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Císai" Ferdinand I. potvrdiv r.1546 městská privilegia udě
lená Kadeln IV. stanovil na jich př e:stoupenj pokutu 20 hřiven
.su 'íbra do komor:." královské. Rudolf II. vyhradiv pro dovoz soli
z Hor. R::tkous do Čech cestu přes Č. Budějovice ustanovil, že ti,
}(dož se solí' hudou při<;tiž eni na vedlejších cestách, mají b)"'ti
.i s nákladem Z'avřeni ve městě a jemu oznánlcni k patřičnélnu
potrestání. Z trestu měla pak 1/2 připadnouti udavači a J Iz král.
k omoř e . V rec.esu Ferdinanda TlI . z 25. IX. 1646 o svobodných
fllrách soli pro Tř eboň se stanoví na pi'"estonpení pokuta 50 hří
yen zlata, z čehož ~-S měli si ponechati budějovičtí, liz král. kolnora. Stejná pokuta a kvoty podílnfkú jsou stalloveny i v pri\'ilegiu cís. Leopolda z 6. IV. 1667.
Právo použíti donucO'v,a dch prostř edkú proti .kupcům a
formanúm, kteří by nešetřili městsk)"Tch privilegií, bylo mě sta
'propůjč:eno již Karl em IV. r. 1358. Avšak přece mocní ROlŽm'berkové prosadili pro svá města několik yýjimek z českobudě
jovického práva ~kladu.
Výjím.ky tako-vé uZlJány byly ve prospěch Třeboně a Trhov)"Tch Svin. C. Buděiovice ža lovaly r. 1463 Jiřímu Poděbradské
'lnu, že lidé pana Jana z RO'hnberka jezdí se solí z Cáhlova
jinudy než Č. Budějovicemi. Tento pak se hájil, že jeho lidé
k nič emu jinému zavázáni nejsou a poda,řilo se ' mu prokázati, '
že podle obdarování če s. králů jeho lidé ' z Třebon č yozili
z Cáhlova dosud s voh odně 2 vozv sO'li tvdnč a lidé ze Svin 1 vůz.
1{rál .Jiří jim tedy tyto svobody potvr~dil a ještě rO'zšířil v ten
způsob, že Třebonští i Svinečtí mohli napřístě voziti po 3 vozech
·týdně. Byli však za vázáni vždy se budějovi c k~l m ohlásiti, aby
'snad jiní na jejich jméno podloudně neprojížděli a mimo to
směli přivezenou stH jen doma prodávati a dále ji n esměli roz· š iřovati. Jako konlpensaci dostali budějovi(-tí osvobození od cel
a m ý t v Soběslavi a Veself~9) .
Další výjimkou eo do zboži byly r yb y z třcboúského pansiví. R. 1667 stěžoval si vrch. hejtman toh oto pans.t ví, že v poslední době si bud ě jovičtí prO'ti Třeboni a .i. hraničícím panstvím práva .osobuji. 1Vlezi jin)"'m pr~1 p rah' ás.ili, i e buquoyští
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29) Již dříve byli osvobozeni od mýt v N etolicích, Vodňanech ,
n. VIt., Chvalšinách, Budějovicích, Lišově a Trhových Svinech. ~
Čelakovský: 1. c. Č. 312.

'Tý ně
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poddaní a j. obchodníci: kteří s tř e boiísk~rmi rybmni obchoduji
v zelni 'a v Horních i Dolních Hakousích , nesmí pod tr esle:!ll
propadnutí voziti ryby pí~ínlO na l!enešov , . Kaplice, Hrady a
Cetviny, nýbrž, že nlusí jeti přes C. Budě juvice, t. j. 2 IP-lie
oklikou! Cís. reskript z 19. X. 1667 přiznal třeboúským staré
právo na svobodnou cestu a zakázal budějovickým turbace 3 o.) .
Na těchto v)Tjilnkách nell1ěli však Hožmberkové dosti.
H. 1490 musel král Vladislav rozhodovati nový spor m ezi pány
Vokem a Petreul z HOŽlnherka a Budějovi ckými ' o to, že oni
páni »drží mocí silnice a sklad. a. cla berou práva nelnajíce (( .
Páni Ro,žmberkové tvrdili, že ode dávna užívali cel a mýt bel.
odporu se strany budějovick)Tch , doznali však, že cesta od starodávna na Přídolí (z Cáhlova a Mikole) nešla, nýbrž že ji tam
obrátili k vz ef.tupu Č . Krululova . Král rozhodl ve Slnyslu nálezu
Jiřího z Poděbr a d: Rozhodně kupecký sklad jinde b)Tti nesmf
než vČ .. Buďějovicích. Zdá se však, že Hožmbgrkové tohoto
zákazu mnoho nedbali, n ebof v téže věci, tentokráte proti panu
Joštovi, jednal r. 15,35 ko-morní soud. Ruzhodl opět ve prospěch
budějovických .

Obšírn)Tm právnick);rl1l rozklacleln stěžoval si později i Ferdinand kn. Schwarzenberg proti zpúsobu, jímž budějovičtí vykládali a prakt~kovali u stanovení sV~T ch ·p rivilegií. 'Ve svém roz kladu zaslanéul dS8ři 17. IV. l(1g(j31) bránil se tonlll, že jeho
lidé, voZÍCÍ pro potřebu Třehoně a Hluboké sůl a železo z Lince ,
lVfihle a Cáhlova, lnusÍ jezditi oklikou :2 mil přes Č. Budějovic e'
a ještě ·k tomu tam platiti dávku! Podobně pr)T je tomu i ,k dyž
se něco dopravuje z Vodňan do Tí·eboně . V rozkladu se široc e
prohírají a vykládají všechna českobudějovická privilegia a dochází se k závěru, že ona privilegia vztahují s.e jen n a cizo~em'Ské zboží a nikoliv 1. na zboží ve vnitrozerrní koupené i prodané a rovněž ne 2. na zboží, které jest přiváženo k vlastní
spotřebě a ne k obchodovánL třebas by bylo přiváženo z Cáhlova. Ano kníže se nerozpakuje č es,kobudějovické obviniti z falšování privilegia král e Václava IV., tvrdě! a srovnáním starších
privilegií dovozuje , že v onOll1 privilegiu z ll. 1. 1393 měla b)Ttf
věta: »... Olnnes ... merces de ... Pieska versus AustriaJm per
Novam Domum transire volentes« a nikoliv »... versus Austriam
e .t N ovam Domum . . . « E t místo per dostalo prý se do privilegia teprve po shoření zeln. desk r. · 1540. Tehdy prý je
budějovičtí do kontextu velkýnli písmenami vepsali a ingT'os sator, neznající se ve starodávném písmě, ve kterém při zlma:t-kách v zem. deskách e<t a per mělo prý vehni podobnou zkratku',
vnesl tot9 e t i do zeln. desko
. Vedle tohoto příimého zfalšová'ní) základního privilegia provinili prý s.e budějovičtí také tím, že všechny cís. listy, rozhodnutí a lnandáty jim nepříznivé potlačili, nedavše je zapsati dO'
zeln. desk Kníže přikládá ku svému rozkladu opisy listu nejv ..
30)
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zeln. sudí českého za krále Karla IV." pana Hynka z Hansteina,
adresovan)T panu Joštovi z RO'žluberka a 4 mandáty cís.
Matyáše . V prvénl listu jest podána interpretace českobudějo
vického práva skladu daná , samÝln ds. , Karlem, IV. na žádost
pana z Rožll1~berka. Tu se praví, že českobudějovické právO' skladu n eznamená než, že formani, kteří by chtěli do Cech tO'u
silnicí, kteráž na t. Budějovice jde z CáhlO'va, nemla jí nocleho vati po vsech 1 lnHi kolem m'ěsta, nýbrž, ž'e lnají jeti do tO'hO'to
a tmn podle listů cís. se zachovati 3 2 ). MandMy cís. Matyáše t)T-,
kají se sporu Č. Budějovic s Cáhlovem. Slnysl jejich je ten, že
českob udě.1ovi C'k~Tm se zakazuje nutiti na svou cestu obchodníky
z Cáhlova, vezou-li konlorni statky: sůl , železo a O'cel. Česko
budějovická privilegia prý sel vztahují jen na obchodniky, kupec.ké zboží a statky a nikoliv na kOilllorní statky. Přece prý by
nedával císař privilegia, která! by byla (ke škodě j ehO' vtastního
regálu! (Slova mandátu z 24. XI. 1617 .)
Tyto 111ěsteI11 zatajené listy dávají českobudějovickému
právu skladu daleko menší rozsah, než v jakém ho lněsto prosazovalo.
Všechny t yto boje, které bylo budějovickým o jejich privilegia sváděti s ROŽlnberky, Schwarzenberky, Buquoy-i, s Cáhlovem a Norirnberkem, pohybovaly se však v nlezích stlředo
věkého nazírání na hospodářskou organisaci. Proti privilegiu se
stav ělo jiné privilegiuI11, nebo se bralo útočiště k úskoku a svépOlnoci. Obchodníci a fO'rmani poukazovali sice na ztrátu času,
na zvýšení nákladů 33 ) , jež jim působí městské privilegium, ale
jejich vlastní 11lě'Sta nebo vrchnO'st budl lněly nebo 'al'espoň
~naž ily se pro sebe také získati takové privilegium. Č. Budějovi ce
~, nimi také měly boje po celO'u dobu od 15. až clo 18. století, ale
j ejich právo trvalO' stále.
Nebezpečí se pro ně připr'avovalo jinde: u císařského dvora.
Císařové UChO'pivše se obchodu oceH, železem a zvláJště soli ,
počínali se zají-mati o dopravní podlnínky a o tO', jakýln způso
bem by bylo možno povznésti výnosnost tohoto obchodu. Úř ed
níci! solníhO' úřadu v Č . Budějovicích bděli, aby jich p,řílišl1)Tffi
vy ježděním nebo pokažením za špatného. počasí a neO'pravením ,.
nebyl transport soli O'hrO'žen 3 !). Ferdinand II. ve SVéUl privilegiu, jímž propůjčuje lněstu právo p'řirážetí na každé velké
prostici soli 6 kr. nad publikovanou sazbu, ' výslovně současně
ukládá městu povinnost, aby uddov,alo vlastním nákladeI11 v pořádku cesty. ve svém burgfridu.
Snahu po racionalisaci cís. obchodu solí je viděti také
z propO'čítání, je,ž českobudějovický cís . solní úřad pořídil r . 1598
32 )

A . m. v _: St. manip. B

:16/ 2•

Polemíky kn. Schwarzenberga

loha 16.

pří -

a' obchodník solí si v tom
smys lu
Čb. m. a. ~ fsc. 82.
34) Referát o stavu silnice Cáhlov-Č. Budějovice podaný čes ..
komoře J6. XI. 1597 cís. sol. úředníkem , v Č . Budějovicích Ehrenprei-sem v A . m. v. : St. manip. R a6/ 35•
33 )

českobudějov ick~r miěšťan
s t ěžoval měst. radě 6. IX . 1732. -

I sám"
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za tínl účelem, aby poukázal 'na výhodnost dopr:avy soli z . č.

Budějovic' do Týna n . VIt. po vodě proti dopravě na soušj:~(i).

Cís. · Rudolf II., ' když r. 1605 potvrzoval s důrazem česko
.budějovické právo cesty a skladu i na sůl, ztotožňoval ještě
zájem král. kOlnory se zájmem města. Dovozoval, že tÍln, že síľl
:se vyhýbá Č. Budějovicům a ž,e sami formani s ní kralnaří, n ejen upadá starý městský sklad, n~Tbrž že tím i císaři samotnému
111DOho uchází na obchodu solí, pohraničnímu clu a popbtcích
l{omorních. Ale ds. ~f:i.tyáš ve sV~T ch mandátech z 1. 1615-1617
liší již svůj zájeln na obchodu regály od zájmu města a r. 1700
je viděti, že v těchto věc.ech ,vládne již zceb nový duch , neboL
za účelem prozko11111ání podmínek povznesení obchodu vstuI)uji
v život komise. pro revisi mýt" a privilegií ceset;). To už je
'zcela nov~T zpllsoD hospodářs.kého myšl ení. Ostré-ho výrazu došlo
T. 1708 ve dv. dekr etu z 11. IV. t. r . V něm ds . Josef I. po·tvrzuje sice ještě práyo Č. Budějovic na vybírání přiráŽ1ky 6 kl'.
z beoky . soli v městě prodané. avšak dává souoasně věděti, že
vřipravuje reorganisaci solního obc.hodu v (echách a poznalnenává, že privilegia se udělují VŽld y jen ad beneplacitum.
'Př'ipojuje pak dále, že uvedenou koncesi jest tak pojínlati, že
nijak neodporuje ds. p~ltentúm' v solních věcech, podle nich;Z
se budějoviN,í in omnibus řídit~ musí a nejmén ě že smějí oponovati odbytu soli 3 svobodnému jejímu dOVOZll a vývozu a ť
jakymikoliv cestami a silnicemi.. Závazek lněshl. udržovati z pří
jmu ze solní přirážk y cesty, pokud se r ozprostírají v j eho burg'fndu, zůstal.
Nedotknutelnost m ěs tského. práva cesty byla tu v zMdadech
'otřesena.

Nadešla doba. kdy snaha po zesílení obch odu a státnÍ(h
příimú z tohoto neviděla již v posilování materielní posice
měst svou ce srŤu k dli. V konkrétnín1 případě , 'zde probraném ,
. 'se zdá, že hospodářské politice ukázal novou cestu obchod krá1.
-regály. zvláště však s císařs,kou solí. Tento vyrostl časem tak
mocn ě, že si př'ílno vynutil promyšlenějšíi organisaci a racionalisaci provozu , .iimž lnu sela ustoupiti i neslu čitelná s nimi staro'bylá městská privilegia a obyčeje. Cís,wřsiký obchod Is olí vystoupil již v 17. stol etí svými rozměry z mezí malého. dotud p,řevlá
' dajícího obchodu a věčně zející prázdnota kr,á lovské komory
-byl~ mocnou pobídkou k takové jeho organisaci , aby při. nejmenších nákhodcch dával co ne .lvětší zisk.

CíSRř Josef 1. odstranil českobudějovické právo cesty pro
' stH. Karel Vl. učinil tak r. 1736 pro všechno zbOŽÍ a práV\'3. cesty
.i skladu. Ve ~, vém patentu z 5. XI. 1737 jednotným způsobem
upravil výběr soukromých mýt a roztřídil města za tím účelem

35) A. m. v.: St. manip. :B 86/3;. - Rozpočet na náklady s tramportem spojené 1747 v Čb. m. a.: fsc. 82.
.
36) Dr. A. Pribram : Zur Geschichte d . bohmischen Handels u.
od. bohm. Industrie im Jahrhunderte nach dem westfa1ischen Frieden:
-- Mittei1. d . Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen Bd. 35 St. 321.
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nídv a zrušil všechna dosanldní mýtfl. Téhož roku poslali
htJdějo~ičtí do Prahy ' deputaci:'.'), aby' před nejv. purkrabhn
vzneda stížnost, že rektifikace mýt odporuje městskému právu
cesty a skladu. Nejv. purkrabí však deputaci vyložil, že konc~se
byly městu dány na čas. al že podle libé vůle mohou b~lti clsa, řem
opět odvo~ány vigO're iuris regii. DťlVodem a pohnutkou, z nichž
tak císař nyní učinil, byla prý prindpálně snahcl po pozdvižení
obchoďu,jwočež pr~r se rozhodl sám, i "vúj regál sní,ž iti. Mimo
to prý Je městO' v nové úpravě l11:\rt . zařaz eno do prvé třídy ,
takže bude nlíti ročně za iištěn důchod z lnýt V · obnosu 900 zl.~
,HlÍstO dosavadních 300. Tu ovšem deputace upozornila, že nej\".
purkrabí zaIllěIluje v~l nos: z l11ýt ~ výnosem z práva skladu .
Přece však se dala uspokojiti slibem, že cis'3'ř vydá ještě v této
věci zvlá'š tní resoluci a slíbila, že město této · vyčká a zatím
S e' nové úpravě podrobL
N a obnovení městského práva skladu však již nedošlo. .
Z účetních knih m:ěsta ulÍzÍ příjmová položka »Stadt Mauth und
\liederlag « a její místo zaujímá položka »Stadt Mauth «, ve které
za první púlletí r. 1741 jest zapsán příjem jen 197 zl. 5 kl'.
.4 den. 3S )
Ve v~rkaze městských pŤíjmll datovanénl z 21. II. 1776 ~ !)) a
nadepsaném: >.\ Tabella ausweisend zu 'was Offentl. abhaischung
sich nachfolgende sUidte u. 111'arkte in Boheinl zu 'erzeugung
ihrer jahrl. erfordernissen berechtigt Zl] seien glauben « je také
odstavec zmiňující se o bývalém právu cesty a skladu. Zde si
luěsto je.ště stěžuje, že r. 1725, nlU bylo vzato skladní m:ýto, které
ročně dávalo výtěžek 3.000 .zl. a z llěhož ,se platily opravy l11ěs·t
ských hradeb, bran a j. fortifikačních zař'ÍzenÍ., Nyní pr~r tato
zaNzení zacháJzejí, ježto jejich fundus více neexistuje a vůbec
celé 111ěsto prý od oné doby stále vke upadá, takže illlá již
132.136 zl. 25 kl'. dluhú. Ku konci vyslovuje se přání, aby za
účelem udržování ' fortifikačních zařízenf byl skladní poplatek
opět zaveden. Zllstalo ovšem jen při přání.
Z toho jest viděti, že přeměnění budějovického prlá va ' skladu na právo na skladní mýto, stalo se l11ěstu osudnýll1. Při
rektifikaci m5 t clS. Karlem VI. bylo toto m5'to zrušeno jako
'
všechna ostatní a nic nebylo městu .p latno ohra.žování se a vy· ·
sHání deputad.
YC

*
Z uvedeného v5' voje českobudějovic.kého práva skladu je
patrná ~ouvislost mezi rozvojelll1 clS. obchodu regály, zvlá:ště solí
a odstraňováním práva skladu a cesty. Jest to ovšem souvislost
zjištěná pro je den konkrétní případ a je nutno zdržeti se lálkavé
generalisace.
37)
38)

:JO)

Čb.

Čb .
Čb.

m. a.: fsc . 82.
m. a.: účetní knihy.
m . a.: fsc. 82.
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Připravuji širší pojednání z dějin středo'evropskéhO' obchodu
a po zpracO'vání rozsáhlejšího lnateriálu se k télo , otázce ještě
Yľá,um.

Před světovou hospodářskou

konferencí.

K are 1 G e rl i ch (Brno).
Po pečlivé a dlouhé přípravě jest konečně stanoveno datum mezinárodní hospodářské konference jež se má konati pOld patronancí
Společnosti národů v květnu t. r.' v Ženevě. V některých státech zapo-čaly již přípravy pro tuto konferenci a nebude proto jistě nevhodno,
zmíníme-li se krátce o jejím progr,a mu, jakož i o podkladu , na němi
jest svolána.
Šesté Shromáždění Společnosti národů, konané v zan 1925
v Ženevě, prohláSilo, »que la paix éco,nomique contribuera grandement
čl. assurer la sécurité des peuples «, usnes lo se na konání mezinárodní
hospodái-ské konference a založilo k tomu účelu přípravhý výbor, který
má se opírati o technické organisace Společnosti národů a Mezin,árodní úřad práce, Toto us,nesení bylo pak doplněno Radou rozhodnutím,
řl by do v)Tboru byl pi"ibrán jeden zaměstnanecký a jeden zaměstnava
telský člen správní rady Mezinárodního úřadu práce, a aby tento úřad
byl dotázán o jmenování tří zástupců dělnické tt-ídy. Dále, aby před
seda s,p rávni rady úřadu byl přítomen zasedáním, věnovaným výborem J'ady Společnosti národů přípravě konference pokaž,d é, když
se bude jednati o nějakou otázku zajímajíCí úřad. Na tomto podkladě
byi také ,přípravný výbor ustaven a započal svou činnost. Ceikcm
jest složen z 35 členů, mezi nimiž vedle zástupců organisací dělnick)'T ch,
zemědělských a , spotřebitelsk}' ch zasedají význační činitelé prtt.llysloví ,
hospodál-ští a finanční. Dvě schůze stačily výboru, aby prostudoval
rozvrh, složení, jednaCí l'ád a navrhl datum konference, aby stanovil
obory, v nichž má konference pracovati, dále otázky, jež má řešiti, a
konečně i metody, hodící se k těmto řešením. Ve své prvé schihi,
26. dubnJa 1926, v)íbor stanovil zásady 1-Ízení a pracovní metodu, jakož
i směrnice pro práci dokumentační, jež má sestávati z řady krátkých
jJojednáni o podstatných otázkách hospodál'sk)"ch. V druhém zasedání,
15. listopatdu, sestávil výbor denní pořad konference, pravidla, podle
nichž bude obeslána , a konečně navrhl za datum svolání 4. květen 1927 ,
Tím byly první pl'ípravné práce skončeny a byly předloženy Radě Sp·}lečnosti národt'i při jej ím zasedání 9. prosince. Rada schválila všechny
návrhy přípravného- výboru,l) stanovila svolání konference na den
4. května t. r. do Ženevy a vyzvala generálního sekretáře, aby oznámil
. volání všem státům, které jso,u členy Společnosti národii, jakož i Spojeným státům americkým, Svazu socia1istick)Tch sovětskýc11 republik,
Turecku , Mexiku, Ekvatdoru a Egyptu. Při tom vyhradila si Rada právo
provésti v příštím zasedání ještě další jmenování.
. Dokumentů, sestávajících z úvah o hospodái'ských otázkách zajímajících cel)T s~ět, na jichž shromážďování se usnesl přípravný výbor,
s ebral řadu MeZInárodní ,úřad práce. Zabývají se životní úrovní děl
níků, vystěhovalectvím, spoluprací v e světovém obchodě, prací země
dělskou a vědeckou organisací práce. 2 ) Zároveň také úřad poskytl
i jiný materiál, jako údaje o počtu zaměstnaných dělníků, počtu nezaměstnaných, o mzdách, o trvání a výtěžku práce v jistých prttmyslech (uhelném, bavlněném a kovOiprttmyslu) a j. - V pamětním spise
1) Měsíční zprávy Společnosti národů, VI., 12. (prosinec 1026),
2) Podrobný rozbor všech těchto úvah tlveřejnil Mezinárodní úl'ad
l)rác e ve svých Informations Soci ;: les . vol. X X. no. 7., str. 336 a násl

