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Fernand Braudel v díle Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle, 
ve 2. svazku nazvaném Les Jeux de l’Échange,1 v díle, které podstatně ovlivnilo moderní 
diskurs o raném novověku, věnoval dvě kapitolky opomíjenému fenoménu hospodář-
ského vývoje – všudy přítomnému podnikání podomních obchodníků.2 V těchto převážně 
chudých, dům od domu vandrujících obchodnících, kteří své levné zboží nosili zavěšené 
na šíji nebo na zádech, shledává z hlediska fungování směny ne zanedbatelný fenomén, 
který nelze jen tak opominout. Ve městech, městečkách a zejména na venkově vyplňovali 
bílá místa regulérních sítí distribuce zboží, což nebylo pro rozvoj ekonomiky nepodstatné. 
Vyskytovali se v minulosti prakticky ve všech evropských zemích, jak o tom svědčí nespo-
čet variant jejich pojmenování.

Podomní obchod podporoval a propagoval směnu, ale měl i jiné než ekonomické 
funkce: přispíval k šíření informací (často nežádoucích), lidové literatury, různých kalen-
dářů, modlitebních knih, svatých obrázků apod. Gustav Schmoller na příkladu některých 

1 BRAUDEL, Fernand: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle : Les Jeux de l’Échanges. 
Paris 1979. Pro snadnější dostupnost cituji podle polského překladu BRAUDEL, Fernand: Kultura mate rialna, 
gospodarka i kapitalizm. XV–XVIII wiek, II: Gry wymiany. Warszawa 1992.
2 BRAUDEL, F.: Kultura, s. 53–59.
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regionů Severní Ameriky dokazoval, že podomní obchodník-hauzírník, byl často jediným 
zprostředkovatelem kontaktů s ostatním kulturním světem, jediným, kdo šířil umělecké 
produkty, tkaniny, nitě, jehly, nové nářadí a nástroje mezi rolníky, žijícími v odlehlých 
prostorách země.3 Obvykle se má za to, že intenzita podomního obchodu signalizuje 
míru zaostalosti země: čím je země hospodářsky méně rozvinuta, tím silněji v ní pře-
vládá forma podomního obchodu, dostává-li se země na vyšší stupeň rozvoje, podomní 
obchod zaniká. Tuto tezi Braudel odmítá a jako příklad uvádí Anglii v polovině 19. sto-
letí, kde s nástupem industrializace zejména v průmyslových městech resp. předměstích 
velkých měst podomní obchod ožívá a nahrazuje řídkou distribuční síť pevných obchodů. 
Obdobně je tomu ve Francii, kde dochází k znovuoživení podomního obchodu ještě ve 
20. století. Tyto skutečnosti vedly Braudela k závěru, že podomní obchod je systémem, 
který se velmi snadno adaptuje na nové podmínky. K jeho oživení může dojít např. tehdy, 
kdy se objeví překážky regulérní distribuce zboží nebo nárůst nejrůznějších nelegálních 
aktivit. Dokládá to příklady z revolučního Ruska v období let 1917–1922 nebo válečné 
Francie v letech 1940–1945.

V rozporu s Braudelem nastíněným významem podomního obchodu jako významného 
hospodářského fenoménu, je zájem odborné historické literatury o tento je téměř nulový. 
Platí-li to přinejmenším o historické literatuře evropské,4 tím více lze toto tvrzení vztáh-
nout na historiografii českou. Dostalo-li se hauzírníkům přece jen určité pozornosti, bylo 
tomu tak spíše jen v pracích národopisců. Rozhodl jsem se proto, opíraje se o metodické 
impulsy Braudelovy, podrobit zkoumání fenomén podomního obchodu alespoň v jedné 
provincii habsburské monarchie – v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na 
počátku 20. století, tedy v období pravděpodobně posledního rozmachu této specifické 
formy distribuce zboží. Pokusím se také zařadit fenomén podomního obchodu do širších 
sociálních souvislostí krajiny, která byla na přelomu 19. a 20. století ohrožena explozí 
pauperismu a sociálního neklidu.

3 SCHMOLLER, Gustav: Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Halle 1870, s. 239.
4 V evropské historiografii se nejintenzivnější zájem o tuto problematiku soustředil na přelom 19. a 20. stol. 
Připomeňme alespoň několik děl, která mají dosud dokumentární hodnotu. THAA, Georg: Das Hausierwesen in 
Österreich : Mit Benutzung der amtlichen Quellen. Wien 1884. Dále FLECHTNER, Fritz: Das Hausiergewerbe 
in Breslau und in der Provinz Schlesien. Breslau 1897; SCHWANDER, Johann Gottfried: Hausierwesen und 
Hausiergesetzgebung. Mit Anhang : Entwurf eines Normalgesetzes über den Wandererwerb. Biel 1898; DAMYA
NOFF, Boyan K.: Der Hausierhandel und das Marktwesen in Bulgarien. Leipzig 1898; REICHSBERG, Naum: 
Das Hausierwesen in der deutschen Schweiz : Untersuchungen über die Lage des Hausiergewerbes in Schweden, 
Italien, Gross-Britanien und Schweiz, 83. Leipzig 1899; DENNIG, Eugen: Der Hausierhandel in Baden ins-
besondere in Bezug auf die Hausindustrie. Karlsruhe 1899; CROUBACH, Else: Der österreichische Spitzenin-
dustrie : ein Beitrag zur Frage der Hausindustriepolitik. Wien 1907; EMRICH, Wilhelm: Der rheinpfalzische 
Hausierhandel : Eine wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung. S. l. 1933; DEMETZ, Mariana: Hausierhandel, 
Hausindustrie und Kunstgewerbe im Grödental vom 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. Innsbruck 1987. 
Nejnověji se k této otázce v českém prostředí vztahuje dílo DRÁPALA, Daniel: Podomní obchod na území Mo-
ravy a Slezska. In: PIEŃCZAK, Agnieszka – RICHTER, Leszek (eds.): Biuletyn Ludoznawczy. Czeski Cieszyn 
2012, s. 43–56 a diplomová práce o podomních obchodnících z Hlučínska FRňKOVÁ, Veronika: Podomní ob-
chodníci z Hlučínska v 19. a 1. polovině 20. století : Regionální případová studie. Magisterská diplomová práce, 
Masarykova univerzita. Brno 2014 (dostupná v elektronické podobě na webu FF MU). Z české, resp. slovenské 
produkce si nejvíce pozornosti vysloužili zejm. hauzírníci-dráteníci. GULEJA, Karol: Svet drotárov. Martin 
1992 a nejnověji ŠKVARNOVÁ, Monika – MRVA, Marián: Drátenictví : Drátenické řemeslo a umění na Slo-
vensku. Žilina 2008; ADAMUSOVÁ, Jana – HALLONOVÁ, Katarína – KENDROVÁ, Katarína – KONT-
RIK, Alois – VÁLEKOVÁ, Monika: Drotárstvo : Velká kniha o slovenskom drotárstve. Martin – Žilina – Čadca 
2010; VONDRUŠKOVÁ, Alena: Dráteníci. Praha 2012. Dále srov. MARADA, Miroslav (ed.): Ignaz Briess : 
Vzpomínky na přerovské ghetto. Sborník Státního okresního archivu Přerov 2000, Supplementum 2. Přerov 2000.
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Pojem

Co se skrývá za názvy podomní obchod, podomní obchodník? Lze tento fenomén přesně 
definovat? Zdá se, že už současníci rozmachu této formy obchodu dům od domu, dveře od 
dveří neměli o něm shodnou představu. Ostatně, poukázal už Braudel, zračí se to zřetelně 
v rozmanitosti pojmenování tohoto fenoménu v různých zemích resp. kulturních oblas-
tech. Ve Francii se v raném novověku používalo pojmenování jako colporteur, contrepor-
teur, porte-ball, mercelot, camelotier, brocanteur. V Anglii běžně označovali podomní 
obchodníky názvy hawker, hucktser, petty chapman, pesar, packman, v Německu se vý-
razně uplatnily krajové zvláštnosti – Höcker, Hueker, Grempler, Hausierer, Ausrufer, ale 
také Pfuscher a Bönhasen. Italové nazývali své hauzírníky merciajuolo, Španělé buhonero. 
V turečtině zdomácnělo pojmenování sejjar satydži, v Bulharsku sergidžija, v jazykové ob-
lasti srbo-chorvatské torbar, srebar nebo kramar. V češtině se ještě na počátku 20. století 
hojně používalo označení hauzírník (hauzírnice), zjevně tedy germanismus.

Rakouský národohospodář Johann Ludwig Ehrenreich, opíraje se o tereziánské patenty 
z 22. ledna a 24. března 1772, definuje podomní obchod (Hausierhandel) jako jeden z typů 
maloobchodu, jako pohyblivý maloobchod (beweglicher Kleinhandel), a charakterizuje jej 
z hlediska tehdejšího právního řádu takto: Das bewegliche Verkaufsrecht oder Hausiren 
besteht in dem Befugnisse zum Detailhandel von Haus zu Haus, ohne bestimmten Standort, 
ohne Anwendung bespannter Wägen.5 Právní i věcné vymezení podomního obchodu zů-
stalo v podstatě nezměněno i v jednom ze základních dokumentů regulujících tuto sféru 
maloobchodu – v císařském patentu ze 4. září 1852, kde v paragrafu 1 je charakteristika: 
Unter Hausierhandel wird der Handel mit Waaren, im Umkerziehen von Ort zu Ort und 
von Haus zu Haus, ohne bestimmte Verkaufsstätte verstanden. Také tento dokument při-
pomíná, že podomní obchod může být provozován pouze na základě uděleného oprávnění 
a za dodržování určených podmínek,6 tedy ne jako zcela svobodná živnost. První česká 
encyklopedie, Riegrův slovník naučný, používá pro tento druh obchodu název obchod 
podomovní. Jeho charakteristikou je, že provozuje se tímto způsobem, že někdo od místa 
k místu, dům od domu svoje zboží prodává, nemaje žádného stálého skladu neboli krámu.7

Slovník veřejného práva československého z počátku 30. let 20. století definuje podo-
mní obchod podrobněji a upozorňuje zejm. na rozdíly mezi tímto a podobným podni-
káním, jež je ale do kategorie podomního obchodu zařazováno nesprávně. Autor hesla, 
František Zikán, se pokusil o definici: Obchod podomní zprostředkuje směnu statků mezi 
výrobcem a spotřebitelem tím způsobem, že osoby obchod ten provozující nemajíce pevného 
obchodního stanoviště, obcházejí se zbožím k prodeji určeným od místa k místu a nabízejí 
je ke koupi. Tím se druží ke skupině výdělečných zaměstnání kočovných […] Za podomní 
obchod nelze považovati zaměstnání těch, kdož obcházejíce od místa k místu, nabízejí se 
k provedení určitých prací, jako kočovní brusiči apod.8

5 EHRENREICH von Barth-Barthenheim, Johann Ludwig: Allgemeine Oesterreichische Gewerbs- und Handels-
kunde mit vorzüglicher Rüscksicht auf das Erzherzogthum Oesterreich unter Ens, I/1. Wien 1819, s. 149.
6 Kaiserlicher Patent vom 4. September 1852 gültig für das gesammte Kaiserreich, mit Ausschluss der Mili-
tärgränze, wodurch ein neues Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird. Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt, 
1852, č. 252, s. 1103–1108. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_rgb.htm.
7 RIEGER, František Ladislav (ed.): Slovník naučný, V: M– Ožice. Praha 1866, s. 953.
8 HÁCHA, Emil – HOETZEL, Jiří – WEYR, František – LAŠTOVKA, Karel (eds.): Slovník veřejného práva 
československého, II: I– O. Brno 1932, s. 1020–1021.
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Tyto pokusy o definování podomního obchodu čili hauzírnictví se vcelku shodují s reali-
tou, jak ji reflektují historické prameny nejrůznější provenience.9 Život byl samozřejmě ko-
šatější než sebepodrobnější definice. Upozorňuje na to v souvislosti s praxí v německých 
státech druhé poloviny 19. století opět Schmoller.10 Tam bylo hauzírnictví vnímáno spíše 
v širším významu a zahrnovaly se do něj nejrozmanitější druhy obchodní a řemeslné čin-
nosti, nejčastěji např. brusiči nůžek a nožíři, kotláři, hrnčíři, ale také zdaleka přicházející 
sklenáři, kteří tabulové sklo nejen prodávali, ale také zasklívali okna, zrcadla, obrazy. Dále 
sem patřili sběrači odpadků, vykupovači ovoce, drůbeže, hadráři, kožkaři i vykupovači po-
domácku vyrobené příze. O tom, že nešlo jen o specifikum německé, svědčí i případy z na-
šeho regionu: dráteníci z Horních Uher, kteří zároveň opravovali keramické a kameninové 
nádobí, zaplatovávali plechové nádobí, prodejci drobného skleněného zboží a tabulového 
skla, kteří zároveň opravovali okna a zrcadla, ale také sběrači textilního odpadu a starých 
hadrů, kozích a králičích kožek apod.

legislativa

Podomní obchod, protože se převážně provozoval v místech odlehlých od sídel orgánů 
státní správy resp. městských úřadů, byl sice v dobách nízkého stupně rozvoje komuni-
kací, řídké sítě měst a městeček s trvale usedlými obchodníky nejrůznějších oborů, často 
jediným účinným prostředkem směny zboží. Ale zároveň byl svými provozovateli, které 
nebylo snadné postavit pod pravidelný a přísný dohled, také zneužíván nejen k prodeji 
podřadného zboží, nasazení neúměrně vysokých cen, ale i k všelijakým nepravostem 
a podvodům, poškozujícím zákazníky. S provozováním podomního obchodu byla často 
svázána závažná trestná činnost v podobě násilností vůči zákazníkům, krádeží apod. 
S rozvojem měst jako středisek obchodu, kolem kterých se vytvářel okruh spotřebitel-
ských vesnic, se hauzírníci stávali nevítanou konkurencí a ze strany měšťanských kupců 
sílil tlak na zákaz nebo alespoň omezení aktivit podomního obchodu. Hospodářská poli-
tika habsburské monarchie stála před dilematem, jak tuto situaci řešit. Na jedné straně 
stála nezbytnost podomního obchodu zejm. v zaostalých, odlehlých a komunikačně 
špatně přístupných regionech, na druhé straně zájem na tom, aby se ve městech a měs-
tečkách rozvíjel kupecký stav jednak jako zdroj akumulace kapitálu, jednak jako jeden 
z významných daňových poplatníků. Hospodářská politika vídeňské vlády byla v předte-
reziánském i tereziánském období, byť se opírala o dobovou merkantilistickou národo-
hospodářskou doktrínu, podporující hospodářský růst, byla vůči podomnímu obchodu 
značně nekonzistentní. Patenty z 22. ledna a z 24. března 1772 otevřeně konstatovaly, že 
hauzírnictví škodí nejen obchodnickému stavu a kramářům ve městech a městysech, ale 
auch in Polizeyhinsicht schädlich ist (tedy: je škodlivé i ze zřetele policejního), a podomní 
obchod byl, sice jen dočasně, dokonce zakazován.11 Výroky patentů byly brzy zmírňovány, 

9 Současníci si však uvědomovali, že hranice mezi různými typy maloobchodu jsou velmi vágní, a tak byl někdy 
směšován podomní obchod s kramářstvím (Krämerei) a stánkařstvím (Ständchen-Handel – prodej z pohybli-
vých stánků na veřejných místech). Napomáhalo tomu také zařazení těchto tří forem maloobchodu do stejné 
třídy výdělkové daně, jak tomu bylo od roku 1812. Srov. BERNARDT, Johann: Handbuch der provinziellen Ge-
setzkunde von Mähren und Schlesien. Olmütz 1848, s. 384–386, 428.
10 SCHMOLLER, G.: Zur Geschichte, s. 238–239.
11 EHRENREICH, J. L.: Allgemeine Oesterreichische, s. 43.
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takže patent z 21. srpna 177212 omezoval činnost podomních obchodníků ve městech, 
kde provozovali obchody místní usedlí kupci, pouze na dobu městských trhů. Toto opat-
ření se ještě opakovalo ve dvorním nařízení z 1. prosince 1785. Dvorní rozhodnutí ze 
17. prosince 1783 mezitím mírnilo přehnanou aktivitu některých magistrátů a vrchností, 
které ve svých obvodech stále trvaly na zákazu podomního obchodu. Zdůrazňovalo se 
v něm, že podomní obchod nesmí být zakazován a dokonce se v něm objevil „liberální“ 
přístup v tom smyslu, že ani počty hauzírníků nesměly být jakkoliv omezovány,13 pro-
tože se sluší trvat na zásadě, že každý se může dovoleným způsobem živiti. Velmi rychle se 
ovšem nekonzistentní hospodářská politika vůči podomnímu obchodu znovu prosadila: 
dvorním rozhodnutím z 18. dubna 1786 byl vydán příkaz nerozmnožovat libovolným 
udělováním hauzírnických licencí dále řady podomních obchodníků.14

Všechna shora uvedená legislativní opatření nesledovala cíl vytvořit řád a systém pro 
podomní obchod v monarchii. Byla to v podstatě jen reakce na okamžitou situaci, která 
byla signalizována z „terénu“ a která se rychle měnila. V ní hrály významnou roli lobbi-
stické zájmy určitých socio-profesních skupin, zejména městských kupců a z jejich řad 
se rekrutujících městských správ, ale také na druhé straně zájmy majitelů manufaktur, 
např. skláren, porcelánek a lnářských a bavlnářských tkalcoven, jejichž výrobkům podo-
mní obchodníci pomáhali dostat se na trhy. Prvním pokusem o vytvoření systémového 
právního rámce pro podomní obchod a jeho provozovatele se stal patent č. 38 z 5. května 
1811 Abstellung der Misbräuche und Unordnungen bey dem Hausier-Handel.15 Byl v něm 
uveden soubor opatření, která měla čelit nejfrekventovanějším nešvarům a nepořádkům 
v provozování podomního obchodu a přijato několik zásad, které se pak staly východis-
kem pro císařský patent z roku 1852, považovaný za základní zákon oboru. Především se 
vymezoval okruh osob, které se mohly podomnímu obchodu věnovat. Hauzírník musel 
být rakouským státním občanem, ne cizincem. U mužů-hauzírníků se vyžadoval mini-
mální věk 30 let, u žen let 20. Výjimka věku mohla být povolena pouze mužům, kteří se 
prokázali neschopností výkonu vojenské služby. Podomním obchodem se mohl zabývat 
občan, pokud získal potřebné povolení a byl mu vydán hauzírnický pas. Pas měl platnost 
pro kraj, v němž byl vystaven. V jiném kraji mohl obchodník působit nejvýše deset dnů, 
pro delší pobyt musel předložit pas k vidování tamnímu úřadu. Pro hauzírníky z Uher 
a Sedmihradska, pokud chtěli obchodovat v dědičných zemích, platila povinnost předklá-
dat pas k vidování tamním finančním úřadům. Hauzírník směl obchodovat jen s takovým 
množstvím zboží, které byl s to unést sám; nebylo dovoleno používat povozů s potahem. 
Zákonodárce vycházel z předpokladu, že zboží většího objemu a hmotnosti se má prodá-
vat v pevných obchodech, také proto, aby stát neutrpěl ztrátu na daních. Také sortiment 
prodávaného zboží byl omezen. V zásadě se smělo hauzírovat pouze s domácími, tedy 
v tuzemsku vyrobenými produkty, navíc jen s těmi, které nebyly v seznamu zakázaného 
zboží. Poprvé byly v tomto dokumentu stanoveny sankce, které budou následovat po od-
halených přestupcích a nepořádcích. Jejich rozpětí bylo sice značné, ale ty nejvyšší pokuty 

12 KROPATSCHEK, Josef: Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze von 1740–1780, 1. Wien 1787, 
s. 143; Tamtéž, 8. Wien 1787, s. 187.
13 TÝŽ: Sammlung aller unter der Regierung des Kaisers Joseph II. für die k. k. Erbländer ergangenen Verordnun-
gen und Gesetze vom Jahre 1780 bis 1789, 1. Wien 1785, s. 144.
14 Tamtéž.
15 Seiner K. k. Majestät Franz der Ersten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichen, Böhmi-
schem und Galizischen Erbländer, 36/1. Wien 1812, s. 102nn.
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měly, řečeno dnešní terminologií, likvidační charakter (až 24 zl. v. m. a zabavení zboží). 
Aby se dosáhlo snazšího odhalování přestupníků, byla stanovena zásada, že třetinu z ulo-
žené pokuty získá ten, kdo na něj upozorní (v textu: Denunciant).16

Pro vývoj podomního obchodu v habsburské monarchii od poloviny 19. století do jejího 
rozpadu měl zásadní význam zákon ze 4. září 1852. Nahradil patent č. 38 z roku 1811 
a zákonodárce jeho existenci zdůvodňoval tím, že je třeba reagovat na změněné hospodář-
ské a politické poměry, a že je potřebné sjednotit podmínky pro provozování podomního 
obchodu v celé monarchii (s výjimkou tzv. Vojenské hranice). Zákon, jak je uvedeno již 
výše, definoval pojem podomní obchod. Nadále tuto živnost ponechával ve sféře regulo-
vaných profesí, které mohly být provozovány na základě zvl. oprávnění a při dodržování 
stanovených podmínek. O oprávnění mohli žádat pouze rakouští občané, starší třiceti 
let, kteří nebyli postiženi nějakou viditelnou (ošklivou) tělesnou vadou, nebyli nikdy tres-
táni za pokoutní obchodování, pašeráctví nebo jiné závažné přečiny. Dále se vyžadovala 
mravní a politická bezúhonnost a tito občané nesměli být zbaveni občanských práv. Jedi-
nou výjimku zákon povoloval, pokud šlo o věkovou hranici. Žádost o povolení se podávala 
u místně příslušného okresního politického úřadu. Licence měla podobu tzv. Hausierpasu, 
tedy pasu podomního obchodníka a byla nepřenosná na jinou osobu. Povolení se vydávalo 
na dobu jednoho roku, prodloužit je bylo možné u úřadu, který je vydal. Platnost pasu 
byla omezena jen pro obvod úřadu, který jej vystavil. Působení v obvodu jiného úřadu 
bylo podmíněno vidováním pasu, které se zaznamenávalo do dokumentu. Vidování pro-
váděly také magistráty měst, resp. představení venkovských obcí. Dalším omezením 
platnosti bylo omezení na území království, pro něž byl vydán. Pokud se hauzírník roz-
hodl prodávat v jiném království, musel do desíti dní od vstupu na jeho území požádat 
o vidování tamním úřadem. Platný pas ovšem nebyl k ničemu ve městech a obcích, pro 
něž byl vydán zákaz hauzírování (např. lázeňská města v době sezony). Výjimka byla také 
stanovena pro oblasti, ležící v příhraničí s cizími státy. Obchodování v nich musel navíc 
schválit příslušný okresní finanční úřad. Šlo zřejmě o obranné opatření proti možnému 
pašování cizího zboží a s tím spojeným finančním únikům vůči státu. Podomní obchod-
níci měli prodávané zboží nosit osobně. Zcela se zakazovalo, aby hauzírník používal vozů 
s potahem. Jen ve výjimečných případech (nemoc, stáří) mohla být povolena spolupráce 
s nosičem, který ovšem musel být zaznamenán v hauzírníkově pasu (§ 14, 15). Obchodo-
vat se zbožím, jehož velikost a hmotnost vyžadovala povoz, se podomním obchodníkům 
zakazovalo (§ 16).

Nový zákon ovšem připouštěl i určité výjimky, které byly přímo v jeho textu zdůvodněny 
sociálními ohledy (§ 17). Vztahovaly se zejm. na obyvatelstvo těch krajin monarchie, které 
byly v důsledku omezených zdrojů obživy postiženy vysokým stupněm pauperismu, ne-
možností uživit se jinými zaměstnáními. Úřady v těchto případech neměly trvat na dolní 
věkové hranici 30 let, ale mohly vydávat pasy i osobám od 24 let. Pro jmenované skupiny 
osob se mohly vydávat hauzírnické pasy bez omezení na jedno království, ale platné pro 

16 Na rozdíl od habsburské monarchie byl v Prusku nastoupen od roku 1824 vydáním speciálního hauzírnického 
regulativu v podstatě liberální trend vůči podomnímu obchodu. Vycházel z předpokladu, že řádně provozovaný 
podomní obchod usnadní situaci venkovských sedláků, kteří nemají čas navštěvovat městské trhy, že hauzírník 
může dodávat zboží levnější a kvalitnější než majitel pevného obchodu na vsi. Navíc – hauzírník obvykle na 
vesnici přináší nejrůznější nové produkty, výsledky výrobních inovací, s nimiž by se vesničan jinak nedostal do 
kontaktu. Nemenší roli hrála také skutečnost, že jedině formou podomního obchodu bylo možné na vesnicích 
vykupovat odpad jako potenciální surovinu: staré železo, bavlněné a vlněné hadry, kožky atp. Srov. SCHMOL-
LER, G.: Zur Geschichte, s. 242–248.
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celou monarchii. Zákon vyjmenovává zejm. podomní obchodníky z dolnorakouského 
okresu Waidhofen an der Thaya, kteří obchodovali s nitěmi a stuhami a z Karlstein an der 
Thaya a okolí, kteří obchodovali s tam vyrobenými hodinami. Také obyvatelům Českého 
Rudohoří se udělovala tato výjimka pro obchod s krajkami a stávkovým zbožím. Obyva-
telům Pusterthalu (Val Pusteria) v jižním a východním Tyrolsku, jmenovitě z obce Deffe-
regg se povoloval neomezený obchod s tam vyráběnými koberci, podobně i vesničanům 
z tyrolských obcí Volsugana a Gröden (Val Gardena). Také slovenští dráteníci, obchodníci 
s plátnem z uherského komitátu Orava, pláteníci ze Sväteho Ďura, Liptovského Mikuláše 
a Sväteho Petra v Horních Uhrách měli otevřen přístup do všech rakouský stát tvořících 
zemí. Obdobného privilegia se dostalo také obyvatelům kraňských (dnes slovinských) 
krajin Kočevsko,17 Pellan ad. v obchodování s bavlněným olejem, jánským chlebem, ci-
trony, datlemi, fíky, granátovými jablky, lískovými ořechy, kalmary, limony, mandlemi, 
pomeranči, rýží, sardinkami, vinnými hrozny, ale také s mušlemi.

Nový hauzírnický zákon také reguloval zboží, se kterým bylo podomním obchodní-
kům dovoleno resp. zakázáno obchodovat (§ 12). V zásadě to smělo být pouze zboží tu-
zemského původu, ke kterému musel mít obchodník k dispozici doklad o nabytí. Škála 
zakázaného zboží byla velmi široká. Sahala např. od drogistického zboží, poživatelných 
lihovin, cukru cukrářských výrobků (vč. čokolády a koláčů), léků pro lidi a zvířata, jedů, 
rtuti a olova, výbušných látek a kyselin přes kostelní náčiní a paramenty (kostelní roucha), 
části vojenské výstroje a výzbroje až po zlato, stříbro a výrobky z nich, drahé kameny, losy 
a loterie, předměty státního monopolu (např. tabák) a literární a umělecká díla jako knihy, 
tisky s písničkami (kramářské písně), kalendáře, obrazy, sochy a busty.

Podobně jako nařízení z roku 1811 také zákon z roku 1852 stanovil sankce za poru-
šování dokumentem stanovených norem. Kdo hauzíroval bez platného pasu nebo byl 
podomním obchodníkem-cizincem, mohl být pokutován 25 až 100 zl k. m. Tuzemské ob-
chodníky, kteří přestoupili zákon, stihl navíc doživotní zákaz podomního obchodování. 
Obchodníkům, kteří nebyli s to prokázat tuzemský původ zboží, mělo být zboží bez ná-
hrady zabaveno. Menší přestupky se mohly pokutovat v rozmezí 30 kr. až 100 zl. k. m. 
a ztrátou licenčního povolení (§ 19). Je třeba podtrhnout, že už zákon z roku 1852 na-
značoval, že podomní obchod je vnímán nejen jako segment ekonomické sféry, ale také 
jako prostředek, kterým se v určité konkrétní situaci může řešit i sociální situace těch spo-
lečenských vrstev, které byly ohroženy pauperismem, ať už z důvodu stáří, nemoci nebo 
nemožnosti opatřit si v původním bydlišti zaměstnání nebo jiný zdroj obživy.

Praxe ukázala potřebu čas od času některá ustanovení hauzírnického zákona novelizo-
vat, ale také připomínat, protože byla zanedbávána, ne-li přímo porušována. Tak v roce 
1853 ministerstvo vnitra výnosem z 28. září přikázalo, aby v případě konkurzu, uvaleného 
na podomního obchodníka v důsledku dluhů byl o tom zpraven úřad, který obchodníkovi 

17 Kočevsko (Gottschee), kraj s městem Kočevje, leží asi 60 km na jihovýchod od slovinského hlavního města 
Ljubljany. Byl to chudý kraj s omezenými možnostmi obživy. Situaci dočasně (1869–1886) zlepšil provoz sklářské 
hutě. Po jejím zastavení se kraj propadl na jednu z nejchudších oblastí habsburské monarchie. Lidé se zde živili 
podomáckou výrobou dřevěného nářadí a část z nich vyráběla od roku 1843 na podomácku vyrobených stavech 
tkaninu loden. Údajně s jeho výrobou seznámil krajany hauzírník Michael Lackner, který přišel z Čech. Doma 
vyrobené produkty roznášeli a prodávali po celé monarchii místní hauzírníci. Pro mnohé z obyvatel Kočevska byl 
podomní obchod jediným možným zdrojem obživy. Jeho podporou řešila vláda habsburské monarchie svízelnou 
sociální situaci místní populace. Ještě v roce 1913 zde podle informace dr. Huga Grotheho z roku 1931 napo-
čítali 500 až 600 rodin hauzírníků. Srov. www.gottschee.net/Frames/Mainframe/Deuts/Gewerbebetriebe.htm. 
K tomu srov. starší dílo GROTHE, Hermann: Die deutsche Sprachinsel Gottschee in Slowenien. Münster 1931.
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vydal hauzírnický pas.18 Krátce nato, zřejmě po masových protestech hauzírníků proti 
omezování rozsahu jejich činnosti, muselo ministerstvo obchodu výnosem č. 6014 
z 6. října 1855 podomním obchodníkům povolit, co bylo zákonem (definicí podomního 
obchodu v § 1) nepřímo zapovězeno – totiž účast na výročních trzích s prodejem na 
pevných stáncích. 14. května 1857 ministerstvo obchodu zrušilo zákaz prodeje obrázků 
svatých na skle a obrázků ptáků z peří na papíru.19 Totéž ministerstvo 11. listopadu 1858 
s ohledem na zhoršení výdělkových možností obyvatel Valsugany (v jižním Tyrolsku) no-
velizovalo § 17 zákona z roku 1852 v tom smyslu, že se tamním podomním obchodníkům 
povoluje prodej svatých obrázků a modlitebních knih církví schválených. Mělo se týkat 
jen hauzírníků morálně a politicky loajálních a srozuměných s tím, že budou podrobeni 
přísnému policejnímu dozoru.20 Krátce předtím, 24. června 1858, ministerstvo obchodu 
výnosem č. 98 povolilo hauzírníkům z okresu Čubar v Chorvatsku výjimku, aby mohli ob-
chodovat se zahraničním zbožím, konkrétně se surovými korály.21 Protože vidování pasů 
někdy zbytečně zatěžovalo podomní obchodníky na jejich cestách za zákazníky, povolo-
valo ministerstvo obchodu od 17. srpna 1870 prodlužovat a vidovat pasy i na jiných úřa-
dech, než byly ty, které je vydaly.

Tyto úpravy zákonných předpisů měly vcelku okrajový význam pro provozování podom-
ního obchodu a nesly se ve směru mírné liberalizace podmínek pro provozování hauzír-
nictví. Zásadní změny nepřineslo ani nařízení ministerstev obchodu, vnitra a financí č. 2 
z 23. prosince 1881 Verordnung des Handelsministeriums in Einvernehmen mit den Mi-
nisterien des Innern und der Finanzen […] betreffend der Durchführung des kaiserlicher 
Patentes vom 4. September 1852 über den Hausierhandel.22 Obsahovalo tři klíčová ustano-
vení, která na jedné straně liberalizovala dosavadní právní úpravu, na druhé straně měla 

„přiškrtit“ aktivity podomních obchodníků zejm. ve vztahu k provozovatelům pevných 
obchodů. Omezovací ráz mělo ustanovení, kterým se rušilo liberalizující ustanovení mi-
nisterstva obchodu z roku 1855, které umožňovalo (v rozporu s původní koncepcí zákona 
z r. 1852) hauzírníkům stánkový prodej na trzích a jarmarcích, resp. provozovat kombi-
naci pevných obchodů s podomním prodejem. Lobbistům z řad měšťanských kupců se 
tak podařilo dosáhnout vyřazení hauzírníků z konkurence a vrátit je k původnímu účelu 
této formy distribuce – totiž k obcházení místo od místa a domu od domu bez pevných a stá-
lých obchodů. V dalším z paragrafů nařízení se opakoval zákaz používat k podomnímu 
obchodu vozů s potahem, resp. soumarů jako nosičů břemen. Určitý ústupek byl učiněn 
v závislosti na specifických místních podmínkách, např. při překonávání velkých vzdále-
ností. Dovoleno bylo pouze používat povozů s potahem k dovozu zboží na určité místo – 
odtud se už k zákazníkům muselo roznášet. Záleželo nyní na „zemských správcích“, tedy 
místodržících, zda podobnou výhodu s platností jen pro vlastní správní obvod, poskytnou. 
Určitou liberalizaci přineslo také rozhodnutí, že vidovat hauzírnické pasy již není třeba 

18 Landes-Gesetz-Blatt für das Herzogthum Ober- und Niederschlesien : Jahrgang 1853, I. Troppau, č. 194, 
s. 620. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_lsc.htm.
19 Landes-Gesetz-Blatt für das Herzogthum Ober- und Niederschlesien : Jahrgang 1858, I. Troppau, č. 97, s. 406. 
Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_lsc.htm.
20 Landes-Gesetz-Blatt für das Herzogthum Ober- und Niederschlesien : Jahrgang 1858, II. Troppau, č. 209, 
s. 579. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_lsc.htm.
21 Landes-Gesetz-Blatt für das Herzogthum Ober- und Niederschlesien : Jahrgang 1858, I. Troppau, č. 98, s. 281. 
Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_lsc.htm.
22 Reichs-Gesetz-Blatt für das Jahr 1882. Wien 1882, č. 2, s. 8–9. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/tab_rgb.htm.
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u úřadů, které je vydaly, ale že tento úkon mohou vykonat i magistráty měst a městysů, 
ležící v příslušném okrese. Potvrzovalo se tím ovšem jen ustanovení přijaté již v roce 1870.

Až do zániku monarchie byl podomní obchod upravován čas od času nařízeními, která 
reagovala na některé opakující se nebo nově se vyskytující nešvary odvětví. Zákonem č. 27 
z 21. března 1883 se nařizovalo, aby přestupky podomních obchodníků v příhraničních 
okresech (obvykle spojené s pašeráctvím a podloudnictvím) byly neprodleně nahlášeny 
územně příslušným finančním úřadům. Oběžníkem ministerstva obchodu č. 26075 
z 29. května 1893 byly stanoveny podmínky, za jakých je možné na dobu jednoho roku 
povolit hauzírníkovi používání povozu s potahem. Zákon č. 60 z 28. dubna 1895 rozšířil 
povinnost dodržování nedělního klidu i na podomní obchodníky a výnosem ministerstva 
financí č. 158 z 27. října 1905 stanovil podomním obchodníkům místa placení výdělkové 
daně.23 Téměř každoročně uveřejňoval říšský úřední list oznámení jednotlivých měst 
a obcí z celého území monarchie, v nichž se podomní obchod zcela zakazoval, resp. ome-
zoval na určitou část roku (v lázeňských městech na dobu trvání lázeňské sezony).

Považoval jsem za potřebné věnovat poněkud více pozornosti vývoji legislativy podom-
ního obchodu, abychom pochopili tento zdánlivě okrajový, ve své podstatě však významný 
jev hospodářských aktivit v Rakouském Slezsku.

Specifické podmínky pro provozování podomního obchodu v Rakouském Slezsku

I když Rakouské Slezsko patřilo na přelomu 19. a 20. století k hospodářsky nejvyspě-
lejším provinciím habsburské monarchie, skýtalo pro rozvoj podomního obchodu stále 
určité možnosti. Na přelomu 19. a 20. století se rozkládalo na ploše cca 5 100 čtvereč-
ních km a bylo osídleno 680 500 obyvateli. Během předcházejících sta let (cca od roku 
1800) vzrostl počet obyvatel na dvojnásobek.24 Patřilo po Dolním Rakousku k nejhustěji 
osídleným provinciím habsburské monarchie. Jestliže v Dolním Rakousku byla hustota 
osídlení 156 obyvatel/km2, činila ve Slezsku 132 obyv./km2. Obyvatelstvo bylo ovšem 
v jednotlivých částech země rozloženo značně nerovnoměrně. Vysoké koncentrace dosa-
hovalo v průmyslových městech a zejm. s uhelným hornictvím spjatých továrních vesni-
cích: nejvyšší byla v okrese Fryštát se zcela enormní koncentrací obyvatel v Polské Ostravě 
(909 obyv./km2), Karviné (501 obyv./km2) a v Rychvaldě (369 obyv./km2), dále v okolí 
center textilního průmyslu jako byl Frývaldov, Opava, Frýdek a Bielsko. Naproti tomu 
v horských terénech západního Slezska (Jesenicko) a východního Slezska (Pobeskydí) do-
sahovala lidnatost hodnot pouze 29 až 70 obyv./km2. Nerovnoměrné rozmístění obyvatel-
stva bylo nesporně jednou z příčin relativně nedostatečného rozvoje obchodní sítě, která 
se opírala o pevné a stálé obchody. Napomáhal tomu ostatně také nízký stupeň urbanizace. 
Obyvatelstvo žilo v celkem 498 obcích, z nichž některé tvořily několik katastrálních obcí 
a měly více místních částí. Jen šest obcí mělo více než 10 000 obyvatel (z toho dvě bez sta-
tutu města) a u dalších osmi se počet obyvatel pohyboval mezi 5 001 až 10 000 (z toho pět 
obcí nemělo statut města). Převážná část populace žila ve 281 malých vesnicích s méně 
než 1 000 obyvateli. Sídlišť se statutem města bylo ve Slezsku pouze 27, městysů devět. 

23 HÁCHA, E. – HOETZEL, J. – WEYR, F. – LAŠTOVKA, K. (eds.): Slovník, s. 1020–1025.
24 V dalším se opírám o MYŠKA, Milan: Die Entwicklung der Österreichisch-Schlesischen Wirtschaft im 
19. Jahrhundert unter besonderer Brerücksichtigung der Rothschild. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Breslau XLII, 2001, XLIII, 2002, XLIV, 2003, s. 265–284 a BILECKI, Alois: Das Herzog-
tum Schlesien : Mit Benützung authentischer Quellen. Troppau 1907.
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I tady převládala silná nerovnoměrnost rozložení měst: v západní opavské části země, což 
bylo dáno odlišnými podmínkami rozvoje již od středověku, se nacházelo 18 měst a osm 
městysů, takže v průměru jedno sídlo městského typu připadalo na cca 12 000 obyvatel, 
ale v těšínské východní části s devíti městy a jedním městysem to bylo už 37 000. Návštěva 
města s kramářským trhem resp. pevnými obchody znamenala pro obyvatele vzdálených 
vesnic někdy i mnohahodinovou chůzi nebo jízdu povozem.

Rakouské Slezsko patřilo na přelomu 19. a 20. století také k zemím s relativně vysokým 
podílem obyvatelstva, závislého obživou na sekundárním, tj. průmyslovém sektoru. Sta-
tistika obyvatelstva podle povolání tomuto sektoru přiřkla cca 46 %, zatímco co tradiční 
primární, tj. agrární sektor měl již jen 35% podíl. Za čtyři desítiletí (od roku 1860) se po-
měr mezi oběma sektory změnil ze 49 : 74 na 72 : 48. Se změnou sociálně-ekonomické 
struktury populace souvisel i značný pohyb obyvatelstva v prostoru. Zatímco část oby-
vatelstva z krajin s omezenými zdroji obživy a navíc s nepříliš příznivými podmínkami 
pro rozvoj zemědělství migrovala do průmyslových center (např. počet obyvatel Polské 
Ostravy se zvýšil z 600 v roce 1860 na 20 000 v roce 1900), horské a podhorské oblasti 
se zejm. v souvislosti s úpadkem domáckého průmyslu (převážně textilního) vylidňovaly 
(soudní okresy Cukmantl, Javorník, Bruntál, Horní Benešov, Osoblaha, Odry ad.).

Změny v populačním vývoji Slezska a sociálně-ekonomické struktuře obyvatelstva 
ovlivňovaly v nepříznivém smyslu rozvoj obchodu. Zatímco v prudce se rozvíjejících čás-
tech země se drobný obchod provozovaný na pevných stanovištích, stával ekonomicky 
efektivním druhem podnikání, zaznamenávali jeho úpadek ve vylidňujících se oblastech 
s malým okruhem zákazníků, navíc s velmi nízkou koupěschopností. Ta nebyla způso-
bena jen omezenými výdělkovými příležitostmi, ale také tím, že velká část populace byla 
z hlediska opatřování základních životních potřeb samozásobitelskou. Podle sčítání živ-
ností v roce 1902 vyšlo najevo, že téměř zcela upadl význam výročních trhů. Tzv. kramář-
ské trhy se ve Slezsku konaly ve 35 lokalitách, ale z toho jen devět v sídlech venkovského 
typu. Původní funkce týdenních trhů se redukovala na prodej domácích výrobků hospo-
dářů z okolních vesnic (cereálie, máslo, vejce, drůbež apod.). Bylo registrováno pouhých 
99 obchodních závodů se 124 zaměstnanci [?], dále 28 závodů tzv. potulného a pouličního 
obchodu, zato stále ještě 309 podomních obchodníků. Ve skutečnosti v prostoru Slezska 
každoročně operovalo mnohonásobně více hauzírníků, protože statistika nepostihuje ty, 
kteří vlastnili pasy podomních obchodníků, jež byly vydány v jiných zemích monarchie 
a ve slezských městech a vesnicích pouze vidovány. Podomní obchod, byť byl omezován 
a vytlačován nejrůznějšími byrokratickými překážkami, měl stále dost prostoru na to, aby 
plnil svou nezastupitelnou funkci. Podle výpočtů Květoslavy Málkové bylo v roce 1860 
ve Slezsku z 19 421 samostatných živnostníků jen 3 990 obchodníků, přičemž v západní 
části Slezska jich pracovalo 3 162, zatímco ve východní těšínské pouhých 828.25 Do roku 
1902 se počet obchodníků zvýšil na 6 596 (z toho 799 mělo obchod jako vedlejší zdroj 
obživy).26 Byl to sice vysoký přírůstek, neodpovídal nicméně dynamice růstu populace. 
Nejméně hustou síť maloobchodů vzhledem k počtu obyvatel vykazovaly okresy Frýdek 
(1 maloobchod na 2 748 obyvatel), Bielsko (1 maloobchod na 1 687 obyvatel), Těšín 
(1 maloobchod na 1 257 obyvatel) a Fryštát (1 maloobchod na 1 100 obyvatel). Nejhustší 

25 MÁLKOVÁ, Květoslava: Vývoj živnostenské otázky v Rakouském Slezsku 1859–1914. Bruntál 2010, s. 91.
26 Österreichische Statistik, LXXV: Ergebnisse der gewerblichen Betriebszählung vom 3. Juli 1902 in den im 
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, 10: Mähren und Schlesien. Wien 1905, s. 86–92.
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síť maloobchodů byla ve statutárních městech Opava (1 maloobchod na 62 obyvatel), Frý-
dek (1 malo obchod na 50 obyvatel) a Bielsko (1 maloobchod na 44 obyvatel).27 Z velké 
části šlo o obchodníky s minimálním obratem. Z cca 6 600 slezských obchodníků jich do-
sáhlo zdanitelného objemu výdělku jen 1 440, tj. 22 %, a i z nich jich 839 platilo daň z pří-
jmu v nejnižší zdanitelné kategorii od 1 200 do 2 400 K ročně.28 Je nasnadě, že tento defi-
cit maloobchodní sítě byl ještě na přelomu 19. a 20. století vyplňován různými formami 

„vandrovního“ obchodu, jaký představovali trhovci (Marktfierant), potulní obchodníci 
(Umherzieher), pouliční prodavači (Straßenhändler) a konečně podomní obchodníci.29

hauzírnictví v Rakouském Slezsku

Když v roce 1898 sekretář Obchodní a živnostenské komory v Opavě Dr. Julius Mattern 
uveřejnil v rámci projektu německého Verein für Socialpolitik („Untersuchungen über die 
Lage des Hausiergewerbes in Österreich“) úvahu o podomním obchodu ve Slezsku, měl 
za to, že hauzírnictví patřilo k nejstarším formám obchodních činností v zemi, a že vzdor 
tomu, že se rozrostla dopravní infrastruktura, poštovní služby apod., sice jeho význam 
poklesl, ale přesto stále tvoří žádoucí doplněk obchodního sektoru a sehrává vynikající 
roli ve zprostředkovávání mezi nabídkou a poptávkou.30 Dynamiku intenzity podomního 
obchodu, provozovaného osobami slezského domicilu lze zrekonstruovat na základě sta-
tistiky o počtech hauzírnických oprávnění, vydaných, resp. prodloužených v období let 
1881–1904 (tab. 1).

Tab. 1:  počty vydaných, resp. prodloužených oprávnění k provozování podomního obchodu  
v letech 1881–190431

Rok
počet oprávnění ve Slezsku

Rok
počet oprávnění ve Slezsku

Nově udělených prodloužených Celkem Nově udělených prodloužených Celkem

1881 126 455 581 1890 69 435 504

1882 95 485 580 1891 38 453 491

1883 90 437 527 1892 45 417 462

1884 76 459 535 1893 47 412 459

1885 82 495 577 1894 48 414 462

1886 67 465 532 1895 32 426 458

1887 42 496 528 1896 39 412 451

1888 44 479 523 1902 22 388 410

1889 46 464 510 1904 19 355 394

27 Tamtéž.
28 LEITER, Friedrich: Die Verteilung des Einkommens in Österreich : Nach den Ergebnissen der Personaleinkom-
mensteuer in den Jahren 1898 bis 1904. Wien – Leipzig 1907, s. 243, 249.
29 V oficiální rakouské statistice jsou sice uvedeny všechny tyto kategorie, ale souhrnný název pro ně je Hau-
sierhandler.
30 MATTERN, Julius: Schlesien. In: Untersuchungen über die Lage des Hausiergewerbes in Österreich. Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, LXXXII. Leipzig 1899, s. 261–262.
31 Tabulka sestavena podle MATTERN, J.: Schlesien, s. 264; Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Zemská 
vláda slezská (dále ZVS), kart. 1083.
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Údaje tabulky umožňují postihnout dynamiku rozvoje podomního obchodu ve Slezsku 
na přelomu 19. a 20. století. Celkově v tomto čtvrtstoletí došlo k výraznému poklesu udě-
lených a prodloužených licencí, a to z 581 v roce 1881 na 394 v roce 1904. Jde tedy o po-
kles vyšší než třetina původního stavu. Byl vcelku značně rovnoměrný, na intenzitě na-
bral až v letech 1896–1904. Intenzivněji klesal počet nově udělovaných licencí, což zřejmě 
odpovídalo obecným trendům uplatňujícím se vůči podomnímu obchodu v úseku udělo-
vání nových hauzírnických pasů, zatímco prodlužování pasů bylo omezováno jen velmi 
pomalu. Zdá se, že úbytek prodlužovaných pasů nastával přirozenou cestou, tedy úmr-
tími starých hauzírníků, a nikoliv záměrnou omezovací politikou. Naše statistika ovšem 
postihuje pouze dynamiku vývoje podomního obchodu provozovaného na území Slezska 
i mimo ně těmi obchodníky, kteří měli domicil v zemi. Vedle nich procházeli křížem krá-
žem slezskou zemí stovky hauzírníků, jejichž oprávnění jim bylo vydáno úřady ostatních 
zemí habsburské monarchie a politické úřady Slezska je pouze vidovaly, tedy potvrzovaly 
legálnost jejich působení na území Slezska záznamem v hauzírnickém pase. Např. jen 
v roce 1896 bylo těchto mimozemských hauzírníků napočítáno 2 553, tedy šestinásobek 
tuzemských hauzírníků.32 Ještě v roce 1904 bylo slezskými úřady vidováno 1 885 cizích 
hauzírníků a tím jim dána dočasná licence obchodovat v zemi. Velký podíl měli na těchto 
cizích podomních obchodnících občané uherské části monarchie.33 V roce 1902 to bylo 
z celkem 2 074 vidovaných cizích podomních obchodníků 815, v roce 1904 z 1 885 ob-
chodníků bezmála polovina (880). Většinu z nich sice tvořili hauzírníci z „Horní země“, 
tedy z nedalekého Slovenska, ale, jak ukážeme dále, mnoho jich bylo i ze vzdálených ob-
lastí Balkánu.34

Z hlediska geografického původu byl podomní obchod na území Rakouského Slezska 
rozložen velmi nerovnoměrně. V roce 1890, pro který máme k dispozici statistiku, zohled-
ňující teritoriální rozložení hauzírnických živností, bylo jich z 486 jednotek rozmístěno 
pouze 88 v těšínské (východní) části země, zatímco v opavské západní části jich bylo 
registrováno 398. V Opavském Slezsku bylo nejvíce živností podomních obchodníků 
v okresech Krnov (217), dále Frývaldov (89) a Bruntál (55). Ve všech případech šlo o po-
domní obchodníky, obchodující se zbožím textilním a oděvním. Např. jen v okrese Krnov 
obchodovalo lnem, vlnou, nitěmi, plátnem a tzv. krátkým a střižním zbožím 166 hauzír-
níků, v okrese Frývaldov dalších 70 a na Bruntálsku 44.35 V opavském okrese, kde bylo 
v roce 1903 uděleno a prodlouženo oprávnění 23 hauzírníkům, bylo jich 12 z Jestkovic, tři 
z Oder, po dvou z Vítkova a Čermné, po jednom z Milostovic, Kateřinek, Starých Lublic 
a z Deštného. Roku 1904 bylo uděleno, resp. prodlouženo oprávnění k provozování po-
domního obchodu 19 osobám: čtyři byly z Oder, tři z Kateřinek, po dvou z Vítkova, Melče 
a Čermné, a po jedné ze Smolkova, Starých Lublic, Velkého Klokočova, Malého Kloko-
čova, Deštného, Zálužné.36

V těšínské části Slezska bylo nejvíce podomních obchodníků soustředěno v okrese Tě-
šín (38) a ve statutárním městě Frýdku (37). Také zde převahu tvořili podomní obchod-
níci s textilním zbožím (po 31 v obou jmenovaných lokalitách). Podomním obchodová-

32 MATTERN, J.: Schlesien, s. 264.
33 ZAO, fond ZVS, kart. 1083.
34 Tamtéž, kart. 1083–1084.
35 Tamtéž, kart. 1081.
36 Tamtéž, kart. 1084.
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ním se živili zejm. obyvatelé horských a podhorských vesnic a měst, kteří nevlastnili půdu 
a jimž domácky provozovaná průmyslová výroba nestačila k obživě. Albin Heinrich již ve 
40. letech 19. století upozornil na určité skupiny obyvatel obcí v okolí Jablunkova, které 
skupovaly v Uhrách a na Moravě ovoce a v čerstvém nebo sušeném stavu je podomně 
prodávaly na Těšínsku, ale také v Pruském Slezsku a v Haliči. Jiní obyvatelé zase obchodo-
vali s v Uhrách vyrobeným sanytrem, dřevěnými výrobky, plátny a sádlem i ve vzdálených 
rakouských provinciích.37 Nemálo podomních obchodníků na Těšínsku pocházelo z tkal-
covských lokalit a zabývalo se prodejem podomácku vyrobených tkanin (např. jen z Dobré 
to byli Anton Kaniok, Karel Pliczek, Ignác Špok ad.).38 Do roku 1904, pro který máme 
podrobnější statistiku Zemské vlády slezské, se situace výrazněji nezměnila. Ze 394 podo-
mních obchodníků pocházelo z Těšínska pouze 63, zatímco zbytek připadal na opavskou 
část země (331). Prioritu si nadále udržoval okr. Krnov se 166 obchodníky, dále Frývaldov 
s 68 a Bruntál s 61. V těšínské části si udržel prvenství okr. Frýdek spolu se statutárním 
městem Frýdkem (23) a okr. Těšín (21).39 Lze předpokládat, prameny to však nelze dolo-
žit, že také oborová struktura podomního obchodu zůstala nezměněna.

Poněkud odlišný obraz dostaneme, zabýváme-li se působením podomních obchodníků 
bez ohledu na jejich původ, tedy nejen těch, jejichž domicilem bylo Slezsko, ale i těch, 
kteří ve Slezsku operovali na základě jinde vydaných a ve Slezsku jen vidovaných hauzír-
nických pasů a byli původem z jiné země monarchie. Pouze tak se dopátráme skutečného 
významu podomního obchodu pro jednotlivé části země. V roce 1901 vykazovala zemská 
statistika úhrnem 1 888 podomních obchodníků, z nichž 411 byli jednotlivci příslušní do 
některé z obcí Slezska, zatímco 1 477 byli občané jiných zemí monarchie, kteří své pasy 
vidovali u slezských úřadů. Pouze 22 % podomního obchodu bylo tedy v rukou místních 
hauzírníků. Z cizích podomních obchodníků jich bylo 975 z rakouských dědičných zemí 
a 502 z Uher. S přibližně obdobnou situací se setkáváme i v pozdějších letech. Také např. 
v roce 1904 z 2 279 ve Slezsku obchodujících hauzírníků bylo 394 místních a 1 885 cizích. 
Místní tedy měli jen 17% podíl. O zbytek se dělili podomní obchodníci z rakouských dě-
dičných zemí (1 005) a z Uher (880).40

Mění se tím i obraz rozmístění a významu podomního obchodu pro obě části Slezska. 
Jestliže se z těšínské části země na přelomu 19. a 20. století rekrutovala sotva pětina do-
mácích podomních obchodníků, operovalo v ní např. v roce 1904, ale i v letech před a po 
více než 53 % hauzírníků, z toho převážně cizího původu. Podíl místních byl tedy mimo-
řádně nízký. Nejhustší výskyt podomních obchodníků byl v okrese Těšín, který zahrno-
val velkou část řídce zalidněného a komunikačně obtížně dostupného horského masivu 
Beskyd. Na jeho území operovalo 454 hauzírníků, z toho pouze 21 místního původu. Mi-
mořádně vysoký byl výskyt podomních obchodníků z uherské části monarchie, převážně 
z Horní země, tedy dnešního Slovenska, zčásti však také hauzírníků ze sousední Haliče. 
Vzhledem k zalidnění okresu připadal jeden hauzírník na cirka 210 obyvatel. Poněkud 
méně podomních obchodníků operovalo bezprostředně ve statutárním městě Bielsku. 
Statistika k roku 1904 jich uvádí 249, z toho 244, tedy téměř všechny z jiných zemí mo-
narchie. I zde platilo, že jejich podstatná část pocházela z Uher. Je velmi pravděpodobné, 

37 HEINRICH, Albin: Der Teschner Kreis in Herzogthume k. k. Schlesien. Wien 1842, s. 20–21.
38 ZAO, fond ZVS, kart. 1081.
39 Tamtéž.
40 Tamtéž, kart. 1083–1084.
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že podomní obchodníci, registrovaní ve městě Bielsku se vydatně podíleli také na satu-
rování konzumních potřeb obyvatel sousední haličské Biale a okolních obcí. Ve vztahu 
k městské populaci totiž připadal jeden hauzírník na neuvěřitelných 68 osob (podobná 
situace byla i ve městě Frýdku, ale tu lze nejspíše vysvětlit účastí hauzírníků na poutích 
k místnímu chrámu Panny Marie). Třetí místo zaujal okres Fryštát se 242 podomními 
obchodníky, z nichž jen 9 bylo místního původu. Relativně vysoký počet podomních ob-
chodníků v průmyslově rozvinutém a hustě zalidněném okrese lze vysvětlit především 
zaostáváním budování pevné obchodní sítě v dělnických a hornických sídlištích, která 
se nacházela zpravidla mimo centra historických obcí, a spíše v blízkosti dolů a průmy-
slových závodů. K okresům s vysokou aktivitou podomního obchodu patřil na Těšínsku 
také Frýdek, který do jisté míry vykazoval obdobné podmínky jako okres Těšín (horský 
terén, špatné komunikace, vysoké počty dělníků pracujících pro textilní továrny a vyrá-
bějící zboží podomácku). V roce 1904 zde hauzírovalo 190 obchodníků, 162 z nich bylo 
cizího původu. Mezi nimi drželi primát obchodníci z Uher. V devítitisícovém statutárním 
Frýdku operovalo 153 podomních obchodníků, téměř výhradně z jiných zemí než ze Slez-
ska. Kromě již zmíněného důvodu této mimořádně vysoké hustoty podomního obchodu 
lze mít také za to, že město poskytovalo služby podomního obchodu také v bezprostřed-
ním sousedství ležícím průmyslovým obcím (moravský Místek, Lískovec, Baška ad.).

V porovnání s vysokým podílem na domácími hauzírníky provozovaném podomním 
obchodu vykazoval západní díl Slezska menší roli podomního obchodu jako celku. 
V okresech a jednom statutárním městě Opavského Slezska operovalo kolem 48 % všech 
v zemi působících hauzírníků. Z nich největší soustředění bylo ve venkovském okrese 
Opava (199 z celkového počtu 218) a v okrese Bruntál (168 z celkového počtu 229). 
Pouze v okrese Krnov počet u okresního hejtmanství registrovaných hauzírníků (166) 
vysoce překračoval podíl vidovaných „cizinců“ (65 osob). Na rozdíl od těšínského dílu 
Slezska pocházela v západním Slezsku z uherských zemí pouze přibližně třetina cizích 
hauzírníků.

Lze tedy shrnout, že ve Slezsku byl ještě na přelomu 19. a 20. století silně rozvinutý 
podomní obchod jen z malé části obsluhován místními, země příslušejícími obchodníky. 
Několikanásobně vyšší měrou se na něm podíleli hauzírníci z jiných zemí monarchie, pře-
vážně z Uher (včetně dnešního Slovenska) a zčásti z Haliče. Vyššího podílu dosahovali 
podomní obchodníci ze jmenovaných zemí zejm. v těšínské části Slezska, oběma hlavním 
zemím rekrutace cizích hauzírníků geograficky bližšího a tudíž i snáze dostupného, než 
bylo Opavsko. Vedle již uvedených příčin lze převahu cizích, zejm. uherských a haličských 
hauzírníků v těšínském dílu Slezska vysvětlit také strategickou geografickou polohou 
země, přes kterou museli projít hauzírníci z právě uvedených rakouských provincií, po-
kud chtěl obchodovat na západním Slezsku nebo na Moravě.

Kdo byli podomní obchodníci?

Podomní obchod patřil v habsburské monarchii k tzv. svobodným živnostem. K jeho pro-
vozování se nevyžadovala speciální profesní průprava (vyučení obchodníkem). Mohl se 
jím stát muž nebo žena, státní příslušníci Rakousko-Uherska, loajální a mravně zachovalí. 
Předpokládalo se dosažení zákonem z roku 1852 předepsaného minimálního věku 30 let 
u mužů a 20 let u žen, dobrá fyzická kondice, která měla být zárukou, že obchodník bude 
s to sám bez pomocníka roznášet nabízené zboží. Neměl trpět závažným onemocněním 
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nebo nést následky úrazu, které by zanechávaly stopu v jeho vizáži. Požadovalo se také, 
aby měl „čistou“ minulost, nepoznamenanou trestním stíháním, daňovými úniky apod. 
Takto disponovanému uchazeči okresní politická správa na jeho žádost vystavila tzv. pas 
podomního obchodníka (Hausierbuch, resp. Hausierpass) na dobu jednoho roku s mož-
ností prolongace, který mu po vidimování u politické správy, magistrátu nebo obecního 
představeného, umožňoval působit také v cizím okrese nebo obci. Knížka podomního ob-
chodníka uváděla jeho jméno, příjmení, místo a rok narození, bydliště a místo domovské 
příslušnosti, stav, náboženské vyznání. Následoval popis osoby (postava, tvar obličeje, 
barva očí, tvar nosu a úst, barva vlasů a zvláštní znamení). Třetí odstavec obsahoval údaj 
o době platnosti, zemi, pro kterou je platný a zvl. poznámku, pokud se povolovalo obcho-
dování v příhraničním okrese. Zároveň zde bylo místo pro vepsání okresů a míst, v nichž 
bylo zakázáno hauzírovat. Čtvrtý odstavec obsahoval seznam zboží, se kterým bylo hau-
zírníkovi dovoleno obchodovat (kontrolovatelné a nekontrolovatelné). Pokud bylo ob-
chodníkovi mimořádně dovoleno mít pomocníka-nosiče, zapisovaly se tu o něm obdobné 
údaje. Na další volné stránky knížky se zaznamenávala vidování, o která se obchodník 
úspěšně pokusil v obcích mimo svůj okres.

Některá přísná ustanovení zákona o podomním obchodu z roku 1852 byla novelizo-
vána ministerskými vyhláškami, většinou s tendencí usnadnit přístup k získání hauzírnic-
kého pasu, což zřejmě souviselo nikoliv se záměrnou hospodářskou politikou ve prospěch 
rozvoje podomního obchodu (ta byla spíše likvidační), ale byl to více projev snahy snaz-
ším přístupem k této živnosti řešit kritickou sociální situaci v některých oblastech Slezska. 
K nejčastěji porušovaným normám patřila povinnost dodržet minimální věk. Žadatelé 
obvykle zdůvodňovali prominutí věkové hranice tím, že ač se vyučili řemeslu (tkadlec, 
soustružník, stolařský tovaryš), nemají ve svém okolí možnost je provozovat, a tak by rádi 
zkusili podomní obchod. Často se objevuje důvod, že mladí muži nebo ženy se starají o své 
staré a nemohoucí rodiče, a aby je uživili, chtějí to zkusit s podomním obchodováním, byť 
ještě nedospěli do požadovaného věku.41 Velmi časté byly pardony požadovaného věku 
v případě nedospělých synů a dcer již zestárlých podomních obchodníků a obchodnic, 
jejichž síly už na provozování živnosti nestačily. Vysokou frekvenci vykazovaly také žá-
dosti o povolení nosiče zboží. Nejčastěji se o to pokoušely staré ženy-hauzírnice, obvykle 
vyššího věku a ne zcela zdravé. Obvykle žádaly, aby jim jako nosiči byly povoleny jejich 
dcery nebo snachy, zřejmě s úmyslem, že po nich převezmou hauzírnickou živnost.42 Vý-
jimečně se podomní obchodníci také domáhali výjimky, pokud jde o povolení hauzírovat 
s vozem a potahem. To byl např. případ podomní obchodnice Anny Grossové z Třemešné 
na Osoblažsku, která se zabývala prodejem nití, bavlněných tkanin a oděvů až v Dolním 
Rakousku a k přepravě zboží značného objemu do tak vzdálených míst hodlala užívat 

41 O prominutí věkové hranice žádal roku 1875 např. patentní invalida Anton Franzke z Jindřichova (teprve 
24 let) a v roce 1877 soustružník a Reservist Ober-Kanonir Johann Franke z Liptáně na Osoblažsku. ZAO, fond 
ZVS, kart. 1078. V roce 1869 žádal o prominutí požadovaného věku Leopold Blumenthal z Dolní Lutyně, žijící 
v Osoblaze, jemuž k dosažení potřebného věku scházel rok a pět měsíců. Zdůvodnění i později typické: Nemám 
jinou možnost uživiti svou rodinu a také se postarat o své staré rodiče, ale také o hluchoněmého bratra. Udělení této 
výjimky může zabránit tomu, abych nebyl odkázán na almužnu. ZAO, fond ZVS, kart. 1077.
42 Jako typický příklad lze uvést kauzu Terezie Rotterové, podomní obchodnice z Janova u Krnova (1875). V žá-
dosti ZVS píše: Je mi již 60 let, nejsem zdráva a opouštějí mne síly. Sama již nejsem s to zboží roznášet. Nosičkou 
by se mohla stát moje 22 let stará dcera Josefa. Má všechny vlastnosti, které se požadují od hauzírníka. ZAO, fond 
ZVS, kart. 1078.
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povozu s potahem. V roce 1897 žádala neúspěšně o tuto výjimku dolnorakouské zemské 
místodržitelství ve Vídni.43

Získat knížku podomního obchodníka a tudíž i právo podomně obchodovat se výji-
mečně podařilo i osobě, jejíž historie byla zatížena těžkým zločinem. Taková byla kauza 
Amálie Krebsové, 47 let staré ženy z Rudzice, vsi nedaleko Strumieně. Starost o obživu 
dvou nemanželských dětí ji vedla k podání žádosti o hauzírnický pas v září 1875. Na kontě 
měla vraždu svého dítěte v roce 1869, když neviděla východisko z bídy a nouze. Za tento zlo-
čin byla 14. ledna 1869 odsouzena zemským soudem v Opavě k pěti letům vězení, z nichž 
si po udělení milosti odseděla jen čtyři roky. Protože se po návratu z vězení ocitla zcela 
bez prostředků, bylo jí po několika pokusech se svolením povoleno císaře provozovat po-
domní obchod, aby mohla uživit své děti a nebyla břemenem pro svou domovskou obec.44 
Výjimečný byl také příklad cizího státního příslušníka, Heinricha Tschackerta z města 
Javor v tehdejším Pruském Slezsku, který v roce 1875 požádal o udělení hauzírnického 
pasu pro hejtmanství krnovské. Svou žádost opřel o tvrzení, že také podomní obchodníci 
z Rakouska-Uherska hauzírují v Prusku. Kupodivu, i toto obejití zákonného ustanovení 
prošlo a byla vydána licence.45

Uvedené příklady, které by bylo lze dále rozmnožovat, podávají důkaz vcelku blaho-
sklonného postoje okresních úřadů i Zemské vlády slezské jako odvolací instance v udělo-
vání licencí k podomnímu obchodu. Od 80. let se však podobná blahovůle z agendy úřadů 
vytrácí a vzdor tomu, že hauzírnictví je nadále považováno za jisté východisko ze sociální 
nouze v některých regionech Slezska, posuzování žádostí se zpřísňuje, což má za následek 
trvalý pokles udělených licencí. Přitvrzení úřadů v jednání s podomními obchodníky se 
naopak začalo naopak projevovat tím, že jejich agendu začaly ve větším měřítku naplňo-
vat stížnosti na protizákonné počínání domácích, ale především cizích hauzírníků a byly 
zavedeny přísné finanční postihy i odebírány licence, jak o tom bude řeč dále.

Dochované prameny neumožňují použití statistické metody při zkoumání teritoriálního 
a sociálního původu podomních obchodníků, ať už jde o domácí Slezany nebo cizince. Lze 
proto vyslovit jen závěry s omezenou platností, učiněné na základě výskytu ojedinělých 
zmínek v dochovaných dokumentech, resp. dílčí závěry, odvozené z ojediněle se vyskytu-
jících seznamů hauzírníků v některých městech země.

O teritoriálním původu místních slezských podomních obchodníků si můžeme udělat 
alespoň přibližnou představu na základě statistik Zemské vlády slezské, nesoustavně do-
chovaných v její registratuře. Nejstarší takovou statistiku máme k dispozici k roku 1890. 
V tomto roce bylo uděleno, resp. prodlouženo v jednotlivých okresech a staturárních měs-
tech Slezska následující množství licencí (tab. 2).

Převážná většina podomních obchodníků slezského původu se tedy na přelomu 
80. a 90. let 19. století rekrutovala z relativně chudých okresů Krnov, Bruntál a Frýval-
dov, v menším měřítku pak z okresu Těšín (včetně statutárního města Frýdku). Bylo to 
devět desetin všech podomních obchodníků. Obdobná situace trvala i v příštím desíti-
letí. Podle sčítání živností ve Slezsku z 1. června 1897 se tato skupina okresů podílela na 
kontingentu podomních obchodníků dokonce 95 %. Protože máme současně k dispozici 

43 Uchazečka již déle než 18 let provozovala podomní obchod se slezským textilním zbožím v dolnorakous-
kých obcích Pohrlitz, Brettelsbrunn, Langenlois, Mistelbach, Paysdorf, Joslowitz, Schallaus, Oberhollabrunn, 
Eggenberg, Pulkau a několika dalších. Srov. ZAO, fond ZVS, kart. 1086.
44 Tamtéž, kart. 1078.
45 Tamtéž.
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údaje o komoditní struktuře udělovaných licencí k podomnímu obchodu, víme, že šlo vý-
hradně o obchodníky se sortimentem zboží, v příslušných regionech produkovaného, tedy 
s nitěmi, lněnými a bavlněnými tkaninami a výrobky z nich, krátkým a střižním zbožím 
a krajkami. Obdobné srovnání máme k dispozici pak již jen pro rok 1904. Také v prvním 
decenniu 20. století si prioritu v podomním obchodě z hlediska teritoriálního původu hau-
zírníků udržely tytéž oblasti, v jejich rámci jednoznačně okr. Krnov, Frývaldov a Bruntál 
(cca 86 %).46

Tab. 2:  v Rakouském Slezsku udělené a prodloužené licence pro podomní obchod v roce 1890  
podle okresů a komodit47

Okres
Komodita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Celkem

bílsko 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Fryštát 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Frývaldov 70 0 0 1 2 7 9 89

bruntál 22 15 7 0 0 1 1 0 1 0 8 55

Krnov 155 0 11 18 17 0 2 0 4 6 4 217

Těšín 19 2 10 0 0 2 0 3 1 0 1 38

Opava 8 7 5 2 3 1 0 0 0 0 1 27

bílsko – město 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7

Frýdek – město 31 1 0 0 0 0 2 3 37

Opava – město 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Rakouské Slezsko 402 21 5 8 8 15 27 486

Pozn.: 1 = lněné, bavlněné tkaniny a nitě, 2 = ostatní střižní zboží, 3 = krátké zboží a galanterie, 4 = oděvní 
součásti, 5 = obuv, 6 = kovové zboží, 7 = kameninové zboží a porcelán, 8 = sklo a skleněné výrobky, 9 = dřevěné 
výrobky, 10 = různé ostatní zboží, 11 = potraviny

Pokud jde o cizí hauzírníky, kteří své obchody provozovali ve Slezsku na základě vi-
dovaných pasů, je na tom historik hůř. Nemáme k dispozici přesné statistiky, které by 
zahrnovaly stav v jednotlivých slezských okresech resp. statutárních městech, nebo si-
tuaci v zemi jako celku. Nezbývá, než se uchýlit k metodě „vybraných příkladů“, která má 
samozřejmě omezenou důkazní hodnotu. Analyzovali jsme strukturu vydaných vidova-
ných oprávnění pro politický okres Těšín v roce 1904,48 pro týž rok pak v oblasti malého 
venkovského města Jablunkova49 a průmyslového statutárního Bielska.50 V roce 1904 
okresní úřad v Těšíně vidoval celkem 92 pasů cizích hauzírníků. Z toho drtivou převahu 
měli podomní obchodníci pocházející z uherské části monarchie, zejm. ze dvou hornou-
herských stolic: z Trenčanské 42, z Nitranské 21 osob. Dobový svědek o nich napsal, že 
pocházejí z nejchudších krajů Slovenska a hovoří dialektem, kterým se snadno dorozumí 

46 Tamtéž, kart. 1083.
47 Tamtéž, kart. 1081.
48 Tamtéž. 1084.
49 Tamtéž.
50 Tamtéž, kart. 1083.
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se zdejším místním obyvatelstvem.51 Z dalších uherských stolic byli zastoupeni jednotlivci 
z Budapešti, Bratislavy, Prešova, Banské Bystrice a Segedína. Na druhém místě co do po-
čtu byli obchodníci původem z Haliče, konkrétně z okresů Limanowa, Bielsko a Tarnów. 
Morava byla zastoupena jediným hauzírníkem z Olomouce. Nejvíce z těchto cizích hau-
zírníků prodávalo tzv. galanterní zboží obvykle ve spojení s textilním zbožím (21), dále 
sklo a porcelán (14), textil a střižní zboží (13) a drát, plech, drátěné a plechové zboží (12). 
V městečku Jablunkově v roce 1904 vidovali 97 pasů cizích hauzírníků, z toho 28 pů-
vodem z Trenčanské stolice a sedm ze stolice Nitranské. Z ostatních částí Uher byli po-
domní obchodníci z Bratislavy, Spalata (Splitu) a Segedína. Podobně jako v Těšíně, tvořili 
druhou nejsilnější divizi hauzírníků Haličané. Pocházeli z okresů Żywiec, Biała, Tarnów, 
Chrzanów a Nowy Sącz. Na magistrátu Bielska vidovali v roce 1904 úhrnem 244 cizích 
hauzírnických pasů. Platily zde, pokud jde o původ podomních obchodníků, stejné trendy 
jako v předcházejících dvou příkladech, snad jen významnější postavení zaujímaly ně-
které země Předlitavska, především Morava a zčásti Čechy. Z nejsilněji zastoupených 
uherských zemí se ovšem příliv hauzírníků neomezoval jen na nejbližší oblasti a lokality, 
ale přicházeli i ze vzdálených, ba velmi vzdálených destinací, jako byly např. Kočevsko, 
Pětikostelí, Temešvár, Split, Černovcy ad. Totéž platí o podomních obchodnících z Haliče, 
kde byli zastoupeni i příchozí ze vzdálených východních krajů země, jako byl např. Lvov, 
Złoczów, Kolbuszów, Sambor, Limanowa, Nisko nad Sanem ad. Bielsko bylo pro po-
domní obchodníky pravděpodobně velmi ceněnou destinací.52 Své zákazníky zde vyhle-
dávalo značné množství hauzírníků ze vzdálených českých a moravských okresů a měst, 
např. z Chebu, Jáchymova, Kadaně, Nýdku, Ústí nad Labem, Mnichova Hradiště, Stra-
konic, Jihlavy, Vysokého Mýta, Třebíče atd.

Již výše jsme mohli konstatovat, že v západní, opavské části Slezska byl výskyt podom-
ních obchodníků mimoslezského původu citelně nižší. Např. v politickém okrese Krnov 
působilo podle statistiky z roku 1901 z 208 evidovaných hauzírníků pouze 33, kteří ne-
měli domovskou obec v krnovském okrese. Z předlitavských okresů zde obchodovalo 
32 osob, z uherských zemí monarchie jen jedna osoba.53 V roce 1904 z 231 registrovaných 
podomních obchodníků pocházelo z jiných okresů 65 osob, 52 z nich z Předlitavska a jen 
13 z Uher. Z předlitavských zemí byla nejsilněji zastoupena Kadaň (osm registrovaných), 
následovali jednotlivci z Olomouce, Holešova, Opavy, Ústí nad Labem, Frývaldova, Já-
chymova, Kroměříže, Náchoda, Lanškrounu, Vrchlabí, Šumperka a Domažlic. Jediný 
hauzírník pocházel z haličských Wadovic. Celkem 13 hauzírníků z uherské poloviny 
monarchie bylo z Liptovského sv. Mikuláše, Trenčína, Borova u Humenného a Komárna, 
dále ze Šoproně, Volosce a z Kočevska.54 V politickém okrese Opava bylo v roce 1903 vido-
váno 101 cizích podomních obchodníků. Jejich poněkud vyšší výskyt v porovnání s ostat-
ními okresy západního Slezska byl dán zřejmě výjimečným postavením Opavy jakožto 

51 Z přípisu magistrátu města Frýdku z 2. 7. 1892. Současně však se poukazuje na to, že místní slezští hauzírníci 
maďarsky neumějí, a proto nemají šanci podílet se recipročně na podomním obchodě v Uhrách. Tuto diskusi 
vyvolala žádost dvou uherských podomních obchodníků Pavla Banaka a Pavla Nizdolného o prodloužení licence 
z frýdeckého magistrátu. ZAO, fond ZVS, kart. 1081.
52 Ve Slezsku, zejm. v jeho těšínské části působila na přelomu 19. a 20. století řada podomních obchodníků, 
kteří se sice narodili v Haliči, ale domovské právo získali již v některé ze slezských obcí, a tudíž ve statistických 
výkazech figurují již jako místní, tj. slezští hauzírníci. Srov. ZAO, fond ZVS, kart. 1084 ad.
53 ZAO, fond ZVS, kart. 1084.
54 Tamtéž.
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hlavního města země. Také zde zaujímali významný podíl podomní obchodníci z uherské 
části monarchie: z Trenčanské stolice jich bylo sedm, z Nitranské 11 a ze Szegesvárské 16. 
Tvořili tedy přibližně třetinu cizích hauzírníků.

Zajímá-li historika sociální původ hauzírníků, tedy sociální prostředí a vrstva, z nichž 
se tato profese rekrutovala, i tentokrát je více méně odsouzen k závěrům opírajícím se 
o náhodně dochované zmínky v aktech okresních, resp. zemských úřadů. Ve sledovaném 
období, jak bylo již připomenuto, provozování podomního obchodu nebylo jen fenomé-
nem hospodářským, ale i jedním z paliativních prostředků, jak brzdit šířící se pauperis-
mus v některých částech země. To se odráží v tom, že se hauzírníci rekrutovali ponejvíce 
z nižších společenských vrstev. Převážný díl tvořili venkovští bezzemci, resp. domkáři 
s malou výměrou půdy, která nestačila k obživě jejich rodin, a hauzírnictví bylo tudíž víta-
ným zdrojem přivýdělku. Platilo to zejména o horských a podhorských oblastech s málo 
úrodnou půdou a nepříznivými klimatickými podmínkami, navíc postižených nedostat-
kem jiných pracovních příležitostí. Tento trend byl ještě posilován tam, kde stáří nebo 
nemoc ztěžovaly vykonávání namáhavější fyzické práce. Prodeji svých výrobků (plátna, 
bavlněných tkanin, krajek, košíků, dřevěných předmětů, drátěného zboží apod.) se věno-
vala, obvykle sezonně, část domáckých producentů. Obchodníků z této vrstvy na přelomu 
19. a 20. století rok od roku přibývalo. Rekrutovali se zejména z tkalcovských vesnic zá-
padního Slezska (Rázová, Holčovice ad.) a frýdeckého Pobeskydí (Dobrá, Vyšní Lhoty, 
Skalice, Trojanovice ad.),55 resp. z krajkářských obcí na Osoblažsku či z košíkářských cen-
ter kolem Holčovic.56 Okresní úřady jim udělovaly dva typy licenci: buď pouze na podomní 
prodej zboží vyrobeného ve vlastní domácnosti, nebo na prodej textilu i z dílen ostatních 
domáckých tkalců. V souvislosti s rekurzem tkalce Františka Křístka z Pazderné u Frýdku 
z roku 1903 okresní hejtman frýdecký uvedl důvody, proč je dobré tkalcům licence udělo-
vat: aby v době, kdy se rukodělné tkalcovství v kraji nachází v krizi, stupňované ještě pro-
vozem velkotováren ve Frýdku, sami sobě zajistili odbyt a tím umožnili spořádaný život 
sobě i početným rodinám.57

Mezi žadateli o licenci nechyběli ani vyučení řemeslničtí tovaryši, kteří neměli šanci 
založit vlastní živnost, dále manželky nebo vdovy po řemeslnících a v několika případech 
jsme se mezi hauzírníky setkali i s manželkami továrních dělníků. Účast žen na podomním 
obchodu byla ve Slezsku vůbec velmi vysoká a v desetiletích na přelomu 19. a 20. století 
představovaly ženy až 60 % všech podomních obchodníků. Již dříve citovaný Julius Mat-
tern mohl v roce 1899 napsat: In Schlesien dominier unter den Hausierern das weibliche 
Element.58

I mezi podomními obchodníky však byla řada jedinců, kteří tuto profesi nevykonávali 
jako východisko z nouze, ale jako docela výnosný business. Jako příklad může poslou-
žit Anna Großová z Třemešné, která hauzírovala s lněnými nitěmi, bavlněným textilem 
a oděvy ponejvíce ve vesnicích Dolního Rakouska. S manželem byla majitelkou dvou 
nezadlužených statků č. p. 213 a č. p. 264 v Třemešné s výměrou 31 jiter, z nichž plynul 
ročně zdanitelný výnos cca 1 000 zl. Podomní obchod provozovala ve velkém v zimních 

55 MYŠKA, Milan: „Osvětou a sebeobranou ku pravé svobodě a zámožnosti“ aneb stručné dějiny tkalcovského 
výrobního družstva ve Vyšních Lhotách, rkp. s. 12.
56 ZAO, fond ZVS, kart. 1077.
57 Tamtéž, kart. 1086.
58 MATTERN, J.: Schlesien, s. 268.
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měsících, tedy v době vegetačního klidu. Jejím pomocníkem býval manžel, který pro ni 
svážel zboží vlastním koňským povozem.59 Obdobně se to mělo s balkánskými obchod-
níky s jižním ovocem a zeleninou, z nichž mnozí byli ve svých domovských obcích majiteli 
polností a zahrad a obchodovali ve Slezsku s plodinami, které jejich rodiny vypěstovaly.60

Sortiment obchodování

Věnujme nyní pozornost struktuře zboží, s kterým podomní obchodníci ve Slezsku ob-
chodovali. Také při hledání odpovědi na tuto otázku je badatel ve svízelné situaci pro 
jednostrannost a neúplnost dochovaných informací. Statistiku podomních obchodníků 
slezského původu, kterým byly vydány hauzírnické pasy s uvedenou specifikací obchodo-
vaného sortimentu, máme dochovánu pro všechny slezské politické okresy a jediné ze sta-
tutárních měst (Frýdek) pouze k roku 1890.61 Jako sortiment jednoznačně převládaly ba-
vlněné, lněné zboží a nitě. Oprávnění k tomuto obchodu obdrželo úhrnem 224 hauzírníků. 
Druhým v pořadí byl sortiment střižní zboží, tedy tkaniny prodávané podle požadavků 
zákazníků na délku. Těmito pasy disponovalo 102 obchodníků. V obou případech šlo 
převážně o zboží, které se produkovalo podomácky ve Slezsku a Julius Mattern, sekretář 
opavské obchodní a živnostenské komory (dále OŽK), oprávněně konstatoval, že für die 
Kleingewerbetreibenden ist der Hausierhandel eine wahre Wohltat,62 protože umožňoval 
distribuci jejich produktů na nadregionálních trzích. O něco méně bylo licencí na krátké 
a galanterní zboží (89), tedy v podstatě opět sortiment převážně textilního charakteru. 
S velkým odstupem pak to byly sýry, jižní ovoce a zelenina (46) a konečně konfekce (40), 
tedy oděvy, bez rozlišení, zda šlo o nové, nebo obnošené šatstvo, které bylo až do první 
světové války oblíbeným a žádaným zbožím chudých vrstev. Ostatní sortiment byl distri-
buován po linii podomního obchodu daleko střídměji: např. prodejců skla a porcelánu se 
registrovalo 23, obchodníků s obuví bylo registrováno 22. Hauzírníci s obuví obchodovali 
hlavně s výrobky místních ševců z Albrechtic u Krnova, Pitárna, Jindřichova, Janova, Hol-
čovic a Liptáně. Těch zde působilo více než 100 a jejich výrobní kapacita vysoko překračo-
vala místní poptávku.63 V řádu několika jednotek to byl též prodej obrazů (převážně s ná-
boženskou tématikou), dřevěných výrobků, kovového zboží (drát, hřebíky, plech, pasti na 
myši apod.) a kameninového nádobí. Úplnou výjimku představovali podomní obchodníci 
s brýlemi, vavřínovým listem, octem nebo obilím. Jediný z místních hauzírníků se zabýval 
prodejem papíru a psacích potřeb, což asi odpovídalo nízké poptávce po těchto „zbytných“ 
předmětech v sociálních vrstvách, z nichž se rekrutovala většina zákazníků. Několik po-
domních obchodníků naopak od svých klientů skupovalo kožky domácích zvířat, staré 
železo a staré hadry. Zejména po starých hadrech byla poptávka, protože z nich tkalci 
v horských vesnicích na Jablunkovsku, ale také v několika vesnicích v západním Slezsku 
vyráběli podomácku oblíbené selské tepichy. Frýdečtí magistrátní úředníci se spokojili 
pouze se zprávou, že nejvíce, tj. 32 licencí, bylo vydáno na prodej „průmyslového“ zboží, 
tři na prodej jižního ovoce a dva na řemeslné výrobky.

59 ZAO, fond ZVS, kart. 1086. 
60 MATTERN, J.: Schlesien, s. 270.
61 ZAO, fond ZVS, kart. 1081.
62 MATTERN, J.: Schlesien, s. 265.
63 Tamtéž, s. 270–271.
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Rozmanitější byl sortiment, se kterým obchodovali cizí, do Slezska nepříslušející po-
domní obchodníci. Také zde jsme ovšem odkázáni téměř výhradně na náhodné zmínky, 
které se z nejrůznějších důvodů objevují v pramenech. Kromě zboží vyjmenovaného již 
v souvislosti s místními hauzírníky patřil ke specializacím cizích podomních obchodníků 
obchod se sklem (tabulovým), skleněnými výrobky (sklenice, poháry, zrcadla apod.) 
a s porcelánem. Převážně to byli hornouherští obchodníci z Mojtína, Lednice a Lednické 
Lehoty v Trenčanské stolici. Ti obvykle spojovali prodej skleněného zboží s drobnými ře-
meslnickými službami, jako bylo zasklívání oken, oprava zrcadel apod. Z Trenčanské sto-
lice, z obcí Mojtín, Čadca, Velká Rovná a Zákopčie, ale také z vesnic v Nitranské stolici se 
rekrutovali hauzírníci, obchodující s drátem, plechem, drobnými kovovými výrobky jako 
hřebíky, zámky, drátěná síta, drátěné košíky, pasti na myši, konve na petrolej, trychtýře, 
šlehače sněhu, čističe cylindrů petrolejových lamp apod. Také oni spojovali obchodování 
s poskytováním drobných služeb, nejčastěji oprav plechového nádobí nýtováním, kera-
mického nádobí a předmětů z kameniny drátováním apod. Do povědomí vešli jako dro-
tári, dráteníci.64 Ve Slezsku oblíbené krajky jako doplňky ženského svátečního lidového 
oděvu byly kromě místních hauzírníků z Osoblažska65 distribuovány obchodníky z vesnic 
a měst českého Krušnohoří. Přicházeli do Slezska z Jáchymova, Božího Daru, Krupky, 
Přísečnice, Poluben. Často slezské vesnice a města obcházeli podomní obchodníci, pů-
vodem z jižních uherských provincií (nejčastěji z vesnic v Kočevsku), kteří prodávali pře-
bytky plodin vypěstovaných na rodinných hospodářstvích, jako byly např. okurky, pap-
riky, často v konzervovaném stavu, ale také jižní ovoce, ať už čerstvé nebo sušené (fíky, 
hrozinky apod.). Máme zprávy o tom, že obchodníci s tímto sortimentem navštěvovali 
s oblibou venkovské hospody a krčmy, nabízeli své „delikatesy“ pijanům alkoholických 
nápojů a zneužívali jejich „rauše“ a toho, že tolik nedbali na útratu, aby snáze dosáhli vyš-
ších tržeb.66 Zejména do poutních míst, jichž bylo ve Slezsku hned několik (např. Frýdek, 
Hrabyně, Cvilín, P. Marie Pomocná u Cukmantlu), mířili podomní obchodníci s devocio-
náliemi (kříže a křížky, svaté obrázky, růžence, sádrové sošky svatých) a s náboženskou 
literaturou, jako byly modlitební knihy, zpěvníky apod. Přicházeli někdy z velmi vzdále-
ných míst, spjatých obvykle s výrobou těchto předmětů. K dispozici jsou záznamy o tom, 
že pocházeli z Valsugana, Castello Tesino v Jižním Tyrolsku, z Drenchia v italské provincii 
Udine, z Tolminu v hrabství Gradica ve Slovinsku, resp. z míst v okolí Ostřihomi, sídla vý-
znamné arcidiecéze Uherska (Nágyigmand).67 Z roku 1904 máme zprávu, že v těšínském 
okrese prodávali Georg Hudák, Mikol Szmik a Lukas Kosztura z Prešova proutěné košíky 
a dýmky a Pfeffa Hisci ze Sagy u Zvolena podomácku tkané koberce ze starých hadrů.68

64 Také pro tyto obchodníky bylo Těšínsko namnoze tranzitním územím na jejich cestách za obchodem do 
Pruského Slezska resp. na Moravu. Tam prodávali obdobný sortiment kovového zboží a vykonávali obdobné 
práce. V Pruském Slezsku byli nazýváni Topfsticher. Srov. FLECHTNER, F.: Das Hausiergewerbe, s. 18, 22–23. 
V literatuře se zdůrazňovalo, že ze slezských železáren nakupovali drát a plech a odtud jej distribuovali do dal-
ších zemí. Podle některých autorů drátenictví v letních měsících nahrazovali podomním prodejem ovoce. Srov. 
ADAMUSOVÁ, J. – HALLONOVÁ, K. – KENDROVÁ, K. – KONTRIK, A. – VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo, 
passim. Dále PAVLÍK, Alojzy: Drotárstvo : Nástin dejin. Dostupné z: www.velkerovne.sk/contents/drot_sk.htm.
65 ZAO, fond ZVS, kart. 1077.
66 MATTERN, J.: Schlesien, s. 270–271; MYŠKA, MILAN: Jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Vlastivědné listy 
40, 2014, s. 12–14.
67 ZAO, fond ZVS, kart. 1082, 1084.
68 Tamtéž, kart. 1084.
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Pokud cizí podomní obchodníci prodávali zboží, které nekonkurovalo domácímu slez-
skému průmyslu, nebo nabízeli zemědělské produkty, které se ve Slezsku nepěstovaly, 
byli vítáni s porozuměním. Na konci 19. století se však ve Slezsku objevovalo stále více 
cizích hauzírníků, kteří nabízeli zboží totožné s tím, které se přímo ve Slezsku vyrábělo, 
ba pociťovala se dokonce jeho nadprodukce. Bylo tomu tak zejména u lněného a bavlně-
ného zboží a zboží střižního. S ním obchodovalo stále více obchodníků zejména z Horních 
Uher a z některých jižních uherských zemí. Nejen místní obchodníci, ale také mluvčí do-
máckých tkalců naléhali na slezské úřady, aby omezily, nebo zcela zamítaly vidování hau-
zírnických pasů prodejcům tohoto sortimentu zboží,69 a naopak aby byly povolnější při 
udělování licencí podomního obchodu např. podomácku pracujícím tkalcům, kteří chtějí 
vlastní výrobky prodávat sami vesnici od vesnice, dům od domu.

„alltag“ hauzírníka

Podomním obchodováním se ve Slezsku zabývali muži a ženy nejrůznějších věkových 
skupin. Jejich věk se pohyboval od 30 do 60 let, nechyběly však výjimky směrem dolů i na-
horu. Hauzírníkům mladším, než požadoval zákon, poskytovaly okresní úřady dispens. 
Ani hauzírníci starších ročníků nebyli výjimkou. Např. v roce 1904 vidovali v okrese Těšín 
pasy haličskému obchodníku s galanterním a střižním zbožím Fabiánovi, který se naro-
dil v Sokolově v roce 1838, Slováku Hudákovi s košíkářským zbožím narozenému roku 
1840 v Prešově apod.70 Podle výsledků soukromé ankety, kterou uspořádal Julius Mattern 
z opavské OŽK na konci 90. let 19. století, byla v západní části Slezska většina hauzír-
níků křesťanského vyznání, zatímco v Těšínském Slezsku to byli především židé z Haliče 
a Uher. Podomním obchodníkem se nemohl stát člověk tělesně nebo duševně postižený, 
což přímo vylučoval zákon. Výkon hauzírnické profese vyžadoval osoby fyzicky zdatné, 
které byly s to překonávat v létě v zimě značné vzdálenosti a nosit těžká břemena. Typic-
kou postavu podomního obchodníka představoval muž nebo žena s dřevěnou krosnou 
s popruhy na prsou a batohem nebo pytlem na zádech. Pohybovali se většinou pěšky, jen 
výjimečně procházeli krajinou s malým ručním vozíkem. Pouze velmi starým hauzírni-
cím úřady výjimečně povolovaly pomocníka-nosiče zboží, obvykle z řad dětí, vnuků nebo 
vnuček obchodníků. Časté byly případy, kdy tito pomocníci po svém předkovi v hauzír-
nické profesi samostatně pokračovali.

Hauzírníci měli obvykle ve Slezsku své rajóny, které pravidelně zásobovali. Při vstupu 
do města nebo vesnice si musel podomní obchodník vyřídit povolení od městského úřadu 
nebo vesnického představeného, což bývalo zapsáno do hauzírnického pasu. Své rajóny si 
hauzírníci pečlivě hlídali, aby je nenarušoval podomní obchodník-konkurent. Porušování 
této nepsané dohody bývalo předmětem ostrých hádek, čas od času docházelo ke sporům, 
ba i rvačkám, které se řešily také na úrovni zemských úřadů. Velká část hauzírníků pro-
vozovala svou profesi nepřetržitě v létě i v zimě. Na cestu nastupovali ze svých trvalých 
bydlišť na jaře, několik týdnů se zabývali podomním obchodováním, pak se nakrátko vra-
celi ke svým rodinám, aby za několik dnů opět vyrazili na cesty s novými zásobami zboží. 
Ti, kteří provozovali podomní obchod sezonně, odcházeli za zákazníky obvykle v prosinci 

69 Srov. tamtéž, kart. 1082. Přípis hauzírníka z Návsí u Jablunkova okresnímu úřadu v Těšíně z 23. 12. 1904, 
kde tento požadavek zdůvodňuje ohledem na to, že domácí průmysl, poškozovaný uherskými obchodníky, by měl 
být zcela chráněn.
70 ZAO, fond ZVS, kart. 1084.
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a putovali se zbožím do konce března, pak se vraceli domů, aby se věnovali rolnickému 
hospodaření. Podomní obchodníci ve východním Slezsku svou profesi vykonávali zpra-
vidla celoročně, neměli žádné vedlejší zaměstnání. Jejich rodinní příslušníci pracovali 
obvykle jako domáčtí dělníci (tkalci, krajkářky, košíkáři, výrobci dřevěného zboží), ná-
deníci, nebo docházeli pracovat do továren. S rozvojem komunikací v éře industrializace 
využívali podomní obchodníci, přicházející do Slezska z Haliče nebo z Uher, v té době 
již fungující sítě železničních tratí. To jim umožňovalo dopravovat naráz větší objem ob-
chodovaného zboží, které skladovali v některé ze slezských obcí, odkud podnikali své ně-
kolikadenní cesty za zákazníky. Svážení zboží vlastními nebo najímanými formanskými 
povozy se na přelomu 19. a 20. století stalo spíše výjimkou.

Podomní obchodníci na svých cestách Slezskem vyhledávali především kraje, které tr-
pěly nedostatečně hustou sítí pevných obchodů, kraje osídlené sociálně nižšími společen-
skými vrstvami a průmyslová města a obce v den výplat, kdy byla větší šance zboží prodat. 
Většina podomních obchodníků měla ve svých zájmových rajonech stálé trasy pochůzek, 
takže se v jednotlivých obcích objevovala s jistou pravidelností. Bývalo zvykem, že zboží, 
které neměl obchodník právě v krosně, nebo bylo vyprodáno, si konkrétní zákazník pře-
dem objednával pro příští pochůzku hauzírníka. Pokud se na těchto ustálených trasách 
dařilo dobře prodávat, vraceli se na ně hauzírníci rok co rok. Denní pracovní doba podom-
ního obchodníka nebyla nijak omezena: v zimě to bývalo osm hodin, v létě 10 i 12 hodin. 
Hauzírníci, kteří obchodovali s galanterním a střižním zbožím, jižním ovocem a pochuti-
nami, a prodávali je po hostincích a krčmách, pracovali často i přes půlnoc. Bývalo tomu 
tak zejména v zimních měsících, kdy bývaly vesnické krčmy i městské hostince hojně 
navštěvovány. Obchodníci se nevraceli denně do svých východišť, ale příležitostně pře-
spávali v hospodách nebo u zákazníků, z čehož snadno a často vznikala různá nedorozu-
mění, která musela řešit policie nebo místní úřady. Doba, po kterou se obchodník zdržel 
na jednom místě, bývala různá. V malých vesničkách k tomu stačil jeden den, ve velkých 
a rozlehlých vesnicích nebo městečkách se jeho pobyt protáhl i na několik dní.71 Situaci 
podomních obchodníků od roku 1895 zkomplikovalo vydání zákona, na základě něhož 
se také na toto odvětví činnosti začala vztahovat povinnost dodržování nedělního klidu. 

Zatímco v některých zemích monarchie byli podomní obchodníci obvykle zásobováni 
obchodovaným zbožím pomocí systému prostředníků (Lieferanten),72 ve Slezsku si hau-
zírníci zboží opatřovali přímými nákupy buď od bezprostředních výrobců (produkty do-
máckého průmyslu), jimiž bývali často příslušníci hauzírníkovy domácnosti, nebo nákupy 
od větších obchodníků, ale také např. ve faktoriích manufaktur a továren. Např. horno-
uherští obchodníci s plechem, drátem a drobnými železářskými produkty je nakupovali 
buď ve faktoriích středoslovenských železáren v Čadci, Turzovce a Žilině, nebo častěji 
přímo ze železáren na území Slezska; prodejci skla, skleněných výrobků a porcelánu ze 
skláren a porcelánek na západním Slovensku (okolí Holiče, Modré ad.).

Mezi obyvateli slezských vesnic a městeček byl podomní obchod velmi oblíben. Mnohdy 
se mezi podomními obchodníky a jejich zákazníky vytvářel blízký vztah. Nejenže v odleh-
lých místech zbavovali zákazníky starostí s nákupy zboží ve vzdálených městech a měs-
tysech, spojenými se ztrátou času a zvýšenými výdaji, ale umožňovali lidem nákup zboží 

71 EXNER, Walter (Hg.): Die Hausindustrie Österreichs : Ein Commentar zur Hausindustriellen Abtheilung auf 
der Allgemeinen Land- und Forstwirtschaftlichen Ausstellung. Wien 1890, s. 96–105.
72  Srov. např. MARADA, M. (ed.): Ignaz Briess, s. 39.
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za přijatelnou cenu a v požadované kvalitě. Seznamovali je s novými výrobky a fungovali 
také jako poslové různých informací a vzkazů, např. od příbuzných bydlících v jiných ob-
cích apod.

Vcelku dobrý „image“ podomních obchodníků ve Slezsku čas od času poškozovali ně-
kteří z nich přestupky zákonem a vyhláškami stanovených norem.73 Policie, jež se zamě-
řovala na hauzírníky zejména v obcích a okresech Slezska, které sousedily s Pruskem, při 
kontrolách hauzírnických pasů někdy objevila podomní obchodníky, kteří tuto profesi 
vykonávali buď zcela bez oprávnění, nebo alespoň bez vidování v příslušném místě. Tak 
např. v roce 1889 byli na Opavsku zadrženi dráteníci Josef Chládek, Jakub Baranek a Ale-
xander Hoden z Bitanova u Žiliny a pokutováni 50 zl. r. m., protože bez hauzírnického 
pasu prodávali plech, drát a provozovali drátenické služby.74 Obdobných případů je z let 
1885–1910 ve Slezsku evidováno několik desítek. Jindy se podomní obchodníci dopouštěli 
přestupku tím, že nabízeli zboží, se kterým nebyli oprávněni obchodovat a navíc i v mís-
tech, kde to bylo zakázáno. Čas od času policie zadržela zejména starší hauzírnice, které 
využívaly služeb „nosičů“, aniž jim to bylo výslovně povoleno. V roce 1893 zadrželi při 
takové činnosti v restauraci na nádraží v Třinci tři členy rodiny hauzírnice Pavlíny Keili-
chové z Osoblahy, která nabízela k prodeji střižní zboží a myslivecké kazajky. Nejenže byla 
pokutována 20 zl. r. m., ale bylo jí i zabaveno zboží.75 Při nedobytnosti pokuty bývali hau-
zírníci trestáni několikadenním vězením, při opakovaném přistižení i odebráním licence.

Profese podomních obchodníků ovšem nepatřila k výnosným a na konci předminulého 
století už byla mnohými považována za východisko z nouze. Podomní obchodníci zpra-
vidla nedisponovali větším množstvím kapitálu ani takovými částkami, které by mohly 
odstartovat budování „kamenného“ obchodu. Také zisky, které podomní obchod vynášel, 
většinou sotva stačily na prostou obnovu podnikání a na obživu rodiny. Odviselo to nam-
noze od sociálního statutu klientely, kterou byli převážně dělníci, vesnická čeleď, domkáři, 
jen výjimečně zámožnější sedláci a měšťané – tedy vrstvy, které si mohly dovolit nakupo-
vat jen levné zboží. Rozdíl mezi cenou, za kterou hauzírník nakupoval u výrobce, a cenou, 
za kterou prodával, nemohl být vysoký.

Závěr

Na konci 19. století se rozvinula veřejná politická diskuse o tom, zda podomní obchod 
zachovat jako specifickou a obecně prospěšnou živnost, nebo přikročit k jeho definitiv-
nímu zákazu prostřednictvím zákonů resp. obecně platných nařízení. Mnohá města sama 
o sobě přikročila k zákazu provozování podomního obchodu ve svém obvodu a jejich po-
čet se rok od roku zvyšoval.76 Střetlo se několik stanovisek. Odpůrci podomního obchodu, 
jak vyplývalo z logiky osobně motivovaných zájmů, se rekrutovali zejména z řad drobných 
a středních kupců, kteří v mnoha místech ovlivňovali rozhodnutí lokálních obecních za-
stupitelstev. Zazlívali hauzírníkům, že jim odvádějí potenciální zákazníky a tím i zužují 
okruh jejich osobní klientely a také že svými cenami podomní obchodníci nutí kupce sa-

73 Nejčastěji se podomní obchodníci provinili proti ustanovení § 2 (absence úředního oprávnění a nedodržování 
stanovených podmínek) a § 19 (prokázání domácího původu zboží apod.) zákona ze 4. 9. 1852.
74 ZAO, fond ZVS, kart. 1085.
75 Tamtéž.
76 Srov. zprávy o tom, soustavně zasílané ZVS v Opavě od různých magistrátů měst resp. místodržitelství. ZAO, 
fond ZVS, zejm. kart. 1082. Informace o tom byly také uveřejňovány ve sbírkách zákonů a nařízení.
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motné k nižším prodejním cenám a tudíž také k nižší marži. Na straně podomních ob-
chodníků stála většina populace, jejíž hlas sice zazníval, ale neměl oporu v institucích, 
které by ji jako zákazníky reprezentovaly.77 Do diskuse se zapojili i němečtí a rakouští ná-
rodohospodáři. Německý Verein für Socialpolitik inicioval výzkum stávající situace v po-
domním obchodě v různých zemích Evropy. Výsledky výzkumů, opírajících se o někdy 
celkem reprezentativní ankety z let 1898–1899, byly zveřejněny v publikaci Untersuchun-
gen über die Lage des Hausiergewerbes in Österreich (Leipzig 1899) jako 82. svazek ediční 
řady Schriften des Vereins für Socialpolitik.78 

Autorem nevelké stati, shrnující výsledky bádání o podomním obchodě ve Slezsku, byl 
sekretář opavské OŽK Dr. jur. Julius Mattern. Vycházeje ze slezské zkušenosti posled-
ních desetiletí, stanul na pozici obhájce podomního obchodu, jejž shledával smysluplným 
i v době rozvoje železniční dopravy, poštovnictví a dalších moderních forem komunikace. 
V pozadí jeho názorů a postojů byla na jedné straně znalost konzumního prostředí země, 
ale také vědomí potřeb relativně velmi rozvinutého slezského průmyslu. V konkrétních 
podmínkách Slezska, kde ještě nebyla dobudována síť lokálních drah, kde byla nadále 
řada komunikačně obtížně dostupných měst a vesnic a slabě rozvinuta obchodní síť, a na 
druhé straně potřeba zajistit odbyt pro místní průmyslový sektor, produkující mnohem 
více, než se v zemi mohlo spotřebovat, považoval podomní obchod za významný národo-
hospodářský fenomén přispívající k prosperitě země. Pozitivní odpověď na otázku exis-
tence podomního obchodu ve Slezsku ještě navíc podporovala skutečnost, že do Slezska 
příslušející hauzírníci z velké části obchodovali s výrobky domácích výrobců, které by se 
jinými cestami jen s obtížemi dostávaly na trh. To platilo zejména o slezských podomních 
obchodnících, kteří s domácími produkty odcházeli za zákazníky i do jiných zemí monar-
chie, nejčastěji na Moravu, do Dolního Rakouska, Haliče a Uher. Mattern nebyl jen úzce 
profilovaným národohospodářem. Byl schopen vidět i širší společenské souvislosti feno-
ménu podomního obchodu. Nepodceňoval ani skutečnost, že podomní obchod poskytuje 
relativně značnému počtu chudé populace ne sice lukrativní, ale přece jen únosný způsob 
obživy, což zcela jistě nebyl zanedbatelný faktor v podmínkách země, jejíž některé obvody 
byly ohroženy nárůstem chudoby zejména v letech krize tam rozšířeného domáckého 
průmyslu. Úplným zrušením podomního obchodu by tisíce hauzírujících i jejich rodin 
byly zcela zbaveny možnosti obživy, byly by odsouzeny k žebrácké holi, neboť nemají ani 
potřebný provozní kapitál, ani vyžadované živnostenské vzdělání, aby se mohly ihned vě-
novat jiným povoláním.79

Zusammenfassung

Hausierhändler oder wie einst in Schlesien hausiert wurde :  
Beitrag zur Geschichte des Hausierhandels auf der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts 
Milan Myška

In seinem Werk Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle (1979) betrachtete 
Fernand Braudel den Hausierhandel im Kontext des Fungierens des Austausches nicht als ein ver-
nachlässigbares, sondern ganz im Gegenteil als ein für den Historiker beachtenswertes Phänomen. 
Die tschechische Geschichtsforschung nahm sich aber seine methodologische Botschaft nicht zu 

77 MYŠKA, M.: Jak se ve Slezsku, s. 23–34.
78 Vydalo nakladatelství Dunder & Humblot v Lipsku roku 1899.
79 MATTERN, J.: Schlesien, s. 271.
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MATERIÁLYHerzen und die Entwicklung des Hausierhandels auf unserem Gebiet stellt bis heute aus wissenschaft-
licher Sicht ein völlig vernachlässigtes Thema dar. In der hier vorgelegten Studie versucht der Ver-
fasser den maßgeblichen Tendenzen dieses Phänomens auf dem Gebiet von Österreichisch-Schlesien 
auf der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert auf die Spur zu kommen. Also in dem Zeitalter, wo zwar 
bereits der Prozess des Untergangs dieses Phänomens im Gang war, dennoch erfüllte der Hausier-
handel in Folge der spezifischen Bedingungen der wirtschaftlichen und auch der sozialen Entwicklung 
immer noch seine unvertretbare Funktion. Der Verfasser analysiert zunächst den Begriff „Hausier-
handel“ anhand der Werke der Nationalökonomen und der Wirtschaftshistoriker. Ferner verfolgt 
er die Entwicklung der einschlägigen österreichischen Gesetzgebung und analysiert die spezifischen 
Bedingungen des Landes, die das geeignete Milieu für die Entwicklung und das Überleben dieser 
Form des Warenaustausches hervorgebracht haben. Er stellt fest, dass in den letzten Dezennien des 
19. Jahrhunderts und unmittelbar vor dem Beginn des Großen Krieges die Zahl der Hausierhändler 
abnahm, diese behielten aber ihre praktische Bedeutung im Prozess des Austausches bei. Ferner ana-
lysiert der Verfasser die territoriale Herkunft und die soziale Provenienz der Akteuere (d.h. Hausierer) 
und kommt zur Erkenntnis, dass der Hausiererhandel nur zu einem geringeren Teil von den hiesigen 
nach Schlesien zugehörigen Händlern betrieben wurde (zwischen den Jahren 1880 und 1904 waren 
es etwa nur 20%). Die Beteiligung der Hausierer aus anderen Ländern der Monarchie war dagegen 
um mehrfache höher. Vor allem kamen sie aus Ungarn (die Komitate Trentschin und Nitra) und Gali-
zien. In den Quellen werden aber auch die Händler aus Banat, Kočevje / Gottschee, Dalmatien, Tirol 
u.a.m. genannt. Die Vertretung der fremden Hausierer war im Teschener Land um vielfache höher als 
im Troppauer Schlesien. Das Gros der hiesigen Hausierer entstamme den Bezirken Krnov / Jägern-
dorf, Frývaldov / Freiwaldau und Bruntál / Freudenthal, im Teschener Land aus dem Bezirk Teschen 
und der Statutarstadt Frýdek / Friedek. Bezüglich der sozialen Provenienz entstammten die meisten 
Hausierer der unteren Schichten der Gesellschaft. Es waren dörfliche Landlosen, bzw. die Besitzer 
oder Pächter von kleinen Höfen, mit deren Ertrag die Familie nicht ganzjährig unterhalten werden 
konnte, ferner die Handwerkgesellen, die keine Möglichkeit hatten eigene Werkstätte zu betrieben, 
des Weiteren die Alten und Kranken, Witwen, ausnahmsweise auch die Frauen der Fabrikarbeiter 
u.a. Das Warensortiment, mit dem die Hausierer Handel getrieben haben, war äußerst mannigfach: 
neben Schnittware, Galanterie und dem Textil waren es kleine Produkte aus Draht und Eisen, Glas, 
Glasprodukte, abgetragene Kleidung und Gelumpe, Südfrüchte, aber auch religiöse Literatur, Hei-
ligenbilder und Devotionalien. Zum charakteristischen Sortiment der schlesischen Hausierer zählte 
Textil, Schnittware (Leinwand und baumwollene Kattune) und Galanterie, aber auch die Spitze von 
Osoblaha.

Obwohl in dem untersuchten Zeitalter die österreichisch-ungarische Wirtschaftspolitik der Entwick-
lung des Hausierhandels wenig freundlich gesinnt war, wurde dieser aufrechterhalten, u.a. aus dem 
Grund, da für manche Regionen der Monarchie, einschließlich Schlesien, dieser Handel zum mögli-
chen Mittel der Lösung der sozialen Frage geworden ist: in den Gegenden, die vom Sturz in die Tiefe 
des Pauperismus bedroht waren, stellte dieser Handel mindestens für einen Teil der Bevölkerung wenn 
auch bescheidene Unterhaltungsquelle dar. Diesen Aspekt des Hausierhandels berücksichtigten vor 
allem diejenigen Staatsbeamten, die in den peripheren Regionen tätig waren und somit die soziale 
Frage aus der nächsten Nähe betrachten konnten, ganz im Gegenteil zu den Bürokraten auf den Wie-
ner Ministerämtern.


