24 h do 
Berlína o 24 [{ 86 h a do Štětína o 31 K 44' h a 
'z Vídně do Berlína o 24 . K 72 h a jest přiroze1w, že 
o tyto částky uherští obchodníci s obilím budo% moci do 
uvedených míst lacin ěji prodávati a dodávati než za 
nynějších dopravních poměrů. 

Ta okolnost, že největší naše vodní cesta Dunaj, tekoucí 
celou střední Evropou, není spojena vodní cestou s kra
jinami na sever od ní ležícími a mořem, jest příčinou, 

že doprava po ní jest dosud poměrně velmi nepatrná 
a bylo by i tak v budoucnosti, kdyby projektované 
vodní dráhy nebyly provedeny. 

Uhers!{ý vývoz A vll t 'tO v . , U bude klesati . vsa { ze za o mll, ze 1 vyvoz herska během 
let bude menší a menší. Dle zprávy uherského ministerstva 
orby činila v Uhrách sklízeĎ v tisících metr. centů: 

r. 1000 v průmeru 1896-i900 

pšenice .38'4 .35'54 
zita 11'75 . 11'37 
ječmene . 10'2 11'52 
ovsa 9'6 10'84 

kdežto tento rok očekává se sklizeň poměrně menší. 

Předpokládáme-li, že k nynějšímu počtu obyvatelstva 
v Uhrá~h páčícímu se na 19,200.000 přib ude tolik, jako 
v desítiletí 1890-1900 a v dalších 1 O letec~ opětně 

10 pct., tedy bude míti Uhersko r. 1920 - 23,232.000 
duší a pakliže vystěhovalecký ruch se obmezí, ještě více. 

Těchto 23,2 miL spotřebuje na základě výpočtu 

Drem Matlekovičem zjištěných průměrně ročně: 

pšeniCe . . . . . . . . . . . . . . 26,000.000 q. 
žita . . . . . . . . . . . . . . . . 19,600.000 q. 
Odpočítá-li se od ...... . . . . 34,540.000 q. 

průměrně v letech 1896-1900 sklizené 
pšenice obvyklých 10 pct. na vÝJev, tedy 3,540.000 q. 

zbude pšenice k spotřebě . . . . . • . 32,OOJ.000 q. 
.a odpočítá-li se od . ....... 11,370.000 q. 
průměrně sklizeného žita 10 pct. na vý-

:sev, tedy . . . . . . . . . . . 1,130.000 q. 
zbude žita k spotřebě. . . . . . . . . 10)240.000 q. 

Hledíc k pravděpodobné sp'ltřebě těchto chlebovin, pře
bude tudíž pšenice k vývozu pouze 6 mil. metr. centů, 

'kdežto žita bude se dovážeti již více než 9 mil. metr. 
.centů, ač-li je kukuřice, jež v Uhersku ve značné míře 
·se pěstuje a jako chlebovina používá, nenahradí. Jak jsem 
již shora prokázal, dovážejí Čechy, Morava a Slezsko 
více než 6 mil. metr. centů pšenice a 3 mil. metr. centů 

. 'žita, a tudíž již dnes nemá úhersko velkých přebytků 

nad naši spotřebu, oč větší bude tento nedostatek 
T. 1920, kdy bude pouze v zemích koruny české spo
třeba pšenice, kterou musíme dovézti, 8,3 m. c. a žita 
4,5 m. c., kdežto v Uhersku bude přebytek pšenice 
pouze 6 mil. m. c. 8. žita bude se nedostávati. 

Nelze tedy pochybovati, že v tomto roce musíme 
:svoji spotřebu hradíti i obilín1, cizozemským. 

Vodní dráhy, jak shora uvedeno, rozšíří trh odbytu 
;uherského obilí, stou pající spotřeba uhers ká sníží do 
lf. 1920 značně přebytky pro vývoz určené, to jsou za-

3 tt 
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jisté okolnosti, jež nemohou míti nepříznivý vliv na ceny 
obilní na našich trzích i v tom případě, že udržíme 
s Uherskem společné celní hra:lice. 

Otázka zvýšení Se strany rolnictva namítá se dále , že Německo> cla v Německu . 

ku ochraně svého zemědělství bude stěžovati dovoz na-
šeho a lépe řečeno uherského obilí vysokými cly, že vlády 
naše až dosud velmi slabě hájily při smlouvách obchodních 
a celních zájmy zeměděl ské, a že ani rři smlouvách 
nových lépe nebude, patrno z prohlášení m. p. dra _ 

z Korberů při zahájení říšské rady učiněného : "Průmys h 

ve všech státech stal se směrodatným činitelem nejen 
pro výdělek, ale i pro daně a proto vyžaduje vydatnější, 

péče státní", a dále pravil: "Ministr obchodu co nejdříve 
sr.ěmovně podá zákon k povznesení průmyslu a vláda. 
bude posilovaii produkci průmyslovou a kaž,iý, kdo, 
v zájmu průmyslu, živnosti a obchodu, jmenovitě vý
vozu na vládu se obrátí, s každou oprávněnou podporou. 
se shledá." 

Jak jinak německý říšský kancléř Bli low, jenž -
ač tamnější rolníci mají již nyní pouze II procentn Í.. 
pozemkovou daň z katastrálního výnosu, stát yřispívá 
na vydržování školství obecného a podporuje účinně: 

zřizování různých spolec"enstev, ač pracovní síly jsou. 
lacinější, stát kupuje vše pro vojsko přímo od výrobců 
bez prostredkování obchodníků a vůbec přichází rolnictvu. 
co možná vstříc, - prohlásil výslovně, že rolnictvo 
musí býti chráněno, jelikož je základem státu a že za 
tou příčinou budou cla obilní na 6 až 7 M zvýšena_ 
Kdežto tedy v průmyslovém Němec\<u np,pouštějí řiditelé

státu se zřetele zájmy zemědělské, nedbá naše vláda 
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zemědělství a to co ve svém programu ve příčině země
dělství slibuje, jako, že záležitost regulování řek jest 
předmětem bedlivého studia, že podá předlohu ohledně 
n ucených rolnických společenstev, že svolí ku přirážce 

z líhu ve prospěch zemí, že postaví dráhy, je bezcenné 
a je málo naděie, že bude provedeno. A proto uskuteční-li 
-se prohlášení kancléře hraběte Bi..ílowa~ pak hlavní nas 
odběratel zemědělských plodin, Německo, jest pro nás · 
:zt racen. 

Nelze pochybovati, že Německo tentokráte bu de 
' trvati na tom, aby uvalena byla na dovážené zemědělské 
plodiny vysoká ochranná cla*), neboť odpor strany 
.agrární, jenž osvědčil se zejména při jednání o osnov ě 
zákona týkajícího se středozemského kanálu, byl příliš 

mohutny'r a proto vláda musí nátlaku strany agrarní 
povoliti. 

Ačkoliv isern přesvědčen, že cla nemají s dopravl'tÍr.ni 
prostředky co hniti, přece dlužno o otázce, bude-li tím 
již dovozu našeho a zejmén~ uherského obilí zabráněno, 
p ojednati. 

Cl . vb ' v I' v I' I . d . . . Jakájest povaha a, Jez o mys 1 nemec <a va a na ClZI - nejen německýcll cel. 

t'akouské - obilí uvaliti, jsou ochranná, t. i., jsou 
k tomu určena, aby byla hrází proti poškozování dovozem 
<cizího obilí německému zemědělství působenému, a jelikož 
jistá část zemědělských plo"din . musí z ciziny dovezena 
býti, tedy clo z tohoto zboží skutečně vybírané bude 
jednak tarnnější plodiny chrániri, jednak i dovoz cizích 

") Obavy tyto se splnily, !leboť právě prohlášená osnova 
-zákona celních sazeb pro Německo obsahuje zvýšení jak proti dosa
vadním vůbec, tak proti autonomním sazbám, 
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plodin zmirňovati, ale úplného jeho dovozu nezabrání 
a zejména nezabrání a zabrániti nemůže, aby dovezeno 
bylo to, co Německo potřebuje a samo nevyrobL 

Ve třech letech 1894 a 1897 páčila se v Němec kUt 

veškerá sklízeň obilní: 
pšenice, žita ječmene a ovsa na . . . 17.445 mil. tun 
více se dovezlo než vyvezlo . . . . . 3.787 " 
tudíž činilo množstvÍ, jez mohlo se ročně 

spotřebovati • . • . ' . ' . . .. 20.642 
na výsev bylo zapotřebí. . . . . . . 2.234 " 
a tudíž k výživě se potři!bovalo 18.407 

. " " 
Byly tudíž 3.187 mil. tun čili 31,870.000 Id skoro 

lis k výživě potřebného obilí dovezeny, t. j. v Německu 
žije již dnes 82/3 mil. lidí (t. j. 1/6 z 52,280.000) pro

něž v nbnecké půdě mli zrnka 11evzejde a jež tudíž musí 

se dovážeti. 
Spotřeba v- ~Ně- A v meclm a její uvazme nyní, že Německo dle posledního sčítán h 

vzestup. Z r. 1900 čítá 56,345.000 obyv. a že k těmto milionům 
každý rok 1·2 pct. t. j. asi 650.0GO nových žaludků<. 
přibude, dá snadno se vypočítati , jaká spotřeba a jaký 
dovoz z · ciziny bude již r. 1910 a jaký dokonce r. 1920_ 

Nelze pochybovati, že i výroba zemědělská může 
poněkud stoupati, ale stoupál'ti to llelze nikde oč;kávati 
bez í1ttensivní práce, bez · 11ákladu. Snad i v Uhrách 
najdou se mnohé úhory, jež dají užitek, ale dozajista 
nenajdou se již ony panenské pLldy, jež při extensi vním. 
hospodaření poskytovaly by velké výnosy, umožňovaly 
a usnadňovaly soutěž i na dalekých trzích. 

. Je-li obilní spotřeba Německa větší produkce o 31,870 
mil. q a bude-li tato spotřeba, hledíc k výpočtům dra 

~. 

j \ 
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Matlekoviče o potřebě chlebovin jednoho obyvatele 
každoročně o 1,200.000 až 1,400.000 q stoupati, pak 
přece nelze pochybovati, že ochranná cla 6až 7 marek 
na 1 q vládou německou obmýšlená nemohou zabrá'
niti dovozu . cizího obilí a že též na ceny námi vyvá
žených plodin nebudou působiti nepříznivě. O neoby
cejne vzestupné spotřebě v Německu svědčí nejlépe 
ta okolnost, že bylo r. 1900 tu uvařeno o 1,52 milionů 
hektolitrů piva více než r. 1899 (kdežto v Rakousko
Uhersku o 0 .34 mi1.). Kdyby výroba piva takovou rycn
lostí stoupala, tedy nemožno mysliti, že by i clo 5 pokud 
se týče 6'25 marek náš vývoz ječmene, sladu a chmele 

poškozovati rnohlo. 
Z úmyslu vlády německé spíše souditi sluší že chce V~iv cel n~mes-, . kých na naš vy-

tak působiti na ceny obilí ve prospěch německých země- voz v dobách 

dě1ců, třeba to musili spotřebitelé zaplatiti. Clo ukládá, 
jak národní ekonom. List *) praví, zajisté oběti, kteréž 
třeba přechodně musí snášeny býti. Tyto oběti nesná
šívají se od celého národa, nýbrž od jedné části a jsou 
'odůvodněnými tenkráte, jde-li o udržení jistého od
větví výroby, o ochranu stávajících existencí proti hro
zícímu nebezpečí změnou techniky výrobní, dopravnictví, 
zákonoJárství atd. a mohou tyto oběti postíhati jednou 

nepřítele, jednou vlastní národ," 
Vydáním nové vyšší sazby celní má i Německo 

úmysl předně chrániti domácí zemědělstvÍ, jaký vliv bude 
toto zvýšení míti na ceny obilní vůbec, nemožno ještě říci. 
Nepochybné jest, že německý zemědělec .již dnes může 

*) B. List, Das nationa~e System der politischen Oekonomie .. 

Stuttgart 1884. 

minulých. 



40 

počítati na zlepšení cen obilních, nap!'oti tomu náš VÝV0Z 

-- ač zisk je takřka vyloučen - nemusí vysokými cly · 
stížen býti, poněvadž rozhodujícím činitelem bude i dále 
spotř~ba Německa . 

Jaký vliv měla i vysoká cla obilní na vývoz plodin 
z naší říše do Německa, možno přesvědčiti se, srov
náme-Ji sazbu celní před r. 1892 a po r. 1892 s V}T

vozem, jaký byl před r. 1892 a po r. 1892. 
Celní sazba za 100 kg byla : 

před r. 189~ po r. 189Z 

z pšenice a žita. 5'- M 2'50 M 
z ječmene 2'25 lVI 2'- M 
z ovsa. . . 4'- M 280 M 
ze sladu . . 4'- M 360 M 
z mlýnských výrobků 10'5:) M 7 ·30 M 

Sazby celní tedy r. 1892 změnily se v náš prospěch, 
nicméně právě od tohoto roku vývoz naši pšenice a 

žita cio Německa takřka úplně zanikl. 
Vyváželo! Rakousko průměrně za leta 1881-1890 

ršenice 1,189.705 q, žita 242.793, ječmene 2,343389 q, 
sladu 643.978, naproti tomu v posledních letech a ze
jména od roku 1896 vývoz těchto plodin klesá, dovoz 
kromě ječmene podporován neobyčejnou stoupající spo
třebou stoupal, takže dle průměru pěti let, 1896 až 1900 
jest dovoz -daleko větší nežli vývoz. 

Činí totiž průměrně v těchto pěti letech: 

pšenice 
žita ..• 
ječmene 

ovsa .. 

dovoz q vývoz 
. 0,790.817 192.296 
. 0,942.137 3.338 

dovoz 
+ 598.521 
+ 938.799 

. . 0,206.201 3,663.284 - 3,457.083 
.0,250.655 216.736 +33.919 

j 
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Stoupal tudíž jedině ječmen a ještě více slad v našiclj 
sladovnách vyrobený; kdežto před r. 1892 spotřebovalo 
se v Německu našeho sladu prthněrně pouze 643.978 q, 
stoupala tato spotřeba stále více, ačkoli'v již od r. 1896 
Německo hledělo jednak zVýŠfJ11ím cla specielně na slad, 
refakcemi na dovoz ječmene od hranic říšských po celé 
oblasti Německa jednak i vývoz svých sladoven prémiemi 

podporovati . 

Vyvezeno bylo totiž do Německa sladu : r. 1894 
1,293 q, r. 1895 1,413 q, r. 1896 1,544 q, roku 1897 
1684 q, r. 1898 1,645 q, r. 18~9 1,823 q a 1900 1,853 q, 

kdežto dovoz byl nepatrný. 

Ječmen vyvážíme -nejvíce do Německa, slad do Ně
mecka a Svýcarska a přepočteme - li slad na ječmen (ze 
130 kg ječmene vyrobí se 100 K sladu) tedy patrno, 
že vývoz tohoto od r. 1896 se mnoho nef!1ění a že přes 
překážky vývozu sladu kladené tento více stoupal, než 
vývoz )ecmene. Jelikož pak výroba piva v Německu 

'každým rokem značně roste, tak zejména roku 1900 
o 1,52 rdI. hL, nelze pochybovati, že Německo bude 
i dále náš zejména k výrobě bílého piva nad jiný hodící 
se a hledan)T ječmen a slad dovážeti a podmínky vývozu 
našeho ječmene a sladu budou tím příznivější, jestliže 
zřídíme sobě vodní dráhy a tím. otevřeme sobě lacinější 
dopravu, na německé trhy a tak usnadníme sputěž 

s cizinou. 

Vysoká cla, pokud jiný stát s nRmi soutěžící neměl 
by zvláštních výhod, nemohou naše zemědělce poško-



diti a budeme-Ii míti levnější spojení, získá tím 

zemědělec. 

náš 

Od r. 1881 dováží Německo největší část obilí 

z Ruska a vedle toho ze Severní Ameriky. 

, 'k o;, do Německa výhody ruské Proč vzdálene Rusko a Amen a muze 
a americké sou- " k . d ty' če S Uherskem , sou-těže při stejných vyvážeti a s naml, po u se , , 

clech. v V' t' 'OA ač celní sazby jsou od r. 1892 nlzke-tezI I a pl '"' -
uherskou pšenici vytlačily a mohly by vytlačiti časem 

i náš ječmen? 

Je to také přirozené, že ve výhodě jest ten, jenž. 
. . , 'obky o v I . V" S ml'sta vy' robního dopraVItI sve vyr mu ze acme]l . 

v a místo spotřeby. Ruský zemědělec praCUje dO~U~ 
a z !1 . h I ~ ď n a miste většinou extcnsivně, a proto cena Je ,o P o l.l~ , v 

výroby jest nižší našich, Avšak ne bylo by za~lste m_~:~o 

soutěžiti ani s německým zeměděJcerr., am s bh:Slffi 
ClZlm a zejména uherským, kdyby neměl ji~ ze stredu 

l'k ' Rusi vy 'tečné a levné spojení vodm po Volze, 
ve I e v bl ' k ' 
Vjatce a průplavem volžskoladožským" mor:m a t~c ym 
do přístavů něrneckých a po splavne Odre, Labi, Ve

seře do vnilř Německa. 

A podobně, kdyby Spojené státy severoamerické. ne

měly velkolepého erijského průpla:u, nemohl,~ b~ mkdy 
tak výhodně své obilí na německe trhy dovazeh. 

Shora uvedl jsem, jak sníží sepo dunajsko-O~erském 

průplavu doprava uherských plodin do něrr:eckyc~ ?b
chodních tržišf a o to právě bude uhersky zem~d~lec 
na německém trhu proti jinému zahraničnému a zeJmena 
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r uskému sílnějSí. Cla, jež případně budou na dovezené 
plodiny uvalena, to nestíží, jelikož budou - a o to musí 
se naše vlády při každých obchodních smlouvách posta
rati - stejně vysoká a stejně platiti pro Rusko fl Ame-
1'iku jako pro naši říši. Avšak ať jsou cla vysoká nebo 

nízká , nemohou ničeho na té okolnosti změniti, že sní

žením dopravného bude podporován nejen vývoz uhersky, 
ale i vývoz náš . 

Cla 1l/em'Jjí vlastne s vodními dráhmni co činiti, 
budeme-li miti dopravní prostředek lacinejši, tedy nelze 
přece pochybovati, že v každém případě se ono ostří, jež 
snad namířel10 jest i proti cizí soutěži, zmírní, 

Abychom však správně ocenili vy' znam vodních drah R?zsah .i . s~ěr. 
'vyvozu ceskycb třeba · jest uvážiti nejen J'aky' vliv mohou míti na trh zem~děls~clJi 

' vyrobku . domácí, zejména hledíc k dovozu uherskému, ale i jaký 
vliv budou míti na náš odbyt a zpeněžení všech před-
mětů zemědělské výroby, jakož i výrobkll závodů se 
zemědělstvím Úzce souvisících, které ze země koruny 

české vyvážíme, neboť i pro tyto při nižších dopravních 
sazbách rozšíří se pole odbytu a jelikož větší část půjde 
po vodě, budou v soutěži silnějšími. 

Pozoruhodno jest, že za stávajících hospodářských 
poměrů 111ají tyto vývozní před111ěty daleko větší význam 
pro naše české zUl'/ědělství, nežli plodiny zemědělské k nám 
dovážené a naše zemedělství tak ohrožující. 

Srovnávací statistika nejdtlleŽitějších pře-dmětll země
dělských plodin a výrobků s ním souvisících věc dobře 
objasní. 
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Vyvezli jsme ročně q v tisících K : 

průměrně za r. 1S96-H;OO v r. 1900 

ječmene 3,663.000 65,701 2,977.000 51,i85 
luštěniny. 864.000 13,909 959.000 í 6,655 
sladu 1,710.000 47,981 1,853.000 50,80~ 

piva. 1,883,000 14,561 916.000 1~ ,034 

cukru surového . 1.031.000 24,365 
cukru bílého 4,449.000 1~7,401 

6,576.000 186,551 I jablka. 
ovoce ~rušky 654.000 9,306 806.000 10,078 

5vestky 

vajec 984000 86,425 1,088.00C S9,263 
jetelo\'ého semínka 114.000 11,918 111.000 16,192 
chmele. 44.000 14,855 1,045.000 14,210 
drůbeže 101.000 16,Oi8 133.000 21,338 

tedy úhrnem . 14,547.000 433,590 15,451 ,000 478,959 

kdežto ostatní předměty, jako jatečný i tažný dobytek, 
pšenice, žito, zvěřina, drůbež, ryby, seno, sláma, mléko, 
máslo, nled, čerstvé maso, tabák, vinné hrozny, ořechy , 

zemáky, víno, sušené švestky, sušené čekanky aj., 
z nichž také značná část iest naším aktivem, nečinily 

r. 1900 více než 199,7 mil. korun. 

Neuvedl jsem všechny předměty se zemědělstvím 

souvisící, nýbrž .jen .ony, kterých llylo vyvezeno za více 

než 9 mil. K a pouze ony, jež jsou z větší části aktivem 
naší polovice říše, zvláště pak Čech , Moravy a Slezska 
a nikoliv Uherska. 

Jelikož pro projektované vodní dráhy jest to důle

žitým, vytknouti též dlužno, že 90 procent těchto před
mětů vyváženo bylo do zemí na sever od nás ležících 
a to od Ústí po Labi, takže Ústí jest, a pokud tato vodní 

1 
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cesta nebude prodloužena, bude naším nejbližším hhvním 
přístavem. 

Vyvezloť se r. 1900 z předmětů pro naše země

dělství nejdůležitějších : obilí vůbec, luštěnin a moůky 

z celkové sumy 139,408: 

do Harr.burku za . 5,013.000 
do Německa za 91,060.000 
do Svýcarska za . 13,410.000 
do Velké Britanie za . 9,227.000 
do Francie za 4,933.000 
do Nizozemska za 3,209.00;) 

cukru z celkové sumy 187 mil. korun: 
do Hamburku za . 14,057.000 
do Velké Britanie za . 92,704.000 
do Japanska za . 8,877.000 
do Spoj. Států za . 6,623.000 
do Turecka za . 19,562.000 

zvířecích prodLlktů, v čemž vajec z celkové sumy 
167,699.000 K : 

do Hamburku za . 5,090.000 
do Německa za 130,465.00;) 
do Francie za 5,109.000 
du Vel. Britanie za . 9,706.000 
do Nizozemska za 2,348.000 

Na vývoz všech těchto našich vy' robků budou mÍli Významvod!lích 
drah pro vyvoz 

vodní dráhy provedené dovnitř země krajinami s vy- našeho cukru. 

vinutým hospodářským průmyslem vliv velmi příznivý 
a nelze pochybovati, že i zemědělství, kdy? ne přímo, 

tedy nepřímo bude výhodami z vodních drah vyplýva-
jícími dotčeno . Cukru surového i bílého vyvezli jsme 
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r. 1900. - 6,576.0.0.0. q v ceně 186,551.0.0.0. K a jest 
vývoz jeho jak směrem na sever tak na jih zejména 
do zemí balkánských stížen tím, že musí dopravován 
býti po železných drahách . Doprava tato vyjádřena jest 
také přesně v cenách jeho na různých hlavních náklad
ních stanicích. Dle ~ředních záznamů pražské bursy pro 
zboží prodával se dne 12. července 1901 metr. cent 
surového cukru: 

Ú :;tí přístaviště za 23.80. K rozdíl proti Ústí K 
Kralupy nádraží za 23.26 K -.55 K 

Kolín " 22.70. K " LIG K 
Pardubice " 22.35 K " 1.45 K 

Pro vysoké dopravné po železné dráze z Kolína 
do Ústí a z Pardubic do Ústí obdrží cukrovary v ob
vodu ' těchto měst položené za metrický cent surového 
cukru o 1 K lG h, pokud se týče o 1 K 45 h méně 
nežli cukrovary blízko Ústí, odkud cukr jde již po vodě, 
položené. Po splavněném Labi tento rozdíl bude značně 
menší. 

Vzdálenost Kolína od Ústí činí 143 km., Pardubic 
od Ústí 186 km. Dle průměru v Německu zjištěného 
dopraví se jedna tuna kilometrová za ,o. 8 M, prof. A. 
Oelwein udává náklady dopravní po splavněn):ch řekách 
na 1'14 haléře za m, cent a hledíc k tomu, že cukr bude 
se hlavně dopravovati po splav:1ěněm Labi od Jaroměře 
ku Mělníku, lze se domnívati, že nebude dopravní náklad 
jedné tuny kilometrové větší této částky 1 K 14 h. 

Dle toho stála by doprava tuny kilometrové cukru 
z Pardubic do Ústí K 1.90. čili metr, cent 19 hal. a 
z Kolína do Ústí tuna K 1'52 čili metr. cent 15'2 haL, 

, 
t ) 

1akže by pak prodával se surový cukr v případě, že 
,cena jeho jest: loco Ústí K 23.80., v Kolíně za K 23.65 
místo za K 22'70., v Pardubicích za K 23.60 místo za 
K 22.35. Činí ted)! rozdíl pro [{oUn 95 halé1';ů a pro 

Pardubice 1 [{ 25 hal. 
Ze 135 všech českých cukrovarů jest položeno 98 

v oblasti Labe a Vltavy nad Mělníkem a více než 50 
v oblasti Labe nad Kolínem ku pramenům, a jelikož 
vyvezlo se roku 1900 -- 1,345.808 surového cukru a 
5,229.0.76 cukru bílého, patrno, jaký zisk by z vodních 
cest při dopravě nižší o 95 haL, pokud se týče 1 K 
25 hal. cukrovarům a nepřímo i zemědělství v oblasti 
malého Labe a dolní Vltavy položeným vyplynul. 

Veškerý vývoz náš páčil se r. 190.0 na 1,942,0.03.0.0.0 K 
a z toho připadá na cukr za 187 mil. K čili téměř 

lG pct., patrno tedy, jak důležitým předmětem vývozním 
jest náš cukr a uváží-li se, že hlavní množství šlo do 
Velké Britanie, uváží-li se, že Spoj, Státy Severoame
rické pracují ku zvýšení kolunialní výroby cukru, jejíž 
soutěž musí náš cukr podstoupiti, tedy patrno, ja~ na
lehavým jest pro náš průmysl cukrovarnický a tím za
jisté i pro tento průmysl i zemědělství snížení dopravních 
sazeb na míru nejmenší. Předpokládáme- li, že ze shora 
uvedených 6,5740.00. q. pouze 3 mil. q. šlo z oblasti 
labské od Kolína nahoru ku pramenu Labe, tedy ušetří 

se pouze na cukru při průměrné úspoře 1 [{ za 1 q 
3 mil. K, což 5 pet. zkapitalisováno činí 60 mil. [{o 

A takové snad částky nebude ani třeba na splavnění 

Labe od Pardubic ku Mělníku vynaložiti. 
Uvádím jen tento všeobecný udaj, neboť není dosud 
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podrobného rozpočtu pro splavnění Labe, podotýkaje 
pouze, že r. 1895 rozpočet nákladu na splavnění a re
gulaci malého Labe inženýry Fiegrtem a Plenknerem 

vypracovaný obnášel 161/2 mil. zl. 

UŽit.k při .d~- A však i při dovozu budou vn dní cesty míti pro 
YOZU zemedel- . ' y , y 

ských potřeb . zemědělství OhrOmll<'U důležitost, neboť JSou cetne pred-

měty, jež naše zemědělství musí odebírati z ciziny a 
jichž dopravní náklady po vodní cestě značně . se sníží. 
Známo, jak velikou důležitost má v našem zemědělství 

chilský ledek, stassfurtský kainit, rltzné soli a kyseliny, 
potraviny pro dobytek atd. Jedině chilského ledku po
nejvíce pro potřebu zemědělskoLJ dovezlo se r. 1900 do 
Rakouska a to hlavně do Čech, Moravy a Slezska 

545.594 metr. centů v cene K 10,911.000, z čehož po 
moři od Terstu pouze 60.125 metr. centů, kdežto ostatní 
od Hamburku přes Laube; doprava jeho zaražena jest 

tím, že pouze do Laube na hranicích saských jde po 
vodě, kdežto odtud do vnitř po železné dráze. Jak 
ohromny' tu rozdíl, patrno z toho, že dopravní náklady 
z Pq.rdubic do Laube neb Krás. Března za 27Q km. činí 

3 K 85 h a odtud do Hamburku 1. j. 686 km. pouze 

35 hal. 

To jsou skutečnosti, jež dají nám dosti jasnou per

spektivu vývozu a dovozu zemědělských plodin v bu· 
doucnosti a vlivu jeho na naše zemědělství, ovšem není 
vyloučeno, že nepředvídané konjunktury na trhu světo

vémmohou neočekávané výsledky přivoditi. Aby 
takové zlé, nepředvídané následky byly zamezeny, mus 
bdíti vlády naší říše a svoji obchodní politiku za-

- ..... _--~-------,------- - ---------
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· říditi tak, aby náš zemědělec rovněž jako průmyslník 

před cizozemskou soutěží byl chráněn . 

Ani největší odpůrci projektovaných kanálů , jako 
princ Dr. Bedřich ze SChwarzenberků , nepopírají, že vodn í 
dráhy jsou podpůrci výrobní činnosti; hlavní námitkou jest, 

jako na nedávné schůzi v Milevsku, že pokud týče se 
vývozu, jsou sousední země Německo a Rusko silnější 

a tudíž, že bychom vodními cestami jejich vývoz k nám 
podporovali. 

Ohledně Německa jsem uvedl číselné doklady , ie 
domněnka tato je mylná a ničím neodůvodněná - od
půrci také domnění své žádnými skutečnostmi neopír<ljí 
-- též nebezpečí s námi celní jednotou spojeného Uher
ska nemů~e se proti nynějšku zvýšiti a konečně vývoz 
ruský soutěží s námi velmi nepatrně, poněvadž my pše

nici a žito nevyvážíme, a též Rusko nespl,f,těží s našimi 
zemědělci na domácích trzích. A n.ebylo by to nesl1adno, 
neboť již dnes nejen Německu, ale i Rusku jso'u do Čech 
otevřeny brány po Labi až ku Mělníku, a tudí;' již dnes 
mohlo by Rusko, jež velkou část svého obilí vyváží 

ladožsko-volžským průplavem po baltickém moři, k nánl 
buď od Štětína prllplavem finovským aneb průplavem 
Vilémovým od HamtJurku se svým obilím zejména pše
nicí a žitem vniknouti a nás zaplaviti . 

To se však dosud nestalo a myslím snadno státi 
se nemůže, jelikož nehledíc k tomu, že dovoz obilí ru

ského jest značně stížen cly, jde tu o dOpl avu proti 
vodě a ta jest poměrně nákladnější a kone;;ně proto, že 

Ruc::ko má lepšího odběratele v ~ěmecku a Anglii . 

4 



Užitek pro vni
trozemský ob

chod , 

Nestavíme ale průplavy a nesplavi1ujeme řeky, 

abychom jen podporovali obchod mezinárodní, nýbrž 
tyto dopravní prostředky mají zvláště za úkol, aby 
blahodárně působily na obchod vnitrozemský, na rozvoj 
průmyslu a na příznivější provozování zemědělství. 

Pro obchod a průmysl v našich zemích mají vodní 
dráhy neobyčejnou důležitost proto, že se po nich su
roviny též uvnitř zemí lacino budou dopravovati. Je 
známo, ze každý průmysl potřebuje pro svoji výrobu 
té neb oné domácí suroviny a že pro rozpočty těchto 

výrobců důležitými jsou dopravní náklady. Strojírny po
třebují laciných dopravních prostředků pro dovoz železa 
surového i zpracovaného, diíVÍ, mlýny pro dovoz obilí 
i vývoz mouky a moučných produktů, pivovary pro 
ječmen, slad i chmel a pro vývoz piva, cukrovary pro 
dovoz řepy a vápence i vývoz cukru a melasy, sušárny 
na čekanku pro dovoz čekanky i vývoz sušených ko
řenů, lihovary pro dovoz bratllbor, melasy a vývoz líhu, 
octa, chemické továrny pro dovoz kyselin, textilní pro 
dovoz bavlny, sklárny pro dovoz písku a křemene, ra
ffinerie na olej pro dovoz nafty a kyseliny sírové 
a prodej ' petroleje, oleje, svíček a všechny tyto pod
niky p1Iů/1'lyslové, 110vněž jako zem. idě/siví potřebují ne
zbytně laciného uhlí. lionosíme S~ tím, že naše země 
bohaty jsou če11ným drahokamelll1, ale pro 11zesplavnost 
našich řek bohatství těchto dolů uhelných jest využitko-

'váno cizinou" Každoročně 50 mil. q hnědého uhlí, jež 
většinou naši lidé, příslušníci českého národa z temného 
podzemí namáhavě dobývají, za poměrně malou cenu 
odplaví se za hranice, kdežto naše východní kraje pro 

1 \ 
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drahé dopravní spojení musí za vysokou cenu odebírati 
uhlí z bližších krajin hornoslezských, 

Za nynějších poměrů rozvíjí se průmysl pouze Sociální účinky 

tam, kde je blízko uhlí aneb v některých střediskách a 
prot) vynikají průmyslem jednak krajiny na dolním Labi 
a Ohři, jednak místa l~a křižovatkách hlavních drah po-
ložená, kdežto krajiny jiné, ač mají bohatství mnohých 
surovin i vodní síly dosti, jako jižní Čechy, Posázaví , 
zůstávají krajinami nejen v prů!TIyslu, ale i v zemědělství 
zanedbanými, málo pokročilými, 

"Průplavy," praví prof. A. Oelwein, "rozšiřuji prů

mysl na celou zemi, takže základní zlo přítomnosti, že 
města se přejMují a venkov se odlidňuje, bude odstraněno. " 

Tato okolnost pro sociální poměry našeho venkova 
jest důležitou, neboť bude míti též příznivý vliv na po
měry zemědělského dělnictva. 

Důležitost ta pro sociální poměry vyplývá z toho, 
že nebude-li se lid z venkova stěhovati a města pře

plňovati, zachová se tím našemu venkovu pracovních, 
' netekavých sil, zmírní se nebezpečí, jež z nezaměstna
nosti širokých mass v průmyslových střediskách spo
lečnosti hrozí a životní poměry budou stejnoměrněji 
r07děleny. 

Hledíc k zemědělství J'est mi však j'eště J'ednu Poža~avkyreg~. 
lace rek a melt-

otázku zodpověděti: zda se splavněni1n řek provedena orační zařízení. 

bude jich regulace a zřízena meliorační opatření 'a zda 
koryto prů'plavu nad okolními pozemky položeného ne-
bude tyto zbah1~ovati. 

Jako v Německu při jednání o středozemském prů

plavu, tak i v našich zákonodárných Sborech vytýkáno 
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bylo právem, že ' předloha má na mysli pouze zlacinění 
dopravy, kdežto k zamezení škod záplavami pllsobených 
a do milíonů každoročně jdoucích nebylo přihlíženo. 

Jsou to zejména ohromné škody, jimiž každého jara a 
někdy i v letních měSÍCÍch trpí krajiny podél malého 
Labe a v poříčí Ohře, Berounky i Litavky. 

Když v sezení pruské poslanecké sněmovny osnova 
zákona o zřízení průplavu z Rýna do Vesery a Labe 
byla zamítnuta, povollla odboji strany agrární a před
ložila pruská vláda novou osnovu zákona ve příčině zří
zení a stavby průplavů a říčních tok/t, v zájmu lodní 
dopravy i zemědělství, obsahující pod1"obně propraco
va1!lé projtkty a 1'ozjočty mikladů, Wla jící za účel zlep
šení vodních toků a zřízení ochranných staveb ; *) naproti 
tomu v naši říšské radě přiJaty předpisy velmi kusé, příliš 
všeobecné, takže nYl1,í vše další spocívá na vládě samé. 

1 v ral<:ouské říšské radě byly tyto požadavky rol
nické předmětem jednání, jelikož původ ní předloha vládní 
neobsahovala o nich ničeho. Jako zákon celý říšskou 
radou dne 1. června 1901 přij-atý a dne 11. června 1901 
prohlášený jest v.elmipovrchní, tak také ustanovení jeho, 
týkajíCÍ se regulace řek a melioračních zařízení , jsou 
velmi kusá a všeobec ná. Nicméně důležitým jest, že z pů
vodních pouze ku stavbě vodtlích drah povolených 250 mil. 
korun bylo 75 mil. korun vyloučeno k účelům regu
lačním a melioračním nejen řek českých,' ale i v zemích 

*) Tak bylo na stavbu melioračních zařízení na Dolní Odře 
při spojení s novým finovským průplavem rozpočteno 2,140.000 M, 
na meliorační stavby v obvodu dolní Havoly 8,000.000 M, melíorační 
stavby v obvodu horní Sprévy až ku jezeru Damerickému 5,530.000 M 
a v poříčí dolní Odry 46, [00.000 M. 

jiných a že meliorační fond byl zvýšen na 25 milionů 
korun. 

Též otázka umělého odvodnění jest významnou ; jak 
při průplavech, ' tak při splavnění řek není vyloučeno , že 
spodní vody budou zvednuty nad sousední pozemky, 
což mohlo by míti škodlivé následky: zabahnění polí a 
proměnění dobrých lučin v louky mokré. Jest zajisté 
povinností podniku průplavového, tedy u nás státu, aby 
vhodnými prostředky tomu předešel, avšak jelikož mohlo 
by se i tu mnoho opomenouti, upozorriuji na to a vy
bízím zemedělce iiž nyní, aby sami, nežli přikrocí se ku 
stavbě průplavů a zprůplaV1zění řek, ntopo111,něli práva 
svá hájiti a naléhati na to, aby umělá odvodnění byla 
nákladem podniku p11ůplavového zřizena. 

Vše, co jsem uvedl, nasvědčovalo by tomu, že 
v průrlavech vidím spásu našeho národního hospodářství 
a že snad nejsou mi ani známy, aneb že nechci uznati 
jich stinných stránek. To nikoliv . Ukázal jsem na vše
obe; nou prospěšnost průplavů, též snažil jsem se dovo
diti, že nemohou naše zemědělství poškoditi, nýbrž na· 
opák i v mnohém jemu prospěti, ale při tom jsem si 
též vědom obtíží, jež vystavění ohrožují a používání 
znesnadňovati mohou. Je pravda, že dnes, ač předloha 

jest uzákoněna, nejsme uskutečnění jich mnohem blíže, 
nežli před několika léty, nebot větší jich část není ještě 
v projektech vyhotovena, k rozřešení technických obtíŽÍ 
není opravdový krok učiněn, opatření nákladů zejména 
se strany interesovaných zemí není zabezpečeno a o vý
nosnosti jsou největší pochybnosti, takže na mírné zúročení 
a amortisati zařizovacího kapitálu nebude lze ani my-

Závéreční 
úvahy. 
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sliti . Tyto všechny skutečnosti jsou úvahy hodny, ale 
doufejme, že tyto obtíže při nynějších pokrocích techniky, 
obětavosti národů a v čase nedlouhém ' snadno se pře
konají. 

Je pravda, přijata byla věc nehotová a řešení její 
bude působiti nesnáze jak technické, .tak finanční, a vy
žadovati delší doby, ale kdo touží po pokroku, kdo cení 
vodní cesty nejen jako výtečný dopravní prostředek, ale 
i jako prostředek kulturní, nebude se báti ani největších 
překážek, nebude se strachovati žádaných obití. 

Zda by Rusko mohlo honositi se vt:!lkým kulturním 
dílem v Sibíři, kdyby vidělo len překážky, lekalo se 
obětí? A stavba Sibířské železné dráhy měla před sebou 
daleko větší překážky. Vedeť krajinami na mnoho mil 
pustými, liduprázdnými, v první své části do lrkutska 
musilo býti postaveno 26 ohromných mostů až 900 
metrů dlouhých a v pobajkalské části má se provésti 
řada obrovských tunelů, a ač větší její část dosud ote
vřená měří 4254 vel st t. j. asi 4530 kilometrů, vystavěna 
byla od 7. července 1892 do r. 1899.*) 

Při akci průplavové nesmějí tyto obtíže býti roz
hodnými , nýbrž rozhodným musí býti význam národo
hospodářský. Co je však . cílem národní hospodářské 
politiky? Předně ovládnouti výrobu a to výrobu země
dělskou, průmyslovou a obchod~í. dále udržeti si domácí 
trh a konečně udržeti nebo dobýti cizího trhu . 

Zemědělství má pole velmi omezené a zejména naše 
vlast je stále užší a proto nezbývá nic jiného, nežli 
pracovati o rozšíření výroby průmyslové a hledati pro 

*) Průvodce po veliké sibiřské železné dráze. Petrohrad 1900. 
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ni odbytu venku na cizích trzích. Aby výroba ta se 
zdarem byla provozována, máme k tomu nezbytně po
třebí laciných pohodlných dopravních prostřejků z ci
zby do naší země i nitro krajin českých protínajících. 
Námitka, že Němci mají v rukách průmysl a že prů
plavy jim více prospějí, nesmí nás odstrašovati, neboť, 
doufejme, že s čilým životem, kterýž průplavy bude 
vnikati do našich krajin, rozproudí se i náš národ sám . 
»Jest přirozeno,<'< praví dr. Bráf, ~že tam, kde jest vy
vinut velkoobchod a velkoprůmysl, přirozeně a snáze 
nové podnikatelské talenty povstávají, majíce potřebné 
horizonty a náladu.« Nám v mnohém ohle~u schází 
toto prostředí a já nepochybuJi, že vodní cesty názory 
našeho člověka rozšíří a tím jei k tomu prostředí při

blíží. 
Vodní dráhy budou tedy všechny naše snahy po 

lepši budoucnosti podporovati; ovšem, ony samy ji ne
vytvoří, má-li snaha tato touženým výsledkem koruno
vána býti, tedy jest potřebí, aby národohospodái:ská naše 
p'olitika dovedla ovládnouti každou českou duši, aby 
každá česká duše co nejúsilovnéji svůj obzor rozšiřo

vala a podnikavého ducha pěstovala. 
Vodní cesty budou vzpružinou, ale naše práce, práce 

rozumná, mravní, promyšlená a vytrvalá budiž tvůrcem 

lepší budo1l0tosti! 
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