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Ve své seminární práci na téma Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století, jsem se snažil postihnout co nejvíce skutečností o důvodech změn, které na venkově probíhaly. Zvláště jsem se zaměřil na problematiku sociálních důsledků rozvoje kapitalismu v zemědělství, jelikož právě rozvoj kapitalismu byl hnací silou všech těchto změn. V závěru jsem věnoval pozornost domácnosti a rodině na venkově.
    Zdrojem informací mi byly syntetické práce, zejména pak kniha Kapitalismus a česká společnost. 

Sociální důsledky rozvoje kapitalismu v zemědělství
    Rozvoj kapitalistického podnikání v zemědělství od 50. let 19. století vedl k urychlenému rozkladu pozdně feudálních vztahů a formování nové třídní struktury vesnice. „Osvobození“ venkovského lidu znamenalo nejen zrušení jeho bývalé poddanské závislosti, ale současně také pouta solidarity, které utvářelo z venkovského lidu sice diferencovanou, nicméně jednotnou sociální skupinu.
    Zrušení poddanství a roboty znamenalo jednak změnu právního postavení bývalého poddaného, tj. zrušení poddanského svazku vrchnostenské jurisdikce, za druhé pak odstranění tzv. vrchnostenského hlavního vlastnictví. Rolník, který byl dosud formálně uživatelem půdy, se stal nyní jejím jediným vlastníkem. V souvislosti s tím byly zrušeny všechny dávky spjaté s předchozí formou vlastnictví půdy1.
    Formálně i fakticky byly rozeznávány tři kategorie zrušených práv:
práva, která vyplývala z určitého přetrvávajícího osobního svazku (nucení k odběru piva apod.), která byla zrušena bez náhrady;
práva, která vyplývala z emfyteuse, tj. z povinnosti vůči církvi, školám a jiným veřejným institucím, jež byla zrušena za plnou náhradu;
urbariální povinnosti poddaných vůči vrchnosti (především robota), které byly zrušeny proti „mírnému odškodnění“.
    Tato náhrada - „mírné odškodnění“ – činila zpravidla dvě třetiny čisté hodnoty feudálních břemen. O ekonomickém významu robotní práce svědčila skutečnost, že její hodnota měla být oceněna nejvýše jednou třetinou hodnoty svobodné pracovní síly. Jedna třetina z celkové sumy byla odečtena jako ekvivalent za daně, které platila vrchnost z urbariálních dávek státu, druhá třetina byla placena prostřednictvím zemského rozpočtu (tj. obyvatelstvem celé země) a konečně poslední třetinu měl splácet příslušný rolník. Vypočtená roční hodnota náhrady  byla kapitalizována dvacetinásobkem, který se stával hypotečním dluhem a měl být umořen čtvrtletními splátkami ve dvaceti letech. Příslušná třetina, kterou platila země, měla být splácena a byla splácena  ze zvláštních zemských fondů („vyvazovací fondy“) v ročních splátkách po dobu čtyřiceti let.
    Celková hodnota náhrady činila v českých zemích zhruba 90 miliónů zlatých, z čehož asi 80 % připadalo bývalým vrchnostem a zbytek veřejným institucím. O obrovském rozsahu a významu celé akce svědčí skutečnost, že v Čechách platilo náhradu celkem 578 341 osob, na Moravě 333 199 osob a ve Slezsku 53 884 osob. Nárok na náhradu mělo v Čechách 22 762 osob a korporací (z toho 1231 vrchností), na Moravě 4091 (505 vrchností) a ve Slezsku 1596 (176 vrchností).
    Zrušení robotních povinností a patrimoniálních svazků za náhradu mělo pronikavé ekonomické a sociální důsledky a rozhodlo to o tzv. pruské cestě vývoje kapitalismu v českém zemedělství. Stalo se příznačnou formou akumulace kapitálu, neboť v rukou bývalých pozemkových aristokratů se ocitaly obrovské sumy, které jim umožnily poměrně rychlý přechod ke kapitalistickému podnikání. Největším pozemkovým vlastníkem v Čechách – Schwarzenbergům – byla přiznána náhrada ve výši dva a čtvrt miliónu zlatých a značné kapitálové sumy získaly rovněž další nejvýznamnější šlechtické rody (Lobkowiczové, Waldsteinové, Kinští, Dietrichsteinové, na Moravě především Lichtensteinové). Těchto prostředků využívali velcí pozemkoví vlastníci nejen k investicím ve vlastní zemědělské výrobě, ale pronikali rovněž do bankovního podnikání a průmyslové výroby, a to zvláště tam, kde tato výroba byla spjata se zemědělstvím2.
    Zrušením roboty se stala půda soukromým vlastnictvím rolníků, nebyla však ještě kapitalistickým zbožím v pravém slova smyslu. Příslušné zákony a jejich prováděcí nařízení z let 1848 a 1849 výslovně podotýkaly, že se jimi neruší starší josefínské patenty regulující a omezující volnou směnitelnost a dělitelnost půdy. Tento stav byl zásadně změněn teprve zákony z let 1868 (pro Moravu) a 1869 (pro Čechy a Slezsko), kterými byla prohlášena naprostá dělitelnost a tedy i směnitelnost půdy, omezená pouze šlechtickým fideikomisem a výminkářstvím, pokud se jednalo o rolnickou půdu. Tím se stala půda skutečným kapitalistickým zbožím.
    Kapitalistický statkář a velkostatkář s více než 20 ha realizoval téměř 90 % své produkce na trhu. Malí rolníci s půdou do 5 ha přicházeli na trh zhruba s polovinou své výroby. Přitom ovšem vlastní konzum v malorolnických rodinách byl podstatně nižší než v rodinách velkostatkářů. Podle odhadů z přelomu století spotřebovala rolnická rodina s půdou do 2 ha až 20krát méně než velkostatkářská rodina s půdou přes 100 ha. Poloproletáři a malorolníci tedy na trhu uplatňovali produkt, který byl vlastně částí ekvivalentu jejich vlastní pracovní síly. Při nízké produktivitě práce v malorolnických hospodářstvích nezaručovaly tržní ceny, diktované zemědělskou velkovýrobou, ani prostou reprodukci kapitálu. Malý vlastník půdy byl vytlačován do sféry námezdní práce, kde musel hledat dodatečné prostředky k obživě.
    Jinou – ve druhé polovině 19. století značně rozšířenou – možností bylo hledat další půdu. Pronajímání či propachtování půdy se stalo v průběhu třídního rozkladu vesnice jednou z typických forem kapitalistického vykořisťování. Na přelomu 19. a 20. století hospodařila zhruba třetina všech rolníků zčásti, nebo zcela na pronajaté půdě. Nejvíce pronajaté půdy lze nalézt v kategoriích 2, resp. 5 ha a pak od 50 ha. Jednalo se o ekonomicky i sociálně odlišné formy nájmu – o nájem malorolnický a velkostatkářský. Pro malého rolníka byla najatá půda víceméně možností rozšířit pracovní příležitost a neměnila nic na jeho ekonomicky podřadném postavení na trhu. Pro velkostatkáře byla pronajatá půda vždy promyšleným předmětem možného kapitalistického zisku.
    Obhospodařování vlastní či pronajaté půdy vyžadovalo zvláště počáteční fázi značné kapitálové investice. Tak vzrůstala v souvislosti s rozvojem moderního úvěrového systému v průběhu druhé poloviny 19. století zadluženost malých a středních rolníků. Zvláště kritickým se toto zadlužení stávalo od 80. let v době agrární krize, kdy ceny zemědělských produktů klesaly podstatně rychleji než úroková míra. V letech 1868 – 1902 vzrostlo celkové zadlužení rolnictva o více než 210 %, přičemž v kategorii zemědělců do 5 ha bylo zadluženo zhruba 60 – 70 % hospodářství. Růst celkové zadluženosti přímo úměrně vedl k růstu počtu exekucí. Jen v Čechách bylo v letech 1868 – 1902 ročně exekuováno průměrně 2800 rolnických hospodářství, z čehož dvě třetiny připadaly na nejmenší velikostní kategorie.
    Od uzákonění volné směnitelnosti půdy neobyčejně vzrostl pohyb vlastnictví půdy. V letech 1868 – 1887 byla v Čechách průměrně ročně evidována vlastnická změna u jedné desetiny celkového počtu usedlostí. Z toho více než tři čtvrtiny připadaly na prodej z volné ruky a jen čtvrtina změn souvisela s exekucí, případně dědictvím. Důsledkem volného prodeje půdy byly značné přesuny v celkové skladbě pozemkového vlastnictví. Počet zemědělských usedlostí vzrostl za období 1860 – 1890 přibližně o 30 %. Přitom je charakteristické, že tento růst lze připsat výlučně na konto nejmenších a největších kategorií pozemkového vlastnictví. Počet usedlostí s rozlohou do 5 ha se zvýšil za toto období asi o 90 %, počet usedlostí s více než 100 ha o více než 100 %. Naproti tomu lze zaznamenat asi 15 % úbytek v kategorii od 10 do 50 ha. Se stejným jevem se lze setkat s přihlédnutím nejen k počtu vlastnictví, ale také k rozloze půdy. Rovněž zde klesal podíl středního vlastnictví na úkor drobného a především velkého.
    Drobení půdy na straně jedné a centralizace a koncentrace kapitálu na straně druhé bylo typickým projevem rozvoje kapitalistických vztahů v zemědělství. „Zánik středního stavu“ byl markantním sociálně ekonomickým jevem, který neušel pozornosti současníků a stal se jedním z  osledních impulsů politického agrarismu. Tendence ke kapitalistické velkovýrobě jen dále prohlubovaly majetkovou diferenciaci. O stupni dosažené polarizace pozemkového vlastnictví na počátku 20. století svědčí následující údaje3.




Tab. 1: Struktura vlastnictví zemědělské půdy v českých zemích v roce 1902 z celkového počtu zemědělských závodů připadalo do příslušné kategorie %

Čechy
Morava 
Slezsko
0 – 2 ha
2 – 5 ha
5 – 20 ha
20 a více ha
45,1
25,1
22,8
7,0
50,7
22,7
21,9
4,7
48,8
24,1
21,5
5,6

    V rukou kapitalistických podnikatelů s půdou větší než 20 habylo zhruba 60 % půdy, v rukou malorolníků a proletářů asi 15 %, přičemž zbývajících 25 % bylo obhospodařováno rolníky v kategorii od 5 ha do 20 ha. Kapitalistický charakter většiny zemědělských závodů s půdou větší než 20 ha vyplýval mj. také z toho, že tyto podniky byly rozhodující měrou odkázány na námezdní pracovní sílu a jediné mohly efektivněji využít stále ještě značně nákladné zemědělské stroje a mechanismy. Více než 85 % hospodářství o rozloze 20 a více ha používalo na přelomu století námezdní pracovní síly , v kategorii od 50 ha to byly prakticky všechny podniky. S vyjímkou specializovaných zemědělských podniků (zahradnictví, chmelařství, zelinářství, vinařství apod.) naproti tomu nepřicházelo najímání cizí pracovní síly v kategoriích do 5 ha v úvahu.Odlišnější situace byla na středních zemědělstvích, kde v kategorii od 5 do 10 ha používala zhruba již třetina závodů námezdní síly, v kategorii od 10 do 20 ha již téměř dvě třetiny.
    Uvolnění „světa malých sociálních struktur“ a vytvoření společensky univerzálních vztahů vedlo k „otevření“ venkova a jeho intenzivnější konfrontaci s městem. V důsledku toho se pak utvářel pro kapitalismus typický rozpor mezi městem a venkovem jako mezi dvěma odlišnými životními styly. Kapitalistické město zde vyrůstalo se všemi svými protiklady jako historicky nový civilizační útvar, zatímco venkov ztrácel svou původní tvářnost a procházel nikoli procesem výstavby ale přestavby. Kapitalistické výrobní vztahy nepřipouštěly vyjímku a prosadily rovněž ve venkovském prostředí sociální diferenciaci na podstatně odlišných principech než v předchozí společnosti. V procesu rozkladu pozdně feudálního venkovského lidu se vesnice utvářela jako třídně strukturovaná část kapitalistické společnosti jako integrovaného celku. S přihlédnutím k ekonomickému a sociálnímu postavení lze hovořit o těchto sociálních třídách a vrstvách kapitalistické vesnice druhé poloviny 19. století:
Zemědělský proletariát: jednalo se o velice početnou skupinu venkovského obyvatelstva bez přímého vlastnického vztahu k půdě. Byli to převážně rolníci v trvalém nánezdním poměru (čeledíni apod.), kteří byli spjati s kapitalistickou velkovýrobou a zčásti se středními rolníky. Ženatý zemědělský dělník žil většinou v deputátním či vlastním domku, u kterého měl event. Kousekpronajaté statkářské půdy. Mimo sezónu hlavních zemědělských prací byl nucen hledat doplňkovou obživu (domácké řemeslo, příležitostné práce na stavbách apod.). Jeho postavení bylo ztíženo řadou předpisů, které značně omezovaly nejen jeho osobní svobodu, ale dokonce i právo disponovat svobodně s vlastní pracovní silou. Ve svízelných pracovních a životních podmínkách patřilo zemědělské dělnictvo k nejvíce vykořisťovaným vrstvám společnosti.
Zemědělský poloproletariát: do této kategorie je možné zařadit vrstvy venkovského obyvatelstva obhospodařujícího vlastní a většinou též pronajatou půdu o nejmenším rozsahu (do 2 ha). Malá hospodářství nestačila ke krytí všech životních potřeb a nutila vlastníky, aby vstupovali do námezdního poměru. Šlo o vlastníky půdy, kteří sice na půdě pracovali, ale nebyli rolníky v pravém slova smyslu, protože byl pro ně příjem z námezdního poměru zpravidla nepostradatelný pro celkové zabezpečení rodiny.
Venkovská maloburžoazie: šlo o vnitřně dost diferencovanou skupinu se třemi hlavními typy malovýrobců: venovským řemeslníkem, malorolníkem a středním rolníkem.
Venkovští řemeslníci: v této skupině se setkáváme s malými vlastníky půdy do 2, resp. 5 ha, kteří práci na vlastní či pronajaté půdě kombinovali s pravidelně vykonávanou řemeslnou prací. Na rozdíl od poloproletářů nevstupovali trvaleji do námezdního poměru, ale současně neuplatňovali své zemědělské produkty na trhu.
Malorolníci: toto skupinu tvořili převážně rolníci hospodařící na půdě od 2 do 5 ha a částečně také na pronajaté půdě od 5 do 10 ha. Pracovali na vlastní i najaté půdě a nebyli již odkázání zcela na námezdní práci jako nezbytný doplněk. Sami využívali cizí námezdní práce jen v omezené míře, ale vstupovali se svým produktem již na trh.
Střední rolníci: šlo o typickou kategorii tradičních „sedláků“ podle vžitých předkapitalistických představ o rolnickém hospodaření. Střední rolnictvo tvořili zčásti sedláci na půdě od 5 do 10 ha a většina hospodářů s půdou od 10 do 20 ha. Obecnou snahou středních rolníků byla hospodářská soběstačnost, projevující se mj. ve zřizování přidružených činností (dílničky, výnosnější živnosti, zvl. Hospodské apod.). Užívali do značné míry již cizí námezdní práce a museli realizovat část své produkce ekonomicky efektivně na trhu. Od doby, kdy se liberalismus postaral, aby se statky staly „zbožím střižným“ (A. Šťastný z Padařova), sdílela zemědělská střední výroba osudy řemeslné malovýroby ve městech. Střední rolník měl sice perspektivy sociálního vzestupu, ale současně mu hrozilo stále více zproletarizování a pokles do kategorie závislých malorolníků. Individuální vzestup středního rolníka byl od 80. let již jevem vyjímečným, naopak stagnace většiny středních rolníků byla jevem společensky pravidelným. V prostředí středního rolníka byly konzervovány nejsilněji všechny tradiční stereotypy, kterých později dovedl tichou cestou – dokonce i proti zájmu středního rolníka – využít politický agrarismus. 
IV.         Venkovská šlechta: tuto společenskou třídu tvořila počtem nevelká, ale přesto vnitřně velmi diferencovaná skupina statkářů a velkostatkářů. 
        1.Selští statkáři a velkostatkáři:    
          jednalo se především o kapitalistické podnikatele  
z řad bývalých poddaných sedláků, obhospodařující více naž 20 ha půdy. Tito statkáři využívali výlučně námezdní práce a hospodařili plánovitě pro trh.
        2.Aristokratičtí velkostatkáři: jestliže se selští statkáři s půdou většinou od 20 do 50 ha svým životním stylem nelišili od ostatních venkovských obyvatel, pak skupina nejbohatších velkostatkářů s půdou většinou přes 50, resp. 100 ha vytvářela společensky víceméně uzavřenou skupinu. Nadále přetrvávaly formální rozdíly mezi bývalým pánem a poddaným. Tato skupina se podstatně odlišovala od ostatního venkovského obyvatelstva a svým spojením s finančním a průmyslovým kapitálem vytvářela špičky venkovské velkoburžoazie.

    Přesnější kvantitativní postižení sociálního rozvrstvení venkovského obyvatelstva je dosud značně obtížné4. Kritéria zvolená pro kvalitativní rozlišení jednotlivých tříd a kategorií, mají obecný ráz a vycházejí z vlastnického vztahu k půdě jako nejvýznamnějšího    výrobního prostředku. Teprve detailnější průzkum jednotlivých zemědělských oblastí (řepařská, bramborářská, obilnářská a jejich kombinace) a celkový rozbor rostlinné i živočišné výroby dovolí určit jisté typické vyjímky a v širším měřítku zobecnit skutečnosti, které poskytnou mnohem plastičtější obraz5.
    V lesnických a zemědělských závodech v Čechách bylo v roce 1902 zaměstnáno celkem 1 608 155 osob. Z celkového počtu bylo 527 198 osob označeno jako „činní rodinní příslušníci”, které lze z dalších úvah vyloučit, protože nešlo ani o majitele ani námezdní pracovní síly ve vlastním slova smyslu. Tento značně vysoký počet pomáhajících členů rodiny byl vcelku rovnoměrně rozložen ve všech kategoriích. Na zbývajícím počtu 1 090 957 činných osob v zemědělství se podílely jednotlivé kategorie tímto způsobem:

Zemědělští dělníci a nádeníci         299 446, tj.  28 %
Poloproletáři    (0 – 2 ha)           328 462, tj.  31 %
Malorolníci      (2 – 5 ha)           201 141, tj.  18 %
Střední rolníci  (5 – 20 ha)          188 137, tj.  17 %
Statkáři         (20 – 100 ha)         49 979, tj.    4 %
Velkostatkáři  (přes 100 ha)            1 236
Vyšší úředníci a dozorci               22 556, tj.   2 %

    Detailnější výzkum by nesporně upřesnil některé údaje, zvl. Na přechodu mezi kategorií malých a středních rolníků, ale celkově by zásadní proporce kvantitativního rozložení třídní struktury venkovského obyvatelstva patrně nezměnil. Zhruba pouze jedna pětina venkovského obyvatelstva  - počítáme  přitom záměrně s celou kategorií středních rolníků, jejichž situace ovšem nebyla zdaleka jednoznačná – participovala na sociálním vzestupu, který umožňoval kapitalistický výrobní způsob. Zbývající čtyři pětiny obyvatelstva se ocitaly v nejrůznějších formách přímé, či zprostředkované závislosti a nemalá část z nich vedla úporný každodenní boj o pouhou existenci.
    Spostupující změnou výrobních vztahů se na vesnici měnily společenské vztahy v nejširším měřítku. Postupně mizely „sousedské poměry“,  lidé se uzavírali, přestávali být vzájemně kmotry, strýčky a tetičkami. Od 80. let 19. století se začalo užívat oslovení pane s přijímením, přestávaly do té doby běžné soukromé půjčky „bez svědků a úpisů“ a lidé si půjčovali ve veřejných peněžních ústavech. Do 70. let byly nepsaným pravidlem výhradně jen sňatky mezi venkovany, od této doby se začali mladí lidé z venkova ženit a vdávat do měst a ve větším počtu také odcházet na studia. Měnil se celkový ráz venkovského života, způsob zábavy, staré zvyky a obyčeje při svatbách, křtu i ohřbech a lidé se začali jinak oblékat6.
    Přesto žila vesnice na rozdíl od zcela nově se utvářejícího kapitalistického města a velkoměsta stále ještě do značné míry z konzervativní tradice, která ovlivňovala v dobrém i špatném smyslu mezilidské vztahy. Na rozdíl od města byla vesnice stále ještě „přehledným“ sociálním útvarem, kde mezilidské vztahy podléhaly obecné kontrole. Tyto skutečnosti mj. objektivně podmínily určité překrytí třídních konfliktů a ve srovnání s městem relativní sociální klid. Současně byly jedním z nejvýznamnějších faktorů, který zpomaloval třídně uvědomovací proces zemědělského dělnictva a živil určité iluze zemědělského poloproletariátu. (Urban, 1978). 






Domácnost a rodina
    Ve druhé polovině 19. století bylo na první pohled zřejmé, že se dobový vzor rodiny a domácnosti stěhuje spolu s mnoha venkovany z vesnic do města. Ideálem přestalo být tradiční venkovské, hierarchicky členěné společenství, pojištěné sítí dalších příbuzenských vztahů. Společenství, ke kterému patřili i čeledíni a děvečky na jehož vnější podobu zachytil čelední řád. V paragrafu 17 tohoto řádu se například pravilo:

    „Jakmile čeledín do služby vstoupí, jest údem domácnosti a takto pod zvláštní dohlídku pána svého postaven. Pán má své čeledíny k tomu míti, aby se v domě i mimo dům mravně a uctivě chovali, v kteréž příčině a pro zachování domácího pokoje a pořádku a za příčinou docílení povinné poslušnosti užíti může přísnějších prostředků, zdraví čeledínovu ale neškodných, kdyby přísná napomenutí, domluvy a jiné mírnější prostředky bez výsledků zůstaly.” (Čelední řád pro Prahu z roku 1860).

    Ve 2. pol. 19. století docházelo tak jako ve městě i na českém venkově ke změnám v životních zvyklostech a potřebách. Oproti městu byl však navenek většinou méně rozrůzněn. To se projevovalo zejména v každodenním provozu domácnosti. Hospodář i čeledín, oba se většinou podobně oblékali, jedli mnohdy společně stejné jídlo a spolu i pracovali. Sociální rozdíly byly v běžném denním životě venkova vidět méně než ve městě. Pochopitelně se daly najít vyjímky i zde, ale nebyly většinou tak zřetelné a těžko měřitelné na příklad denní spotřebou, charakterem potravin nebo oblečením. Vystoupily však do popředí při založení rodiny a vlastní domácnosti. (Vošáhlíková, 1996).


Poznámky:
1 Srv. J. Kočí, Příspěvek k rolnické otázce v Čechách 1848, v ČsČH V, 1957, str. 59 - 85; F. Roubík, K vyvození gruntů v Čechách v letech 1848 – 1853, v: Sborník archivních prací IX,1959, s. 160 – 219
2 Bývalá pozemková aristokracie se v ekonomickém procesu měnila fakticky v pozemkovou buržoazii, ale zdaleka se neomezovala jen na přeměnu svých velkostatků v moderní kapitalistické podniky. Ještě kolem roku 1870 byly v rukou šlechticů více než dvě třetiny cukrovarů a většina pivovarů, proti kterým se „měšťanské pivovary“ v širším měřítku mohly prosadit až po zrušení propinačního práva v roce 1869. Významná však byla účast šlechty rovněž v ostatních oblastech kapitalistického podnikání, např. při zakládání vídeňskéhoÚvěrního ústavu (Fürstenbergové, Schwarzenbergové, Auerspergové, Chotkové aj.), při zakládání ústeckých chemických závodů ve druhé polovině 50. let, v severočeské hnědouhelné těžbě i při výstavbě železničních tratí. Vedle již jmenovaných se setkáváme mezi členy příslušných  konsorcií s řadou dalších českých aristokratů. Srv. G. Kolmer, Parlament und Verfassung in Oesterreich I, Vídeň a Lipsko 1902, str. 236 a n.; H. Matis, Oesterreichs Wirtschaft 1848 – 1913, str. 116 ; J. Měchýř, První generace, Ústí n. L. 1973, str.54, 74–75.
Srv. Přehled československých dějin II/2, Praha 1960, str. 851.
3 Na značné potíže při využívání dobových rakouských statistických pramenů systematicky nověji poukázala P. Horská. Prokázala, že vzhledem k rozdílným kritériíma celkově odlišné koncepci tehdejší statistiky je dokonalá rekonstrukce sociálního rozvrstvení nemožná. Teprve analýzou dalších typů pramenů (Zprávy obchodních a živnostenských komor apod.) a zpracováním speciálních monografií (regionálních anebo podle jednotlivých sociálních tříd a skupin) bude možné dospět k přesnějšímu obrazu. Srv. P. Horská, Pokus o využití rakouských statistik pro studium společenského rozvrstvení českých zemí ve 2. polovině 19. století, v ČsČH 20, 1972, str. 648 – 676.
4 V jistém smyslu ideálním kritériem pro sociální stratifikaci by byla nikoli rozloha půdy, ale výnosnost hospodářství. Např. prosperující zelinářství či vinice o rozloze několika málo hektarů mohly být výnosnější, než několikanásobně větší statek v podhorské oblasti. Několik detailních průkopnických studiích  v tomto směru však neumožňuje dělat žádné širší závěry. Srv. např. J. Křivka, Výrobní a tržní výsledky hospodářství Václava Ječného z Rytířovy Lhoty na Sobotecku 1876 – 1909, v: Vědecké práce Čs. Zemědělského muzea 1971, str. 63 – 100.
5 Srv. např. A. Žalud, Česká vesnice, život našich předků, jejich poměry hospodářské a sociální, jejich slavnosti a obyčeje, Praha 1920; J. Volf, Z pamětí starého českého sedláka, Praha 1932.
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