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OBCHOD MORAVSKÝM SUKNEM
V KARPATSKÉ OBLASTI
V P R V É P O L O V I N Ě 17. S T O L E T Í
A ÚLOHA PRESOVÁNU

Ekonomicko-obchodní vazby východoslovenských měst s jihovýchodní
Evropou, intenzivně se rozvíjející od 14. století, prošly od 16, století urči
tými proměnami v důsledku tureckých výbojů na Balkáně a v Uhrách,
které prohloubily izolaci sedmihradských, balkánských, valašských a do
jisté míry i moldavských měst od středoevropských výrobních a obchod
ních center. Zejména sedmihradská města v čele s Kluží se od 16. století
orientovala na vazby s východoslovenskými městy, neboť jejich prostřed
nictvím mohla obchodovat i se severem a západem Evropy. Oblast Bal
kánu byla sice napojena na evropský námořní obchod a levantské trhy,
avšak od počátku 17. století nabýval na významu pozemní obchod ve
směru Dunaj—Sedmihradsko—střední Evropa, který se v 18. století stal
rozhodující orientací dálkového obchodu Balkánu. Východoslovenská
města tedy i za pozdního feudalismu plnila funkci prostředníka v dodáv
kách západoevropských a středoevropských průmyslových výrobků na
trhy dnešní Zakarpatské Ukrajiny, Rumunska, východního Maďarska
a Balkánu. Jednalo se zejména o obchod s kovovými a textilními výrob
ky, tedy o zboží každodenní hromadné spotřeby.
Úloha organizátora těchto ekonomicko-obchodních vazeb náležela od
druhého desetiletí 17. století Prešovu. Jeho jarmarky byly tradičním mís
tem úvěrových transakcí, v nichž obchodníci východoslovenských měst,
především Prešova, Košic a Levoče, vystupovali jako věřitelé balkánských
či sedmihradských obchodních partnerů. Sami nakupovali na úvěr ve
středoevropských obchodních a výrobních centrech — ve Slezsku, na
Moravě, v Rakousích a v Polsku. Nezbytný obchodní kapitál pro tuto
aktivitu jim přinášel výnosný export vína polské šlechtě. Obchod uher
ským vínem ovládali obchodníci z Prešova, významný podíl měli též
1

1

T o d o r o v, N.: Balkanskijat grád XV—XIX vek, Sofia 1972, 185.

136

MARIE MAREČKOVA

obchodníci z Košic a Bardejova. Tento středoevropsko karpatsko-balkánský obchod nabýval charakteru soustavných vazeb a závislostí.
Během prvých tří desetiletí 17. století v obchodním podnikání Preso
vánu získávala postupně vedle polského plátna dominující postavení
slezská a moravská sukna. Již v letech 1570—1598 nabyly dodávky suken
Presovaný velkého rozsahu. Do konce devadesátých let 16. století naku
povali značné množství suken (zejména londýnské a jihlavské) v Rakou
sích, avšak ještě větší podíl připadal na dodávky suken slezských (karazie,
vratislavské) a zhořeleckých. Od počátku 17. století dovoz suken stále
vzrůstal až k roku 1629. V Rakousích si Presované nadále opatřovali ze
jména dražší druhy suken. Ta však byla z východoslovenských měst
a jimi zásobovaných trhů na jihu a jihovýchodě Evropy rozhodně vytla
čena levnějšími druhy suken slezské a moravské produkce. Tato sukna
Presované kupovali prostřednictvím polského trhu či v Rakousích, pře
devším však pro ně zajížděli přímo do Slezska a na Moravu.
Přehled o konkrétním importu moravského sukna do Prešova jsme
získali analýzou prešovských třicátkových rejstříků z let 1601, 1607, 1608,
1610, 1612, 1614, 1615, 1618, 1619, 1623, 1624 a 1629. Zachycovaly však
pouze dálkový obchod prešovských měšťanů, pokud směřoval přes hra
nice tehdejšího uherského království. Presované podle svých privilegií
odváděli polovinu třicátku, tedy taxy předepsané celním tarifem, v prešovské filiálce košické třicátkové stanice. V jiných celních úřadech, jimiž
projížděli se zbožím, platili pak už jen druhou část taxy. Třicátkové rej
stříky však neevidovaly obchodní transakce Presovánu v úplnosti. Preso
vané od českých a moravských obchodních partnerů často přebírali zboží
již proclené. Kromě toho je nutno počítat se značným podílem případů,
kdy obchodníci třicátek vůbec neodvedli buď proto, že zaplatili spišské
komoře předem v hotovosti určitý paušál, nebo proto, že se tak vyrovná
valy u spišské komory jejich pohledávky za půjčení peněz či dodávky
textilií, případně z toho důvodu, že byli věřiteli dodavatelů zboží z Mo
ravy, Slezska či Rakous, kteří zaplatili celý třicátek v některé z pohranič
ních úřadoven. Nebyly ojedinělé případy, kdy prešovští obchodníci ne
platili polovinu třicátku, která příslušela městu, protože byli věřiteli
městské rady. Zvláště u velkoobchodníků byly tyto způsoby vyrovnání
pohledávek zcela běžné, takže právě velké dodávky zboží evidenci často
unikaly. Ačkoli získané údaje mohou tedy podat pouze rámové informace,
jsou nezastupitelné zejména svou konkrétností, neboť ilustrují základní
vývojové trendy orientace a skladby dovozu suken do Prešova.
Přehled o výši cla (třicátku) za jednotlivé druhy deklarovaných suken
umožní určité rozlišení jejich jakosti a ceny, ačkoliv celní poplatek byl
vybírán stabilně podle platných tax za určitý druh zboží. Údaje o výši
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cla slouží tedy jako základní kvalitativní ukazatel rozdílů mezi jednotli
vými druhy suken, který nemohl hned následovat kolísání cenových
relací.

Druh sukna
falendyš
šiftuch
karazie
míšeňské
kentula

Clo z 1 postavu
ve florénech
3,00
1,50
0,50
0,40
0,25

Druh sukna
jihlavské
slezské
zhořelecké
moravské
podšívkové

Clo z 1 postavu
ve florénech
0,15
0,15
0,15
0,13
0,10

Odhad ceny by tedy opakoval tyto uvedené kvalitativní proporce, v y 
plývající z rozdílů výše cla. Třicátek odpovídal 5% hodnoty zboží, byl
tedy vlastně dvacátkem. Protože prešovské třicátkové rejstříky sloužily
k výběru poloviny celní taxy od místních obchodníků, cena postavu mo
ravského sukna by činila 5,20 florénu, jihlavského sukna 6 florénů, ka
razie 20 florénů atd. Na klužském trhu bylo jihlavské sukno o více než
60 % dražší než v Prešově. Toto zjištění dovoluje určitý odhad zisku při
obchodování suknem, který byl tedy značný. Ačkoliv při obchodu vínem
byl zisk až stoprocentní, obchod suknem pro skladnost, trvanlivost a za
jištěný odbyt zboží vyžadoval menší dopravní náklady a snadněji se pro
vozoval po celý rok i na vzdálenější trhy v malém i velkém. Prešovští
obchodníci však sukno dováželi především v květnu, říjnu a červnu z pol
ských, slezských a moravských trhů, odkud byl nejnižší import v září,
prosinci a dubnu. Postav (štůček) sukna obsahoval 30—40 loktů zhruba
po půl metru (0,5495 m), ustálil se ponejvíce na nižší hranici. Moravské
sukno bylo tedy deklarováno v postavech (štůčkách) zhruba po 15 met
rech (16,45 m).
Osm druhů suken, importovaných Presovaný kromě sukna morav
ského a jihlavského, bylo evidováno pouze v polovičním množství než
zbylé dva druhy. Sukno karazie, deklarované v množství 1 569,5 postavu
převážně z Moravy a Slezska (803 postavy), ale též z Polska a do značné
míry i z Rakous (318,5 postavu), dosáhlo Čtvrtiny množství dovezeného
moravského sukna, proti němuž mělo téměř čtyřikrát vyšší cenu, neboť
tvořilo horní hranici suken středních jakostí. S výjimkou roku 1629 bylo
deklarováno stále, zejména od roku 1612. Sukno kentula, zhruba dvoj
násobně drahé než sukno moravské, bylo importováno v množství 1250
postavů převážně z Moravy a Slezska. Pravidelný dovoz ve stále většf
míře začal od roku 1614, stejně jako u sukna míšeňského, které bylo de
klarováno převážně z Moravy a Slezska (258 postavů), pouze 77 postavů
pocházelo z Rakous. Sukno zhořelecké bylo importováno zejména v letech
1615 (402 postavy) a 1618 (100 postavů) velkoobchodníkem moravským
4

5

4

B

K a v k a, F.: Český a slovenský obchod s textilními výrobky v rumunských ze
mích (do poloviny 17. století), Sborník historický, 5, 1957, 152.
W o l a ň s k i , M.: Zwiqzki handlowe Šlqska z Rzeczqpospolitq w 17 wieku, Wroclaw 1961, 151.

MARIE MAREČKOVA

138

suknem Janem Lengfelnerem. Drahé sukno falendyš se dováželo poměrně
-stabilně v celkovém množství 159,5 postavu zejména z Polska (75,5 po
stavu), ale i z Rakous (52 postavy). Roku 1629 evidováno nebylo. Nejlevnější druh sukna — podšívkové — pocházel ze Slezska a Moravy v množ
ství 75 postavů roku 1619 a 50 postavů roku 1629. Slezské sukno, dekla
rované v množství 82 postavy, bylo evidováno především roku 1618
(60 postavů). Dražší sukno šiftuch bylo roku 1612 a 1629 (4 postavy) do
váženo s moravským suknem, pouze roku 1612 ho bylo půl postavu dove
deno z Rakous.
Množství sukna v postavech

Směr dovozu
Rakousy
Polsko
Slezsko, Morava
neurčeno
celkem

karazie
318,5
423
803
25
1 569,5
falendyš

Rakousy
Polsko
Slezsko, Morava
neurčeno
celkem

52
72,5
20
12
159,5

kentula
87
36
1126
1
1 250

jihlavské
86

míšeňské
77

—
669
—

—
258
—

755

335

zhořelecké

—
—

531
12
531

podšívkové

slezské

šiftuch

—
—
125
—

—
—
82
—

—7

125

82

0,5

7,5

Jihlavské sukno bylo evidováno zvlášť, neboť bylo nepatrně dražší než
sukno moravské. V importu do Prešova se však objevilo pouze v letech
1608 v množství 254 postavy, 1612 v množství 415 postavů (označených
„moravské jihlavské sukno") a 1614 v množství 86 postavu. V letech
1608 a 1612 je deklaroval většinou obchodník moravským suknem Tomáš
Galamboczy.
Rok
1608
1609
1612
1614
1615
1618
1619
1624
1629
celkem
úhrnem

Směr dovozu
Polsko
Morava, Slezsko
Rakousy
Morava, Slezsko
Morava, Slezsko
Morava, Slezsko
Polsko
Morava, Slezsko
Morava, Slezsko
Morava, Slezsko
Rakousy
Polsko
Morava, Slezsko
Morava, Slezsko
Rakousy
Polsko
Morava, Slezsko

Množství
v postavech
71
254
6
374
415
312
1
139
1 144
1 594
1
2
333
1 546
7
74
6111
6 192
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Dovoz moravského sukna v množství 692 postavy představoval téměř
dvě třetiny celkového importu suken do Prešova a dosáhl maxima v le
tech 1616 (1144 postavy), 1619 (1594 postavy) a 1629 (1546 postavů). V do
vozu do Levoče se od roku 1622 vyskytovalo moravské sukno jen výji
mečně a v malém množství, ačkoliv význačné postavení levočských
velkoobchodníků v dovozu moravského sukna se od počátku 17. století
prosazovalo stále výrazněji a vrcholilo ve druhém desetiletí 17. století,
kdy Levočané přiváželi ročně 4000—6000 postavů tohoto sukna buď pří
mo z Moravy, nebo prostřednictvím Vratislavi či Krakova.
Moravské sukno importované Presovaný pocházelo patrně ze severo
moravských a východomoravských měst Příbor, Nový Jičín, Lipník nad
Bečvou a Olomouc, která se výrazně uplatňovala i v dovozu moravského
sukna do Krakova. Kromě 81 postavu bylo moravské sukno Presovaný
deklarováno přes 2ilinu a Púchov, takže podle těchto ukazatelů nebylo
možné přímo odlišit směr dovozu ze Slezska a Moravy. Obchodem mo
ravským suknem se téměř výhradně zabýval Jan Lengfelner, kterého lze
porovnat s levočskými a krakovskými velkoobchodníky suknem. Mezi
téměř třemi sty Presovánu evidovaných třicátkovými rejstříky v prvých
třech desetiletích 17. století patřil spolu s Janem Melczerem a Stanisla
vem Uynepim, kteří udržovali obchodní spojení především s Vídní a pro
vozovali velkoobchod kramářským zbožím, ke kapitálově nejsilnějším
obchodníkům s ročním obratem 10 000—20 000 florénů. Jan Lengfelner
se přistěhoval z Gelnice, prešovské měšťanské právo a povolení obcho
dovat vínem získal 19. září 1611. Rodina zřejmě pocházela z Míšně. Už
v roce 1612 předstihl Jan Lengfelner dosavadního nejúspěšnějšího prešovského velkoobchodníka moravským a slezským suknem Tomáše Galamboczyho, který se pak orientoval na dovoz polského plátna a obchod
vínem, který mu povolila městská rada. Avšak i Janu Lengfelnerovi se
brzy objevil konkurent v novém prešovském duchovním přijatém do
svazku měšťanů 28. prosince 1619. Byl jím Levočan Cyriacus Pobst, ne
pochybně příbuzný nej většího levočského velkoobchodníka moravským
suknem Bedřicha Pabsta. Roku 1620 dovezl Cyriacus Pobst přes Žilinu
a Púchov 325 postavů moravského sukna, 140 postavů slezského a 12
postavů míšeňského sukna spolu s 237 postavy karazie a 320 postavy kentuly a slezského sukna (bez rozlišení druhů), což převyšovalo o více než
200 postavů celkový roční dovoz v režii Jana Lengfelnera. Pobst dále
evidován nebyl a Lengfelner udržel primát v dodávkách tohoto zboží.
Roku 1625 zemřel a obchod převzal jeho stejnojmenný «yn.
Doplnění údajů prešovských třicátkových rejstříků umožnil rozbor kra6
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F i š e r, R.: Dovoz moravského sukna na levočský trh v první polovině 17. století,
Časopis Matice moravské, 88, 1969, 41.
8. července 1616 byl v knize měšťanských práv zapsán Theodor Lengfelner z Míš
ně, 17. září 1613 byl uveden Daniel Lengfelner z Gelnice. OAP, rkp. č. 2118-,
r. 1537—1676, f. 26 v., 51, 77, kniha měšťanských práv.
Tomáš Galamboczy pocházel z Uher a měšťanské právo získal 19. července 1608.
OAP, rkp. č. 2118, r. 1537—1676, f. 77, kniha měšťanských práv.
OAP, rkp. č. 2118, r. 1537—1676, f. 20, kniha měšťanských práv.
F i š e r, R.: Dovoz moravského sukna, 42 n.
OAP, Missiles, r. 1624, nesignováno, Dreissigste Buchlein, f. 47 v.
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kovských celních register z roku 1631, evidujících nejen obchodní tran
sakce Krakovánu, ale i cizích obchodníků, kteří projeli krakovskou cel
nicí. Krakovští obchodníci spolu moravskými formany a výrobci dovezli
roku 1631 moravského sukna 3733 postavy, což dokládá rostoucí tendenci
importu, neboť roku 1624 dovezli 2012 postavů a roku 1629 pak 2689
postavů moravského sukna. Moravské sukno bylo přiváženo především
z východomoravského Příboru (384 postavy) a Nového Jičína (243 posta
vy), jejichž podíl na dovozu se výrazně snížil, protože roku 1624 dodal
Nový Jičín 1775 postavů a Příbor 696 postavů. Velmi aktivně provozo
vali tento obchod Krakované a krakovští židé vozící toto sukno většinou
s moravským vínem. Připadalo na ně 64,4 % celkového importu.
13
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Množství sukna
v postavech

Původ či jméno
obchodníka
Příbor
Nový Jičín
z Moravy
Cyrusové
Trombkowiczové
ostatní Krakované
krakovští židé
celkem

384
243
701
667
337
841
560
3 733

Export moravského sukna z Krakova do Uher a Sedmihradska roku
1631 evidován nebyl, ačkoliv roku 1624 činil 390 postavů a roku 1629
však jen 16 postavů. Naproti tomu z celkem dovezených 11 721 postavů
slezského sukna (z toho 3345 postavů dodali krakovští velkoobchodníci
Cyrusové) byla celá třetina — 3958,5 postavu exportována do Uher. Z to
ho 2060 postavů připadalo na karazii. Z 86,7% export slezských suken
z krakovského trhu do Uher zajistili krakovští obchodníci. Export nabyl
největšího rozsahu v prosinci, červnu a lednu. Zimního období mohli Kra
kované současně výhodně využít pro nákup a transport uherského vína.
při zpáteční cestě. Tyto transakce měly charakter úvěrových obchodů na
základě dlouhodobých smluv.
Krakovští obchodníci tedy plně ovládali dovoz slezských a moravských
suken na krakovský trh a další export slezských suken do Uher a Sedmi
hradska. Neprosadili se však v exportu moravského sukna na slovenské,
dolnouherské a sedmihradské trhy, neboť ten byl zajišťován přímými
kontakty se soukenickými centry prostřednictvím východoslovenských
a moravských obchodníků.
Prešovský trh a jim zásobované vzdálenější trhy nebyly tedy v ros
toucím dovozu textilií vázány jen na prostřednictví Krakova či Vídně.
15

Archiwum Akt Dawnych miasta Krakowa, rkp. č. 2145, r. 1631, celní registra.
Fotokopie těchto pramenů mi laskavě zapůjčil prof. PhDr. František Hejl, CSc.
F i š e r , R.: Dovoz moravského sukna, 39 n.
H e j l , F.: Český obchod na krakovském trhu po Bílé hoře, Sborník prací FF
UJEP Brno, C 8, 1961, 235.
F i š e r , R.: Dovoz moravského sukna, 39.
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Pro slezská a moravská sukna Presované sami zajížděli do středisek sou
kenické výroby a nakupovali je na úvěr. Význam jejich obchodního pod
nikání vzrostl zvláště po roce 1618, kdy zčásti zajišťovali odbyt tohoto
zboží i na jihovýchodě Evropy. Jejich obchodní aktivita se neomezila ani
počátkem dvacátých let 17. století, kdy z importu moravského sukna od
stoupili levočští obchodníci, a trvala až k roku 1629. Dovoz moravského
sukna pokrýval téměř dvě třetiny celkového dovozu suken v režii Pre
sovánu a prokazoval tendenci růstu. Doložil tak přesun poptávky na lev
nější druhy suken hromadné spotřeby i na trzích jihovýchodní Evropy.
Prešov v prvé polovině 17. století plnil funkci významného obchodního
centra a organizátora dálkového obchodu zbožím hromadné spotřeby na
východním Slovensku i důležitého centra středoevropského obchodu,
orientovaného na zásobování jihovýchodních oblastí. Soustředění obcho
du vínem a aktivita Presovánu při jeho realizaci umožňovaly prosperitu
prešovského dálkového obchodu běžnými druhy zboží hromadné spotřeby,
zisky z obchodu vínem tvořily základ prešovského obchodního kapitálu.

DER H A N D E L MIT M & H R I S C H E N T U C H E N
IM K A R P A T E N G E B I E T IN D E R E R S T E N
H X L F T E D E S 17. J A H R H U N D E R T S
UND DIE R O L L E DER K A U F L E U T E
VON PREŠOV
Die vorteilhafte geographische Lage der okonomisch entfalteten ostslowakischen
Stadte in der Reichweite wichtiger mitteleuropáischer und osteuropáischer Handelswege ermOglichte ihnen direkte Kontakte mit dem grossen internationalen Handel aufrechtszuerhalten. Im 17. Jahrhundert bewahrten und festigten sie ihre Position als Bindeglied in der Vermittlung des auf dem Strassenwege betriebenen
Handels zwischen dem europaischen Westen und Nordwesten einerseits und dem
Siiden und Siidosten andererseits, der in grossem Masse in der Regie der Handelsleute der ostslowakischen Stadte realisiert wurde.
Die Kaufleute von Prešov ragten als die Lieferer von den Produkten des Massenverbrauchs hervor, also durch die Kramwaren und besonders Textilien (biligere
Sorten der Tuche, die Leinwand, die Hiite und die Schleier). Sie versorgten nicht
nur die ostslowakischen, sondern auch die niederungarischen und siebenburgischen
Markte, wohin der grdsste Teil dieses Imports hinzielte. Prešov wurde so zu einer
wichtigen Versorgungsbasis der Textilien.
Fiir schlesische und mShrische Tuche fuhren die Búrger von Prešov auch in die
Zentren der Textilproduktion und haben sie auf Kredit gekauft. Die Konzentration
des Weinhandels und die Aktivitat der Bewohner von Prešov bei seiner Realisation
bilden eine der Voraussetzungen der Prosperitat des Fernhandels von Prešov, der
Kraft des Handelskapital und der verhaltnismassigen Stabilitat der stadtischen
Okonomik.

