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I. Vývoj původce archiválií
Se zakládáním měst ve 13. století úzce souvisel rozvoj řemesel. Zpočátku to byla
základní řemesla (např. řezníci, mlynáři, pekaři, sladovníci, ševci, krejčí, hrnčíři, kováři
atd.). Postupem času docházelo k různým specializacím a vzniku řady nových řemeslných
oborů.
Řemeslníci zakládali bratrstva, která měla náboženský, charitativní i reprezentativní
účel. Členové se společně účastnili mší, slavností, pohřbů. Starali se o přestárlé, zchudlé
nebo nemocné mistry, podporovali vdovy a sirotky svých bývalých členů. Postupně se
bratrstva více soustředila na hospodářské zájmy jednotlivých řemesel. Od 14. století začaly
vznikat cechy, jejichž vrchol nastal v 15. a 16. století.
Cech představoval společenstvo řemeslníků stejného či příbuzného oboru, které hájilo
práva a zájmy svých členů. Jejich heslem bylo „Amor et paritas“ (Láska a rovnost). Cechy
byly podřízeny městské správě, ale současně se řídily svými vlastními právními pravidly,
tzv. cechovními artikulemi či statuty. V čele cechu stál cechmistr spolu se staršími
spolumistry, kteří byli voleni na cechovních shromážděních. Cechovní majetek se ukládal
do cechovní pokladnice (zvané klenot či matka), která byla ozdobena cechovním znakem.
Pokladnice zároveň sloužila pro ukládání cechovních artikulí a privilegií, pečetidla,
cechovního archivu, písemností mistrů i tovaryšů. Příjmy cechu pocházely z různých
poplatků (např. za cechovní schůze, za materiál na zhotovení mistrovského kusu, za zápis
do register) a z vybraných pokut. Cechy jako organizace dohlížely na kvalitu i kvantitu
výrobků, nákup surovin pro výrobu, přísně kontrolovaly dodržení pracovních postupů
a určovaly cenu zboží, výši mzdy pro tovaryše, jejich pracovní dobu i nárok na volno.
Zajišťovaly výchovu a vzdělání učedníků i tovaryšů, určovaly jejich počet, zakazovaly
překupnictví, nekalou soutěž a měly pod kontrolou přijímání nových mistrů.
Obranou cechu před konkurencí byla výsada mílového práva (na míli od města
(cca 9 km) nesměl žádný řemeslník vyrábět ani prodávat své výrobky) a cechovní přímus
(řemeslo mohlo být vykonáváno, až na pár výjimek, jen v rámci cechu).
Od 17. století dochází k postupnému úpadku celé cechovní soustavy. Ve století
18. začala do cechovního zřízení zasahovat státní moc. Od roku 1708 měla být všechna
cechovní statuta potvrzována panovníkem, to se ale příliš nedodržovalo. Důležitým krokem
ze strany státu byl Generální cechovní patent pro české země, vydán Karlem VI.
16. listopadu 1731, který nařizoval předložení všech cechovních statut panovníkovi, obecně
upravil pracovní podmínky tovaryšů, vymezil postavení mistrů vůči tovaryšům
a učedníkům, omezil dosavadní pravomoc a privilegia cechů. Současně byl zřízen úřad
cechovního inspektora, který na činnost cechů dohlížel a účastnil se jejich zasedání.
Nakonec 5. ledna 1739 byly vydány Generální cechovní artikule, které všechny cechovní
předpisy sjednotily. Díky tomu došlo ze strany státu k účinné kontrole a ovlivňování
řemeslné výroby.
V 60. a 80. letech 18. století v důsledku rozvoje a zavádění manufakturní výroby došlo
k rušení některých cechů. V roce 1765 byl vydán dekret, který opravňoval tovaryše
vykonávat řemeslo i bez cechovní příslušnosti, a v roce 1776 došlo k vyhlášení „svobody
obchodu a výroby“.
Poslední tečku za cechovní soustavou učinil císař František Josef I. svým císařským
patentem č. 227 ř. z., kterým 20. prosince 1859 vydal živnostenský řád s účinností
od 1. května 1860. Tento patent sjednotil a uzákonil provozování řemesel i obchodu
a všechny dosud platné předpisy byly prohlášeny za zrušené. Tímto řádem byly cechy
zrušeny a namísto nich nastoupila živnostenská společenstva, která navázala na činnost
cechů i na jejich tradice.
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Největší rozmach řemesla v Horažďovicích nastal v 15. století a opětovně v 17. a 18.
st. Berní rula z roku 1654 nám přibližuje rozdělení řemeslníků v Horažďovicích a přilehlých
vsích takto: 11 řezníků; 13 pekařů; 9 hrnčířů; 8 krejčích; 5 kovářů; 5 ševců; 4 punčocháři;
3 sládci; 3 soukeníci; 2 mydláři; 2 kožešníci; 2 uzdaři; 2 lazebníci; 2 kloboučníci;
2 zámečníci. Po jednom mistrovi bylo zastoupeno řemeslo bečvářů, provazníků, truhlářů,
koželuhů, mošnářů a zedníků. Řemeslníci své výrobky či zboží prodávali na trzích
a jarmarcích v Horažďovicích i širokém okolí. Stejně jako i v jiných městech, tak také
v Horažďovicích existovala přímo vyhrazená místa pro určitá řemesla. V ulici za kostelem
byly masné krámy, na náměstí krámy chlebové, v Zelené ulici (dnes Prácheňské) probíhal
prodej zeleniny a trhy dobytka se odehrávaly v Trhové ulici.
Užitkem z chovu ovcí byl prodej ovčí vlny, dále maso a výrobky z ovčího mléka.
Svůj význam mělo i využití ovčího hnoje ke hnojení úhorů Nejdůležitější osobou v čele
ovčína byl ovčácký mistr „Schaafmeister“, který byl vedoucím a odpovědným hospodářem
ovčína, staral se o jeho chod, organizoval veškeré práce včetně stříhání vlny. Polní mistr měl
řadu pomocníků: „Meisterknecht“ - mistrův pacholek a krmič ovcí, zastupoval na ovčínech
polního mistra; „Lämmerknecht“ - krmič a ošetřovatel jehňat; „Hammelknecht“ - pacholek
ošetřující skopce; „Zutrieber“ - byl pohůnek, přiháněč stáda, pasák.
Vážnost profese stvrdil v roce 1704 císař Leopold I., který nařídil,
že ovčáci mají být považováni za "počestné" a jejich děti se smějí učit řemeslu. K založení
samostatného ovčáckého cechu pak došlo v roce 1709, kdy jim Josefem I. potvrdil cechovní
artikule, které posílily jejich výlučnost. Hlavni centrum ovčáckého cechu bylo v Praze a dále
měl cech pět poboček v Chlumci nad Cidlinou, Táboře, Plzni, Žatci a České Lípě.
Podle cechovních pravidel se měl učedník u svého mistra učit po dobu tří let těmto
věcem: správnému způsobu pastvy, musel rozeznat dobrou pastvinu od špatné; jak ovládat
stádo; jak a kde dobytek napájet; musel umět stádo také ochránit a správně ustájit.
Po uplynutí učební doby dostal učedník od svého mistra za vyučenou: „k tomu byli požádáni
cechmistr a dva mistři, aneb tři neb čtyři meisterknechti, jimž učeník musel oběd a truňk
piva opatřiti“. Mistr mu při tom daroval zelenou větvičku s bílým a zeleným fáborem,
kterou ho ještě před tím uhodil přes ústa, napomínaje jej při tom k bohabojnosti a pokojnosti
Počátek a konec existence cechu v Horažďovicích nelze nijak doložit. Lze jen
předpokládat, že pokud cech ještě existoval v polovině 19. století i jeho zasáhly změny
spojené s rokem 1859, kdy dle živnostenského řádu z 20. prosince 1859, s účinností
od 1. května 1860, byly také v Horažďovicích založeny živnostenské spolky a cechovní
soustava byla zrušena.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Cechovní písemnosti podle zaběhnutého zvyku byly uloženy v cechovní pokladnici,
kterou měl na starost zvolený cechmistr. Tento stav určitě trval do roku 1860. Po vzniku
živnostenských spolků, jako nástupnických organizací lze předpokládat, že písemnosti
zůstaly v rukou posledních cechmistrů a odtud se dostaly do městského muzea.
K předání cechovních archiválií z Městského muzea v Horažďovicích do Státního
okresního archivu Klatovy došlo 15. července 1998 pod př. č. 146/98. Z fyzického předání
archiválií archivu byly vyjmuty artikule cechu pekařského (1724), artikule tovaryšů cechu
hrnčířského (1585), potvrzení artikulí cechu soukenického Václavem Švihovským
z Rýzmberka (1586), generální cechovní artikule (1739), výkaz cechů (1739), potvrzení
výsady na vaření piva a dělání sladu (1532). Na základě reversu čj. 588/98 ze 4. září 1998
byly tyto archiválie na trvalou zápůjčku ponechány v muzeu. Dne 15. října 2003 byla trvalá
zápůjčka zrušena a archiválie byly předány do Státního okresního archivu Klatovy. Veškeré
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cechovní archiválie byly až do roku 2013 evidovány jako jeden AF Cechy Horažďovice, EL
NAD 1877.
Žádné další záznamy zachycující pohyb, ztrátu či případnou skartaci daného
archivního fondu se ve Státním okresním archivu Klatovy nenacházejí.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Dochované torzo archiválií představuje pouze dva spisy, které zachycují časové období
1725–1788.
Archiválie jsou psány v češtině i v němčině, jejich čitelnost je dobrá, po fyzické
stránce jsou archiválie poškozeny prachem. Úplnost fondu je torzovitá. Při inventarizaci
archivního fondu nebyla provedena žádná vnitřní skartace. Rozsah archivního fondu po
zpracování činí 0,11 bm, jedná se o 1 karton. Tvoří jej 2 inventární čísla.
V Městském muzeu v Horažďovicích byl cechovní materiál částečně roztříděn, popsán
a opatřen signaturou pracovníkem muzea Karlem Němcem. V muzejních sbírkách i nadále
zůstaly některé cechovní archiválie a exponáty. Jsou to hlavně pečetidla (hrnčířů 1629,
ševců 1588, tkalců 1710, zámečníků 1644, soukeníků, pekařů, mlynářů 1716, sladovníků
1543, zedníků, krejčích), cechovní prapory a matky pokladnice.
Původní AF Cechy Horažďovice EL NAD 1877, kde byly zařazeny všechny cechy
z Horažďovic, byl přejmenován na AF Cech hrnčířů Horažďovice a prostřednictvím
vnitřních změn z něho bylo dále vyčleněno 18 samostatných archivních fondů. AF Cech
polních mistrů Horažďovice, EL NAD 2186, vznikl vnitřní změnou č. 10/1877 z 13. června
2013, čj. SOAP/040 – 0481/2013.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Spis týkající se narovnání cechovních příspěvků do pokladnice nás vlastně seznamuje
se špatným chodem cechu, kdy cechmistr Karel Wopatecký za léta 1720–1724 nedohlédl
na správné vybrání členských příspěvků a naopak s penězi, které v pokladnici byly, nakládal
podle svého uvážení. Po podané stížnosti musel veškeré dluhy dorovnat a zpětně byly
vybrány i členské příspěvky.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Inventarizaci archivního fondu spolu s vypracováním inventáře provedla v roce 2015
ve Státním okresním archivu Klatovy archivářka Eva Havlovičová.

Klatovy 15. 7. 2015

……………………
Eva Havlovičová
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