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Dvod 5 

I. Vlna — surovinová základna moravského a slezského vinařství . . . . 9 
Pěstování ovcí. Donyící produkce vlny. Spotřeba vlny na Moravě a 
v Rakouském Slezsku. Dovoz vkiy a obchod š vlnou. 

II. Přadláctví vlny a bavlny 25 
Počátky přadláctví bavlny. Význam bavlnářských manufaktur ze 
sousedních zemí pro rozšíření přadláctví na Moravě. Předení vlny. 
Přadlácké školy a kursy ve 2. pol. 18. stol. Výrobní vztahy v přad
láctví. 

III'. Řemeslné vinařství v první polovině 18. století 36 
Vlnařská střediska. Statistika moravského soukenictví z 1. pol. 18. sto
letí. Celková situace moravského soukenictví v 1. pol. 18. století. 
Soukenictví na území Rakouského Slezska. Sortiment suken zhotovo
vaných moravskými a slezskými soukeníky. Obchod se sukny. 

IV. Jihlavské soukenictví do poloviny 18. století 57 
Jihlavská soukenická výroba před třicetiletou válkou. Soukenický 
cech ve 2. polovině 17. století. Rozpory mezi soukenickými mistry a 
představenstvem cechu. Obchodníci s vlnou a se suknem. Konjunk
tura na počátku 18. století. Cechovní řád z roku 1725. Soukenická 
společnost. Příčiny jejího zániku. Počátky samostatného podnikání 
jihlavského soukenického cechu. Úpadek jihlavského soukenictví. 

V. První moravské vlnařské manufaktury 82 
Moravští představitelé merkantilismu. Manufaktury kounicovské ve 
Slavkově a v Křižanově na počátku 18. století. 

VI. Vlnařská řemeslná výroba ve druhé polovině 18. století 89 
Růst řemeslné výroby. Státní zásahy. Statistické údaje o vinařství. 
Hospodářský význam manufakturní výroby. Vlnařská střediska na 
Moravě. Soukenictví v Jihlavě. Vlnařská střediska na území Rakous
kého Slezska. 
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VII. Vlnařské manufaktury ve druhé" ̂ olovme 18. století 109 
Růst Brna ve středisko manufakturní výroby 
Úloha státních úřadů a půjčovní banky při zavádění výroby jemných 
suken. Počátky první soukenické manufaktury. Zaměstnanci v první 
soukenické manufaktuře. Manufaktura na výrobu plyše a čajku. 
Brněnská soukenická manufaktura za vedení L. Kóffillera. Sirotci jako 
pracovní síly. Rychlý rozmach brněnských vlnařských manufaktur na 
sklonku 18. století. Výrobní vztahy v brněnských soustředěných vlnař
ských manufakturách. 

Manufaktura v Uničově 
Počátky uničovské manufaktury. Její vývoj pod správou vídeňských 
obchodníků. Struktura organizační. Zaměstnanci. Výrobní vztahy. 

Ostatní vlnařské manufaktury 
Manufaktura Reichelova v Olomoucí. Podnikání židovského obchod
níka Politzera.' Máiíufáktůrý•'y Túléšičích : a' V Náiňešti n:/H. Vedéiíé 
v režii feudálů. Máhúfakturista "Rbckért ve vFůíneku''a v Novém" Jiřině. 
Manufaktury v Křižanově, v Náměšti n./Osl. a v.Divákách. Menší 
vlnařské manufaktury na území Rakouského Slezska. 

VIII. Bavlnářské manufaktury 157 
Šumperk 
Manufaktura Klapprothova. Pracovníci v Klapprothově manufaktuře. 
Výrobní vztahy. 

Létavice 
Mřmoekonomicfce násilí v letovické manufaktuře. 

Ostatní bavlnářské manufaktury 
Podnikání obchodníka Flicka ve Starém Hobzí. Manufaktura 
v Brtnici. 

IX. Obchod «• vlněnými a bavlněnými tkaninami ve druhé polovině 18. 
století , . . 171 
Obchodhí'podnikání půjčovní banky. Snáhý po zvýšení zahraničního 
vývozu: Význam vlnařských' manufaktur"pří* získávaní : záhrariřčriich 
odbytišť. 

)C Pracovníci ve vinařství a bavlnářství 182 
Výrobní vztahy 
Kapitalistické výrobní vztahy v řemeslném soukenictví. Nákladniclví 
a rozptýlená manufaktura. 

Ziyotnx podmínky pracovníků .v bavlnářství. a ve vinařství. 
Cechovní mistři. Jejich výdělky. Kapitalistické a feudální vykořisťo
vání -drobných .výrobců. Tovaryši; Postřihovači, barvíři aj. Životní-
podmínky pracovníků v manufakturách. 
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