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Časopis Matice moravské 131/2012 3

Petr Jelínek

Milosrdní bratři v Prostějově a jejich klientela 
(1740–1780)

Brothers of Mercy in Prostějov and their clientèle (1740–1780) 

The decision to found a Brothers of Mercy convent in Prostějov was made by the 
Princess of Lichtenstein in September 1727 on the occasion of her son’s recovery. 
The construction of the monastery along with the Church of St John of Nepomuk, 
the first house of this order based in Moravia, took place between 1734–1735. The 
hospital wing with 18 beds was then built in 1738–1739. The study focuses on the 
quantitative analysis of the patient registers (knihy nemocných) between 1740–1780 
when 9 298 people were admitted to the Prostějov hospital with the mortality rate of 
10,1 %. A random sample was also selected numbering 492 persons (5,3 %) as a source 
for a spectrum of data including the terminology of the diseases, length of stay, age, 
land of origin and the patients’ professions.

Key words: Brothers of Mercy, History of Nursing, the hospital in Prostějov, mortality 
and lethality in the 18th century, quantitative analysis of the books of patients

Rozhodnutí o založení prvního konventu a nemocnice řádu milo
srdných bratří1 na Moravě učinila kněžna Marie Anna z Liechtensteinu 

1 K dějinám řádu milosrdných bratří sv. Jana z Boha: R u s s o t t o ,  Gabriele: San 
Giovanni di Dio e il suo Ordine Ospedaliero. Rom 1969 (2 svazky; francouzský překlad 1982, 
anglický překlad 1992); C r u s e t ,  José: Das heilige Abenteuer des Johannes von Gott. Graz 
– Wien – Köln 1967; H ö r i n g ,  Alphons –  K n o p p ,  Rudolf –  S a j o v i t z , 
Meinhard: Die Geschichte des Ordens in Mitteleuropa. München 2000; S a j o v i t z ,  Mein
hard: Festschrift 1995 zum 500. Geburtstag des Ordensgründers der Barmherzigen Brüder, des 
heiligen Johannes von Gott (1495–1550). Wien 1995; L ä u f e r ,  Friedrich: Die Barmherzigen 
Brüder. Ein Buch über Entstehen, Werden und Wirken des Ordens der Barmherzigen Brü
der. Wien 1931; P o l e d n i k ,  Heinz: Die Barmherzigen Brüder in Österreich 1918–1977. 
Wien 1977; S o b e l ,  Joannes de Deo: Geschichte und Festschrift der österr.-böhm. Ordens-
-Provinz der Barmherzigen Brüder. Wien 1892; Strohmayer, Hermenegild: Der Hospitalorden 
des Hl. Johannes von Gott. Barmherzige Brüder. Regensburg 1978; W a t z k a ,  Carlos: 
Vom Hospital zum Krankenhaus. Zum Umgang mit psychisch und somatisch Kranken im 
frühneuzeitlichen Europa. Köln – Weimar – Wien 2005; t ý ž :  Arme, Kranke, Verrückte. 
Hospitäler und Krankenhäuser in der Steiermark vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und 
ihre Bedeutung für den Umgang mit psychisch Kranken. Graz 2007; B o g a r ,  Benedikt: 
Milosrdní bratři. Praha 1934; W a t z k a ,  Carlos –  J e l í n e k ,  Petr: Krankenhäuser 
in Mitteleuropa vor der Aufklärung. Das Beispiel des Ordenshospitals der Barmherzigen Brüder 
in Feldsberg/Valtice und seiner Patienten 1630–1660. Medizinhistorisches Journal 44, 2009, 
Heft 3/4, s. 235–273. K dějinám řádu v českých zemích: H e l d ,  Johann Theobald: Kurze 
Geschichte der Heilanstalt der Barmherzigen Brüder in Prag. Nebst Rückblicken auf Entstehung, 
Verbreitung und Schicksale dieses Ordens überhaupt. Praha 1823; S v o b o d n ý ,  Petr 
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(1693–1729), rozená říšská hraběnka z OettingSpielbergu, písemně 
16. září 1727 ve Valticích.2 Důvodem tohoto kroku manželky prince Josefa 
Jana Adama z Liechtensteinu (1690–1732)3 byl slavnostní slib u příleži
tosti uzdravení jejího jediného syna Jana Nepomuka Karla (1724–1748) 
z (blíže neurčené) nebezpečné nemoci za pomoci řádových lékařů pod 
vedením tehdejšího valtického podpřevora a vrchního lékaře Lazara Nöbela 
(† 1746).4 Šlechtična se písemně zavázala postavit nový řádový klášter 
na Moravě (bez přesné lokalizace) a to ve formě „dlužného úpisu učiniti dar 
pro živé“ sumou 4 000 rýnských zlatých,5 přičemž stejnou sumu daroval 
později (30. srpna 1731) i její manžel.6 Až v roce 1730 bylo zvoleno měs
to Prostějov, očividně proto, že bylo tehdy částí rozsáhlého a výnosného 
plumlovského panství, které rovněž patřilo Liechtensteinům. Oficiálním 
důvodem bylo ale zjištění vrchnosti, že zvolené město „je tak chudé, že 
nemá ani lékaře, ani lékárníka“ 7 a ani se zde nenachází žádný jiný klášter. 
Je ovšem nutné podotknout, že sociální zařízení v Prostějově v tu dobu již 
existovalo. Jednalo se o městský špitál, který je doložen k roku 1466, byl 
přestavěn roku 15808 a rekonstruován po požáru města 27. dubna 1697.9

Řád milosrdných bratří, založený roku 154010 původně jako bratrstvo 
Janem z Boha (občanským jménem Juan Ciudad) v jihošpanělské Granadě, 
se v polovině 18. století nacházel na vrcholu své expanze v habsburských 
zemích. Po skrovných začátcích v (tehdy dolnorakouských) Valticích se 
klášterní nemocnice této řádové organizace velmi rychle šířily jako nositelky 
bezplatného sociálního zabezpečení všech vrstev obyvatelstva v katolických 
zemích střední Evropy. Pro názornost lze zmínit, že do roku 1780 bylo 
v německé řádové provincii milosrdných bratří (jako v jedné z mnoha 
suborganizací italské řádové kongregace) založeno 28 konventů se špitá

–  H l a v á č k o v á ,  Ludmila: Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999; t i t í ž :  Dějiny 
lékařství v českých zemích. Praha 2004; B u b e n ,  Milan M.: Encyklopedie řádů a kongregací 
v českých zemích III/2. Praha 2007, s. 353–406. K dějinám řádu v Prostějově: S k a r n i t z l , 
Alois: Kurze Geschichte der Kranken-Heilanstalt der Barmherzigen Brüder zu Proßnitz in Mähren. 
Nebst Rückblicken auf die Entstehung und Verbreitung dieses ehrwürdigen Ordens in den 
k. k. österreichischen Erbstaaten. Zur Gelegenheit der Proßnitzer Krankenanstalt im Jahre 
1839 eintretenden Jubelfeier ihres hundertjährigen Bestehens. Olmütz 1839. 
2 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 12. 
3 K dějinám rodu Liechtensteinů např. O b e r h a m m e r ,  Evelin: Der ganzen Welt 
ein Lob und Spiegel. Das Fürstenhaus Liechtenstein in der frühen Neuzeit. Wien – München 
1990.
4 S o b e l ,  J.: Geschichte und Festschrift, s. 150.
5 B o g a r ,  B.: Milosrdní bratři, s. 252.
6 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 13.
7 Tamtéž.
8 K u č a ,  Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6. Praha 2004, s. 67.
9 G r ů z o v á ,  Ludmila a kol.: Prostějov. Dějiny města 1. Prostějov 2000, s. 163.
10 Výhradně v části české literatury bývá uváděno (dle názoru autora těchto řádků mylné) 
datum založení řádu 1537, srov. S v o b o d n ý ,  P. –  H l a v á č k o v á ,  L.: Dějiny 
lékařství, s. 75.
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ly.11 Tento fulminantní úspěch byl umožněn velmi praktickým zaměřením 
řádové organizace na péči o akutně nemocné, spojené s tehdy nejvyššími 
hygienickými standardy a transferem nejmodernějších lékařských poznatků, 
hlavně ze severní Itálie.

Řádová kapitula milosrdných bratří v Římě udělila svůj souhlas 
v roce 1730 a pověřila projektem valtického převora Godefrida Goigingera 
(† 1739). Dne 4. června 1731 se do Prostějova dostavili dotyčný převor 
a bratr Konstantin Busch († 1756), aby „našli šikovné místo pro stavbu kláš-
tera“.12 Zmiňovaní vybrali pro budoucí klášter obecní dům, zvaný podle 
dřívějších majitelů Žalkovský nebo Schellenbergův, který byl 12. srpna 
1731 knížecím tajemníkem (secretario) Karlem Josefem Wagnerem koupen 
za 6 000 zlatých.13 Církevní úřady, jmenovitě olomoucký biskup kardinál 
Wolfgang ze Schrattenbachu (1660–1738), daly svůj souhlas se zřízením 
kláštera koncem roku 1732. Císař Karel VI. povolil 13. února 1733 stavbu 
kláštera za podmínky, že valtičtí milosrdní bratři zastaví sbírky na území 
Moravy (povolené 9. dubna 1711 císařem Josefem I.),14 jakmile začnou 
ve stejné zemi probíhat sbírky bratří z Prostějova.15 Už 18. července 173316 
vyslal řádový provinciál Matthaeus Mayer († 1734) do Prostějova pět 
bratří pod vedením prvního vikáře budoucího konventu Václava Rozvo
dy († 1766),17 kteří byli nejprve ubytováni pouze soukromně. Zmíněná 
lokalita, situovaná za hradbami města na Olomouckém předměstí, byla 
ale (až na přední část budovy) ve velmi špatném stavu, protože byla dříve 

11 Německá řádová provincie milosrdných bratří sv. Karla Boromejského disponovala 
do roku 1780 následujícími konventními nemocnicemi – dnešní název (rok založení): Valtice 
(1605), Wien (1614), Graz (1615), Salzburg (1616), St. Andrä (1619), Praha (1620), Neuburg 
a. D. (1622), Trieste (1625), Gorizia (1656), Bratislava (1669/1672), Lieding (1678), Nové 
Město nad Metují (1692), Cieszyn (1694/1700), Wrocław (1710), Eger (1726), Münster 
(1729), Prostějov (1732), Timisoara (1737), Kuks (1743), Brno (1747), Letovice (1750), 
WienHütteldorf (1753), Linz (1757), Pápa (1757), Oradea (1760), Eisenstadt (1760), Prud
nik (1764) a Vác (1778). Konvent ve Spišské Kapitule byl částí polské provincie (založen 
polskými bratry) a až v roce 1781 se stal částí rakouské provincie sv. Archanděla Michaela 
(nově založené téhož roku na přání císaře Josefa II. v Praze, a zahrnující všechny kláštery 
v habsburských zemích). Původní německá provincie sv. Karla Boromejského, tehdy složená 
pouze ze čtyř konventů (Neuburg a. D., Wrocław, Münster a Prudnik), existovala nadále. Srov. 
S o b e l ,  J.: Geschichte und Festschrift, s. 251; S t r o h m a y e r ,  H.: Der Hospitalorden, 
s. 144, 145, 150 a 190; W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 163.
12 „…um daselbst einen schicklichen Platz zur Erbauung dieses Klosters aufzusuchen.“ S k a r 
n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 13.
13 Originál kupní smlouvy je uložen v: Das Hausarchiv der Regierenden Fürsten von 
Liechtenstein in Wien (dále HALW), karton Proßnitz, neuspořádáno. Odkazy – S k a r 
n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 13; B o g a r ,  B.: Milosrdní bratři, s. 254.
14 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 14.
15 Moravský zemský archiv (dále MZA), E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, A. Listiny, 
inv. č. 1.
16 G r ů z o v á ,  L.: Prostějov 1, s. 162. Podle Sobela (S o b e l ,  J.: Geschichte und 
Festschrift, s. 152) přišli první bratři do Prostějova až 22. listopadu 1733, totéž uvádí Bogar 
(B o g a r ,  B.: Milosrdní bratři, s. 254). 
17 Psán také Wenzeslaus Rozwoda. MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 14, 
s. 2–366; doslovný opis: MZA, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích, inv. č. 16, s. 2–366.
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užívána jako jízdní kasárna, poté jako taneční sál. Počátkem roku 1734 byla 
zahájena nejprve stavba konventu, přičemž budova byla již v červenci 1734 
vizitována provinciálem Mayerem. Předpokládá se, že do první fáze výstavby 
komplexu zasáhl liechtensteinský architekt Antonín Erhard Martinelli.18 
Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého19 byl po relativně krátké, ale velmi 
intenzivní stavební činnosti dostavěn již v roce 1735 a vysvěcen 26. září 
1735 prostějovským děkanem a farářem Johannem Birhelem.20 U vchodu 
do kostela, před varhanním kůrem, byla vystavěna krypta, do které bylo 
od roku 1739 do roku 1799 pohřbeno 37 členů řádu. Od roku 1800 byli 
milosrdní bratři pohřbíváni na klášterním hřbitově, po roce 1900 na novém 
městském hřbitově.

Nemocní byli zprvu ošetřováni v nevyhovujících prostorách ve stá
vající budově.21 Teprve 10. října 1735 byl plumlovským vrchnostenským 
úřadem připraven materiál pro stavbu nemocnice. Samotná stavba byla 
sice zahájena až 1. června 1738, ale již v roce 1739 byl otevřen nemocnič
ní sál, který k 15. březnu 1746 disponoval 18 lůžky. Prvním převorem se 
stal v roce 1736 bývalý pražský podpřevor Pius Schirer, který zde ale již 
13. ledna 1738 zemřel.22

Císařovna Marie Terezie povolila 28. prosince 1745 na žádost pře
vora Narcisse Schöna († 1781) rozšíření prostějovského konventu koupí 
sousedního domu se zahradou od měšťana Jana Jiřího Böhma. Koupě se 
ale musela uskutečnit do jednoho roku.23 V roce 1752 věnovala kněžna 
Elisabeta Eleonora z Liechtensteinu konventu 10 000 zlatých (za priorátu 
Narcisse Schöna) – z tohoto daru byla v průběhu roku 1753 dostavěna 
klenba kostela a kláštera, dokončen refektář a zastřešení veškerých budov 
– jak to sděluje chronogram na chóru kostela: „narCIsso fLorI nepoMVCeno 
ConVentVs prostannensIs enIXe VoVIt sVppLICat præCIbVs sIs patroCInans 
pro Ipso.“ Kostel byl znovu vysvěcen (konsekrován) 5. října 1755 olomou
ckým sufragánem (a titulárním biskupem z Tanagry) říšským hrabětem 
Johannem Karlem ze Scherffenbergu (1698–1771).24 Teprve 18. února 
1759 došlo k řádnému předání kláštera plumlovským úředníkem Ignácem 
Pohlem (jako zástupcem knížete Václava z Liechtensteinu) a kostela kon
zistorním vyslancem, kralickým děkanem Johannem J. Patilkem tehdejšímu 

18 G r ů z o v á ,  L.: Prostějov 1, s. 153.
19 Jan Nepomucký byl svatořečen papežem Benediktem XIII. teprve 19. března 1729.
20 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 18. Podle Bogara (B o g a r ,  B.: Milosrdní 
bratři, s. 254) se stavba kostela uskutečnila až za priorátu Narcisse Schöna, „který za štědré 
pomoci knížat Elisabety Eleonory a Josefa Václava z Liechtensteinu nechal postavit mezi lety 1751 
a 1756 velmi výstavný kostel sv. Jana Nepomuckého.“
21 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 18.
22 S o b e l ,  J.: Geschichte und Festschrift, s. 152.
23 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, A. Listiny, inv. č. 2.
24 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 22. Bogar (B o g a r ,  B.: Milosrdní bratři, 
s. 254) uvádí tuto osobu jako olomouckého biskupa, tím byl ale Ferdinand Julius Troyer 
z Troyersteinu (1698–1758).
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řádovému provinciálovi Leo Kurzovi a prostějovskému převoru Josefu 
Wiedemannovi.25 Ve válečných letech 1758 a 1866 byl prostějovský kláš
ter s nemocnicí, ležící na strategické spojnici Brna a Olomouce, obsazen 
pruskou armádou a přeplněn raněnými obou válčících stran.26 Přestavby 
kláštera byly prováděny v letech 1828, 1834 a 1890.

Podle prostějovského nekrologia27 pro celou německou řádovou 
provincii se v roce 1738 stal prvním příslušníkem řádu zemřelým v Pro
stějově již výše jmenovaný převor Pius Schirer, rodák z Valtic.28 V letech 
1738–1956 zemřelo v klášteře dohromady 83 řádových bratří,29 z toho tři 
senioři provincie (1813 Bonaventura Rabasch, 1929 Franciscus Borgias 
Ptačovský a 1946 Homobonus Kyjovský), dva jubiláti, tři definitoři, devět 
převorů, čtyři podpřevoři a osm kněží. Nekrologium vykazuje ve sledova
ném období do roku 1780 přesně 28 příslušníků řádu.

Protokoly nemocných prostějovské nemocnice (1740–1780)

Všeobecné ustanovení, které příslušníky řádu milosrdných bratří 
zavazovalo k vedení těchto velmi obsáhlých administrativních30 registrů, se 
objevuje již v prvních italsky psaných konstitucích řádu z roku 1617. Podle 
nich měly být vedle šatstva a přinesených „efektů“ zaznamenány také „jméno, 
příjmení, rodná země, stáří [a] stav [míněno povolání]“.31 Pozdější rovněž 
italsky psané konstituce z roku 171832 a jejich německý překlad z roku 
175733 jsou již velmi precizní, nařizují zaznamenávat i označení nemoci, 
jména obou rodičů, stav, v jakém pacient opustil nemocnici, a určují také 

25 S k a r n i t z l ,  A.: Kurze Geschichte, s. 23.
26 S o b e l ,  J.: Geschichte und Festschrift, s. 154, 155; B o g a r ,  B.: Milosrdní bratři, 
s. 256.
27 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 14, s. 2–366; MZA, E 79, inv. č. 16, 
s. 2–366.
28 Přesněji 12. ledna 1738. MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 14, s. 13; 
kopie MZA, E 79 Milosrdní bratři ve Valticích, inv. č. 16, s. 13.
29 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 14, s. 2–366. Julius Bednařík je omy
lem uveden dvakrát, a to 18. února 1758 a 19. března 1758. MZA, E 47 Milosrdní bratři 
v Prostějově, inv. č. 14, s. 50, 80.
30 Jak již bylo uvedeno v dřívějších studiích, je označení německého originálu „Kranken-
protokolle“ v dnešním pojetí velmi zavádějící, protože se jednoznačně nejedná o nemocniční 
spis s průběhem nemoci, s nálezy nebo posudky.
31 „...nome, cognome, patria, età, essertio, tutti li vestirenti, ò fe ancora hauesse altra cosa portato 
l’infermo, assin che rihauuta la fanità, fe gli possano restituire, doppo in margine dell’istesso libro 
scriua il giorno nel quale partirà l’infermo, ò vero morirà.“ Religione del divoto Giovanni di Dio 
(ed.): Regola di S[an]to Agostino con l’espositione di Ugone da S. Vittore. Et constitutioni della 
religione del Divoto Giovanni di Dio. Roma 1617, s. 97.
32 Religione del S. Giovanni di Dio (ed.): Regola del S. P. Agostino e Constitutioni della 
Religione di S. Giovanni di Dio. Roma 1718, s. 101.
33 Augustinus Aurelius: Die Regel des heiligen Vaters Augustini. Nebst denen Satzungen 
des Ordens des heiligen Joannis de Deo. (Vyd. Deutsche Ordensprovinz der Barmherzigen 
Brüder). Wien 1757, s. 87.
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stylovou úpravu záznamů. Vedením zápisů byl pověřen šatnář („Guarda-
rob“, „Kleiderwarter“  ). Na základě již provedených rozborů protokolů ze 
Štýrského Hradce,34 Lince,35 Valtic,36 Brna37 a ještě nepublikované analýzy 
pro bratislavskou nemocnici bylo zjištěno, že kromě výše uvedených údajů, 
ustanovených v konstitucích, bylo běžně uváděno i číslo lůžka.38

V konstitucích zcela chybí nařízení zaznamenávat pohlaví pacienta, 
neboť milosrdným bratrům nebylo dovoleno přijímat na lůžková oddělení 
ženy. Na rozdíl od ostatních větších měst v habsburských zemích neexisto
vala v Prostějově nemocnice pro ženy, obvykle vedená řádem sv. Alžběty 
(alžbětinkami) cášské kongregace.39 Je ale možné vyslovit předpoklad, že 
také ženy byly ošetřovány milosrdnými bratry, buď ambulantně (například 
v klášterní lékárně), nebo zcela mimo klášterní nemocnici. Pro toto tvrzení 
lze uvést jen nepřímý důkaz z Valtic v podobě zákazu činnosti lékařům 
tamní nemocnice mimo budovu z 23. ledna 1840, vydaného valtickým 
magistrátem.40

Prostějovské protokoly nemocných byly psány výhradně německy, 
v nich obsažené nepravidelné vizitace latinsky. Zápisy tvoří ucelenou řadu 
od 3. ledna 1740 do 31. prosince 1927, přičemž se dochovaly všechny svaz
ky. V souladu s již provedenými studiemi byly podrobeny analýze pouze 
svazky do roku 1780, konkrétně tedy knihy nemocných s inventárními čísly 
15 až 20. S velkou pravděpodobností chybí nejstarší svazek (asi od roku 
1734), protože dochovaná kniha nemocných č. 15 nese na titulní straně 
název „Liber secundus“ a kniha č. 16 je označena jako „Kranken Puech 3“. 
Jednotlivé listy byly z velké části očíslovány již řádovými členy, tento fakt 
zjednodušuje badateli orientaci – přesto byly zjištěny chyby v numerizaci 

34 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus (protokoly Štýrský Hradec 1684–
1711).
35 W a t z k a ,  Carlos: Die Barmherzigen Brüder als Träger von Krankenhäusern in der 
Frühen Neuzeit – das Beispiel des Hospitals in Linz und seiner Patienten in der Zeit bis ca. 1780. 
Medizin in Geschichte und Gesellschaft 27, 2008, s. 89.
36 W a t z k a ,  C. –  J e l í n e k ,  P.: Krankenhäuser in Mitteleuropa vor der Aufklärung 
(protokoly Valtice 1630–1660); J e l í n e k ,  Petr: Klášterní nemocnice řádu Milosrdných 
bratří ve Valticích a její knihy nemocných (1661–1780). ČMM 128, 2009, č. 1, s. 47–81.
37 J e l í n e k ,  Petr: Klášterní nemocnice řádu Milosrdných bratří v Brně a její knihy 
nemocných (1748–1780). ČMM 130, 2011, s. 41–74.
38 Analýza pražských protokolů se tímto aspektem nezabývá, srov. F i r l o v á ,  Iva
na: Příspěvek k problematice sociální struktury, hospitalizace a mortality nemocných v nemocnici 
na Františku v letech 1631–1714. Documenta Pragensia VII/1, 1987, s. 356–383.
39 Nemocnice pro akutní ošetření nemocných žen se nacházely v habsburských zemích 
ve Štýrském Hradci (1690), ve Vídni (1709), v Celovci (1710), v Praze (1719), ve Vratislavi 
(1736) a v Linci (1745). Srov. P e t e r s ,  Christa: Hospitäler der Barmherzigen Brüder des 
Johannes von Gott und der Elisabethinerinnen zwischen Rhein und Wesel (1600–1900). Köln 
(med. disertace) 1994, s. 91; F o l t ý n ,  Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských 
klášterů. Praha 2005, s. 222.
40 Archiv der Barmhezigen Brüder in Wien, karton 2, neuspořádáno. Také Státní okresní 
archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Archiv městského úřadu ve Valticích, karton 8: Stadt 
Feldsberg, dokument 334–352.
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stránek.41 Počet zápisů na jedné straně se pohybuje od šesti v roce 1740 
do jedenácti v roce 1780. Struktura prostějovských záznamů je naprosto 
identická s již známými zápisy ze Štýrského Hradce, Lince, Valtic a Brna. 
Tento závěr platí i pro rozpracovanou analýzu pramenů z bratislavské 
nemocnice. Očividně se jednalo o standardní formu, která byla v německé 
řádové provincii prokazatelně zavedena nejpozději v roce 1630, přetrvala 
minimálně do roku 1780 a její dodržení bylo nepravidelně kontrolováno 
řádovými vizitátory. Pro porovnání budiž uveden příklad (přepis) ze stej
ného období, jako u ostatních analýz – ze srpna 1760:42

No: 16:
Ist am 15
dito gesund
hinausgangen

Am 4 dito [dh. August 1760]
Wenceslaus Koßderka, ein Schneider
von proviant, geb. von Wäschitz
in Böhmen, alt 29 J[ahr], der V[ater] Moritz † [tot], 
die M[utter] Anna lebt, ohn[e] geld, mittleres Kl[eider], 
dessen zustandt Febris 3tian[a], cathol[isch]

Analýzou shora uvedených svazků bylo zjištěno, že mezi lety 1740 
a 1780 bylo v prostějovské nemocnici přijato 9 298 pacientů, přičemž 943 
osob zemřelo.43 Z těchto údajů vyplývá, že ročně bylo přijato průměrně 
227,3 nemocných. Tato hodnota je v porovnání s ostatními analýzami řá
dových nemocnic velmi nízká – pro porovnání valtický špitál dosáhl mezi 
lety 1661 a 1780 údaje 469,644 (resp. 769,6 osob pro období 1740–1780) 
a později založená nemocnice v Brně mezi lety 1748 a 1780 hodnoty 
326,4 pacientů ročně.45 Nejvíce nemocných bylo v protokolech evidováno 
v roce 1772, a sice 427 osob, naproti tomu ve válečném roce 1758, kdy 
byl Prostějov obsazen pruskou armádou, bylo oficiálně přijato 366 pa

41 Konkrétně se vyskytuje u svazku č. 15 v červnu 1746 dvakrát strana 243 a u svazku 
č. 16 v říjnu 1752 dvakrát strana 234.
42 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, svazek 17, pozice 269/1. Pozice je vždy daná 
číslem stránky a (od shora myšleným) pořadovým číslem zápisu.

No: 16:
Vyšel zdráv
15. dito

4 dito [tj. srpen 1760] Wenceslaus Koßderka, krejčí od proviantu, nar[ozen] 
ve Wäschitz 
v Čechách, stár 29 l[et], otec Moritz † [zemřel], matka Anna žije, bez peněz, 
střední šaty,
jeho stav: 3denní horečka, katolický

43 První analýzu prostějovských protokolů nemocných provedl Fröml. F r ö m l ,  Franti
šek: Špatně oblečen, bez peněz... Časopis českých lékárníků 1993, č. 11, s. 20–21. Je ale třeba 
podotknout, že se jedná spíše o výtahy z protokolů, zaměřené téměř výhradně na lékárenské 
tovaryše, chirurgy a lékaře (ale zdaleka ne všechny), ošetřované v nemocnici. Navíc jsou údaje 
o příjímaných a zesnulých pacientech za „první čtvrtstoletí existence“ (s. 20) silně odlišné 
od zjištěné skutečnosti.
44 J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice ve Valticích (1661–1780), s. 47–81. Přepracovaná 
německá verze – t ý ž :  Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Feldsberg und seine Kranken-
protokolle (1661–1780). Unsere Heimat. Zeitschrift für Landeskunde von Niederösterreich 
81, 2010, č. 2, s. 87–108.
45 J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 41–74.
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cientů. Tato diference mezi předpokládaným vysokým počtem zraněných 
v důsledku vojenských akcí v bezprostředním okolí města a tomuto faktu 
neodpovídajícími záznamy v protokolech nemocných znovu podporuje již 
dříve vyslovenou hypotézu o jisté nedůslednosti vedení evidence v období 
válečných konfliktů nebo masových epidemií.46

Podobně je velmi nízká úmrtnost pacientů prostějovské nemocnice, 
která vykazuje průměrnou hodnotou 23 zesnulých ročně. Pro porovnání 
je nutné uvést 50,2 osob ve Valticích mezi lety 1661 a 1780 (resp. 85,8 
zesnulých pro období 1740–1780) a 37,9 osob v Brně mezi lety 1748 
a 1780. Nejvíce pacientů zemřelo v roce 1772, a sice celkem 53. Nejvyšší 
úmrtnost vykazuje měsíc únor roku 1772 s devíti zesnulými, přičemž je 
velmi zajímavé, že šest z nich zemřelo na smrtící horečku – febris maligna 
(dále je zde zaznamenáno po jednom případě akutní horečky, spinoventosy 
a bakteriálního průjmu). Pouze tři zesnulí byli z Moravy, další tři z Čech, 
dva ze Slezska a jeden z Uher.47 Naproti tomu úmrtnost v době obsazení 
Prostějova vojsky pruského krále Bedřicha II. od května do konce června 
1758 je relativně nízká. Konkrétně se jedná o pět osob v květnu 1758 
(z pruské strany jeden důstojník a dragoun, z rakouské jeden poddůstojník 
a husar, k tomu chudý rolník z Moravy),48 resp. o šest zesnulých příslušníků 
pruské armády (tři infanteristi, dva husaři a jeden mušketýr)49 v červnu 
1758. Pouze v tomto období označovali řádoví příslušníci zesnulé luterán

46 Srov. W a t z k a ,  C. –  J e l í n e k ,  P.: Krankenhäuser in Mitteleuropa (1630–
1660), s. 253; J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 50.
47 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 19, pozice 57/7, 58/1, 59/1, 59/2, 
59/5, 59/5, 59/6, 60/4, 61/4, 61/6.
48 Tamtéž, inv. č. 17, pozice 175/5, 176/5, 179/1, 180/2, 180/7.
49 Tamtéž, inv. č. 17, pozice 183/4, 184/7, 184/8, 185/1, 185/4, 187/4.
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ského vyznání v protokolech nemocných hvězdičkou místo předepsaného 
kříže, který byl užíván výhradně pro zesnulé katolické konfese.

Z poměru mezi přijatými a zesnulými pacienty vychází mortalita, která 
je dodnes jedním z nejdůležitějších údajů pro úspěšnost léčby v jednot
livých nemocnicích. Průměrnou mortalitou ve výši 10,1 % všech přijatých 
pacientů dosáhl prostějovský špitál velmi dobré úrovně. Pro porovnání 
valtická nemocnice mezi lety 1630 a 1660 vykazuje mortalitu ve výši 20 %50 
a 10,7 % mezi lety 1661 a 1780 (resp. 11,2 % pro období 1740–1780), 
špitály v Brně (1748–1780) 11,6 % a v Linci (1758–1779) 11,2 %.51 Jedině 
analýza ze Štýrského Hradce pro léta 1684–1711 dosahuje lepší hodno
ty, a sice 9,2 %. Nejvyšší roční mortalitu vykazují prostějovské záznamy 
ve válečných letech 1742 (14,6 %), 1745 (14,4 %) a 1746 (14,4 %). Nej
vyšší měsíční mortalita byla zjištěna u výše uvedeného února 1772, a sice 
25 %. Obsazení Prostějova pruským vojskem v létě 1758 se sice projevilo 
zvýšeným příjmem nemocných vojáků obou stran v květnu a červnu 1758 
(54 / 39) oproti ostatním měsícům, ale nárůst zjištěné mortality (9,2 % / 
15,4 %) zdaleka nedosáhl očekávané hodnoty.  Průměrný měsíční příjem 
18,9 osob je, jak již bylo výše uvedeno, v porovnání s ostatními analýzami 
nízký (27,2 osob v Brně 1748–1780 a 39,1 osob ve Valticích 1661–1780, 
resp. 64,1 osob ve Valticích pro období 1740–1780). Nejsilnější příjmy vy
kazují měsíce srpen (23,5 osob), září (22,7) a říjen (21,2), nejméně pacientů 
bylo v prostějovské nemocnici přijato v prosinci (14,6 nemocných), v únoru 
a červnu (průměrně 16,9 osob). Již ve valtických studiích (1630–1660 

50 W a t z k a ,  C. –  J e l í n e k ,  P.: Krankenhäuser in Mitteleuropa (1630–1660), 
s. 253.
51 W a t z k a ,  C.: Die Barmherzigen Brüder in Linz bis ca. 1780, s. 89.
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a 1661–1780) a v brněnské analýze pro léta 1748–1780 bylo upozorněno 
na nápadné rozdíly mezi příjmy v letních měsících, a sice mezi podprůměr
nými měsíci červnem a červencem na jedné straně a silně nadprůměrnými 
měsíci srpnem a zářím na straně druhé. Tento stejný, těžko objasnitelný 
fenomén se opakuje i v prostějovských protokolech – konkrétně vykazují 
měsíce červen 16,9 a červenec 17,5 přijatých osob, hodnoty pro srpen a září 
již byly uvedeny. Znovu se nepodařilo verifikovat tento nepoměr nárůstem 
pacientů s nemocemi, typickými pro pozdní léto či podzim – nachlazení, 
infekce, deprese nebo astma. 

Absolutní suma 9 298 nemocných obsahuje také 319 pacientů, kteří 
při příjmu udali jiné než katolické vyznání. Tento velmi vysoký procen
tuální podíl (3,4 %, tj. 7,8 osob ročně) nekatolíků ve srovnání s ostatními 
studiemi (0,5 % ve Valticích 1661–1780, 1,8 % v Brně 1748–1780) byl 
způsoben hlavně již zmíněnou pruskou okupací v květnu a červnu roku 
1758, kdy bylo přijato 28, resp. 32 pacientů evangelické konfese, k tomu 
v květnu 1758 jeden pravoslavný císařský husar z Uher.52 Tím se stal rok 
1758 obdobím s nejvyšším příjmem nekatolických pacientů – konkrétně 71 
z 366 (19,4 %). U ostatních let byly zjištěny nadprůměrné příjmy nekatolíků 
v prostějovské nemocnici v letech 1742 (29 osob), 1771 (23 osob) a 1772 
(22 osob). Nejvíce nekatolíků bylo přijato v měsících červnu (50 nemoc
ných, tj. 7,2 % všech přijatých), květnu (43) a dubnu (37). Tento trend je 
zcela v protikladu k celkovým příjmům prostějovské nemocnice, kdy napří
klad červen patří k měsícům s nejnižšími příjmy. Dvanáct příslušníků této 
skupiny bylo označeno jako „altgläubisch“ („starého vyznání“ – ortodoxní, 
pravoslavní); většina z nich (11) byli císařští panduři, přijatí na čtyři dny 
v dubnu 1742 bez udání nemoci. Další tři nekatolíci byli podle protokolů 
nemocných kalvínské konfese a u čtyř pacientů se jednalo o opakované 
příjmy.53 Nekatolíci strávili v prostějovské nemocnici jen minimálně vyšší 
dobu v ošetření (průměrně 17,9 dne) než probandi následujícího namát
kového vzorku (17,2 dne). Podobně u průměrného stáří nekatolických 
pacientů byla zjištěna vyšší hodnota (28 let), než u probandů (26,9 let) 
vzorku Prostějov 1740–1780. Stejně jako v brněnské studii (1748–1780)54 
se ale nekatoličtí pacienti odlišují úmrtností (28 zesnulých z 319 přijatých, 
tj. mortalita 8,8 %) a hlavně sociální skladbou. Dominance nižší střední 
vrstvy s 280 přijatými (87,8 %) dosahuje téměř hodnoty zjištěné pro Brno 
1748–1780 (90,4 %),55 přičemž (na rozdíl od uvedené brněnské studie) 
není majorita tovaryšů (142 přijatých, tj. 44,5 %) a řemeslníků (34, tj. 

52 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 17, pozice 177/2.
53 Srov. tamtéž, inv. č. 16, pozice 10/4 (106/2), inv. č. 19, pozice 95/9 (99/6), inv. č. 20, 
pozice 51/6 (53/4) a 51/7 (57/1).
54 Jednalo se o 13 zesnulých ze 187 přijatých, tj. mortalita 7 %. Srov. J e l í n e k ,  P.: 
Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 52.
55 Srov. tamtéž.
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10,7 %) až tak výrazná, protože byl zaznamenán vyšší příjem aktivních 
vojáků nekatolických konfesí (79, tj. 24,8 %). Z ostatních skupin je zajíma
vých dvanáct dezertérů a pět důstojníků pruské armády, přičemž posledně 
jmenovaní byli všichni ubytováni ve zvláštním pokoji (tzv. Extrazimmer) 
prostějovské nemocnice. Ze zápisů vyplývá, že se muselo jednat minimál
ně o dvě takové místnosti. U 147 (46,1 %) nemocných této skupiny bylo 
při příjmu uvedeno, že alespoň jeden z rodičů ještě žije – což přibližně 
odpovídá hodnotě zjištěné u probandů namátkového vzorku (47,2 %). 
Obdobně byla 90 nekatolickým pacientům přiznána bratrem šatnářem 
vyšší kvalita oblečení (bylo rozlišováno mezi špatným, středním a dobrým 
šatstvem, uniformou, livrejí a hábitem u duchovních osob). Pro úplnost je 
nutné dodat, že pouze u čtyř přijatých bylo zaznamenáno, že s sebou mají 
peníze. Stejně tak nebyla nekatolíkům vyhrazována určitá lůžka – č. 14 
sice vykazuje vyšší frekvenci (25) příjmů, ale i výskyt ostatních lůžek je 
velmi vysoký.

Zajímavá je podskupina 23 pacientů, kteří v průběhu pobytu v pros
tějovské nemocnici konvertovali ke katolickému vyznání. Nejenže vykazuje 
výrazně vyšší dobu pobytu (31,2 dní) než ostatní nekatolíci nebo probandi 
namátkového vzorku, ale hlavně podstatně vyšší mortalitu (8 zesnulých, tj. 
34 %). Také sociální složení neodpovídá výše uvedeným údajům, protože 
příslušníci nejnižší společenské vrstvy zde dosahují 30,4 % (ostatní kon
vertiti byli z nižší střední vrstvy), pouze průměrný věk pacientů vykazuje 
minimálně zvýšenou hodnotu (30 let). Nejdéle hospitalizovaným pacientem 
této podskupiny byl 21letý tesař ze Slezska s diagnózou čtyřdenní horečka 
(febris 4tanna), který byl v ošetření 70 dní (3. prosince 1772 – 10. úno
ra 1773), přičemž pět dní před svou smrtí konvertoval ke katolické konfesi.56

Ve snaze vytvořit stejné podmínky jako u již provedených analýz 
protokolů nemocných z jiných působišť řádu milosrdných bratří57 bylo 
všech 9 298 pacientů podrobeno namátkovému vzorku ve velikosti 492 
probandů (tj. 5,3 %). Na rozdíl od celkového procenta zesnulých (10,1 %) 
vykazuje namátkový vzorek Prostějov 1740–1780 mortalitu ve výši 11,4 %.

Stejně jako u valtické nemocnice nebyl u žádného záznamu z Prostě
jova nalezen zápis o doporučující instanci („patronech“), které byly u všech 
ostatních, již analyzovaných konventních špitálů nedílnou součástí tehdej
šího sociálního systému. Zámožné osoby nebo místní cechovní organizace, 
totiž „sponzorovali“ jednotlivá lůžka a podle uzavřených smluv s řádem 
milosrdných bratří jim bylo umožněno doporučovat buď svůj vlastní per

56 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 19, pozice 50/2.
57 Konkrétně jsou zde míněny již dříve zmiňované analýzy C. Watzky ze Štýrského Hradce 
(1683–1711) a Lince (1757–1767), P. Jelínka z Valtic (1684–1711 a 1661–1780) a Brna 
(1748–1780) a analýza obou výše jmenovaných, zaměřená na valtické protokoly mezi léty 
1630 a 1660. J e l í n e k ,  Petr: Der Konvent der Barmherzigen Bruder in Feldsberg und seine 
Krankenprotokolle (1684–1711). Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor
schung, 115. Band, 2007, Heft 3–4 (Themenschwerpunkt Europäische Spitäler), s. 369–393.
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sonál, nebo cechovní tovaryše, resp. učně. U řemeslnických mistrů se sice 
nepředpokládalo, že by se nechali hospitalizovat ve „veřejném“ špitále, 
ale každá z již provedených analýz dokazuje významný podíl této skupiny 
v řadách nemocniční klientely.

Tabulka 4: Výčet nemocí všech pacientů
(dle namátkového vzorku Prostějov 1740–1780)
Dobové označení nemoci Přijatí % Mortalita % Letalita
Horečnatá onemocnění (horká horečka, střídavá 
horečka, smrtící horečka,

223 55,9 17 30,4 7,6

horečka, studená horečka, akutní horečka, febris 
remittens, nepřetržitá horečka, dvoudenní/
třídenní/čtyřdenní horečka)

Jiná vnitřní onemocnění 160 32,5 24 42,9 15,0
Astma 6 1,2 1 1,8 16,7
Píchání ze strany 5 1,0 0 0,0 0,0
Plicní nemoci (hruď, defekt na hrudi, úbytě,  
phtysis, pleuritis) 21 4,3 6 10,7 28,6
Srdeční nemoci (defectus pectoris, apresio 
pectoris) 10 2,0 0 0,0 0,0
Nemoci zažívacího ústrojí (bolesti žaludku, po
drážděný žaludek)

68
13,8

0
0,0 0,0

Vodnatelnost 23 4,7 12 21,4 52,2
Neurologické nemoci (apoplexia tactus, škubání 
končetin, paralysis, sciatic, ischiatica) 10 2,0 3 5,4 30,0
Bolesti (krku, kříže) 2 0,4 0 0,0 0,0
Žloutenka 1 0,2 0 0,0 0,0
Oteklý (anasarca) 1 0,2 1 1,8 100,0
Nemoci z nedostatku (kachexie, anorexie, scorbut) 7 1,4 1 1,8 14,3
Ostatní (podagra, diabetes, zácpa, zápal jater, 
karcinom, spinoventosa)

7
1,4

0
0,0 0,0

Infekční choroby (angina, průjem, erysipel, 
chřipka, lepra)

16
3,3

4
7,1 25,0

Kožní nemoci (vředy, gangréna, hydrocelle, záně
ty, panaritium, scabies, acathom) 

26
5,3

4
7,1 15,4

Zranění, pohmožděniny 30 6,1 1 1,8 3,3
Omrzliny 1 0,2 0 0,0 0,0
Nemoci končetin (arthritis, spasmus) 14 2,8 1 1,8 7,1
Psychiatrické nemoci (hectica, hypochondria, 
insania, mania)

9
1,8

3
5,4 33,3

Nemoci smyslového orgánu (inflamatio ocularis) 1 0,2 0 0,0 0,0
Vyhodnotitelné údaje celkem 481 97,8 54 96,4 11,2
nepřiřaditelné (dehrendri) 1 0,2 0 0,0 0,0
bez údaje, resp. nečitelné 10 2,0 2 3,6 20,0
Celkem 492 100,0 56 100,0 11,4

Pramen: MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově
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Probandi prostějovské nemocnice dosahují v porovnání s výsledky 
ostatních analýz zatím nejvyšší procentuální hodnoty (55,9 %) u horeč
natých onemocnění.58 Z podskupin jsou nejvíce zastoupeny diagnózy 
„studená horečka“ (febris calida) s 54, resp. „čtyřdenní horečka“ (febris 
quotidiana, febris 4tana) s 52 případy. Celkově nízká letalita této velké 
skupiny odpovídá již dříve zjištěným skutečnostem, kdy se léčba zvýšené 
teploty jako vitálního parametru nestávala pro novověkou medicínu vel
kým problémem. Samozřejmě je horečka indikátorem pro jiné, závažnější 
onemocnění, ale ve všech těchto případech nestanovil lékař jinou diagnózu. 
Nejvyšší letalitu pacientů ze skupiny horečnatých onemocnění vykazuje 
podskupina „smrtící (zlá) horečka“ (febris maligna) se 45,5 % (5 zesnu
lých z 11 diagnostikovaných případů) a vysoká smrtnost této podskupiny 
znovu odpovídá ostatním analýzám. Stále nejasná je ale přesná diagnostika 
tohoto onemocnění. Další velká skupina (13,8 %) je tvořena probandy 
s diagnózou „nemoci zažívacího ústrojí“, přičemž nejvíce nemocných 
(57) této skupiny trpělo podrážděným (zkaženým) žaludkem (destructio 
stomachi, verdorbener Magen). Zajímaví jsou tři pacienti této skupiny, kteří 
byli přijati se smrtelnou diagnózou perforace (Durchbruch, peritonitis), ale 
pobyt v nemocnici proběhl bez letálních následků, což svědčí o mylné 
diagnostice špitálních lékařů. Třetí největší skupinou jsou různá zranění, 
jejichž procentuální výskyt odpovídá průměrné hodnotě dřívějších analýz. 
Nejvíce zranění (17) bylo lokalizováno na nohou, ale ošetřovány byly 
i zlomeniny a střelná zranění. Výskyt vodnatelnosti (hydrops, Wassersucht) 
sice nedosahuje v namátkovém vzorku hodnoty brněnské studie (5,6 %), 
ale smrtnost ve výši 52,2 % (12 zesnulých z 23 přijatých) je doposud nej
vyšší analyzovaný údaj. Prostějovský vzorek dále vykazuje dosud nejvyšší 
letalitu pacientů, trpících na úbytě (phthisis, Lungensucht) a sice pět úmrtí 
ze sedmi diagnostikovaných, kteří byli připočítáni k plicním chorobám. 
Mezi probandy prostějovské studie nebyly (na rozdíl od valtické studie pro 
léta 1661–1780) diagnostikovány pohlavní nemoci (označované tehdejší 
terminologií jako „francouzská nemoc“ nebo „Francouz“). Naopak absence 
závažných infekčních nemocí může být vysvětlena odlišnou diagnostikou, 
kdy byl uveden pouze výrazný symptom, protože ani lékař si nebyl jist 
přesnou diagnózu – například (smrtící) horečka u tyfu nebo moru.

58 Horečnatá onemocnění je možno přímo srovnat pouze s dodatečnou analýzou pro 
Valtice (1740–1780), kde byla dosažena hodnota 41,1 % z 1.593 probandů při letalitě 7,8 %. 
U dřívějších analýz (které ale není možno přímo srovnat) dosahují tato onemocnění nižších 
hodnot: namátkové vzorky Brno (1748–1780) 54,9 %, Štýrský Hradec (1683–1711) 50,2 %, 
Valtice (1630–1660) 49,8 %, Valtice (1661–1780) 38,6 %, Linec (1757–1767) 51,2 %; 
absolutní analýza Firlové (F i r l o v á ,  I.: Příspěvek k problematice 1631–1714) vykazuje 
horečnatá onemocnění ve výši 40,7 %.
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Tabulka 5: Doba pobytu všech pacientů 
(dle namátkového vzorku Prostějov 1740–1780)
Délka pobytu Přijatí % Mortalita % Letalita
do 2 týdnů (1–14 dní) 275 55,9 22 39,3 8,0
do 4 týdnů (15–28 dní) 142 28,9 14 25,0 9,9
do 6 týdnů (29–42 dní) 40 8,1 12 21,4 30,0
do 8 týdnů (43–56 dní) 19 3,9 1 1,8 5,3
do 12 týdnů (57–84 dní) 8 1,6 5 8,9 62,5
déle než 12 týdnů (85 a více dní) 3 0,6 2 3,6 66,7
Vyhodnotitelné údaje celkem 487 99,0 56 100,0 11,5
bez údaje, resp. nečitelné 5 1,0 0 0,0 0,0
Celkem 492 100,0 56 100,0 11,4

Pramen: MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově

Podle namátkového vzorku strávili pacienti v prostějovské nemocnici 
průměrně 17,2 dní – v porovnání s ostatními analýzami se jedná o velmi 
nízkou hodnotu.59 Celková suma ošetřovacích dnů (8 382) znamená také 
dosud nejnižší analyzovaný výsledek. Výrazná majorita skupiny pobytů 
do 14 dní (55,9 %) plně odpovídá očekávání, přičemž nejvíce probandů 
(29) strávilo v nemocnici šest dní. Nejdéle byl ošetřován 39letý kněz 
z Moravy s diagnózou „mánie“ („mania“  ) od 12. října 1769 do 13. dubna 
1770 (tj. 184 dní), kdy zemřel.60 Nejdelší úspěšná léčba byla zaznamenána 
u 14letého chudého chlapce ze Slezska s diagnózou „rána na hlavě“ („vulnus 
in capite“  ), který strávil v prostějovské nemocnici 97 dní (27. března 1741 
– 10. července 1741).61 Naopak nejkratší dobu pobytu vykazují protokoly 
nemocných ve dvou případech – pokaždé s úmrtím již v den příjmu. V jed
nom případě se jedná o chudého řezníka z Moravy v roce 1750, s diagnó
zou úbytě;62 ve druhém o pruského mušketýra z regimentu generálmajora 
Noela (s poznámkou, že šlo o služebníka), trpícího na astma63 – shodně 
bez udání věku. Stejně jako ve valtické analýze pro léta 1661–1780 byla 
i v prostějovské nemocnici pravděpodobnost úmrtí pacienta s přibývající 
délkou pobytu vyšší (s výjimkou pacientů s délkou pobytu do osmi týdnů). 
V absolutních číslech zemřelo nejvíce pacientů s délkou pobytu čtyři a pět 
dní – shodně po čtyřech osobách (z 25, resp. 30 přijatých).

59 Dodatečná analýza pro Valtice (1740–1780) prokázala ještě nižší hodnotu: 16,7 dnů. 
Ostatní průměrné doby pobytu: Valtice (1661–1780) 17 dnů, Linec (1757–1767) 21 dnů, 
Brno (1748–1780) 21 dnů, Štýrský Hradec (1683–1711) 25,3 dne, Valtice (1630–1660) 35 
dnů.
60 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 17, pozice 177/5.
61 Tamtéž, inv. č. 15, pozice 040/8.
62 Tamtéž, inv. č. 16, pozice 183/4.
63 Tamtéž, inv. č. 17, pozice 108/2.
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Tabulka 6: Věková struktura všech pacientů
(dle namátkového vzorku Prostějov 1740–1780)
Věková kategorie Přijatí % Mortalita % Letalita
do 15 let 19 3,9 4 7,1 21,1
16–25 let 279 56,7 23 41,1 8,2
26–35 let 105 21,3 10 17,9 9,5
36–45 let 48 9,8 7 12,5 14,6
46–55 let 21 4,3 5 8,9 23,8
56–65 let 10 2,0 3 5,4 30,0
nad 66 let 5 1,0 1 1,8 20,0
Vyhodnotitelné údaje celkem 487 99,0 53 94,6 10,9
bez údaje, resp. nečitelné 5 1,0 3 5,4 60,0
Celkem 492 100,0 56 100,0 11,4

Pramen: MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově

Probandi namátkového vzorku dosahují průměrného věku 27 let, 
což přibližně odpovídá výsledkům ostatních analýz (Valtice 1740–1780: 
30,2 let; Brno 1748–1780: 27,7 let). Stejně jako v brněnském vzorku byla 
i v tomto případě zjištěna výrazná dominance mladší klientely, přičemž obě 
kategorie mladých pacientů (16–25 let a 26–35 let) dosahují dohromady 
78 %. V absolutních číslech bylo přijato nejvíce pacientů ve stáří 20 let, 
a sice 51 osob (tj. 10,4 % všech přijatých). Podíl nejmladších nemocných 
(do 15 let) je ještě nižší než v brněnské analýze, přičemž největší pod
skupinu (7 osob) tvoří právě 15letí pacienti. Nejmladšími probandy jsou 
dva devítiletí chlapci z Moravy (syn rolníka a žebrák), kteří v nemocnici 
strávili jedenáct, resp. šest dní s diagnózou „calculo“ (kamínek v těle – mo
čový kamínek?), resp. „destructio stomachi“ (podrážděný žaludek) v letech 
1768 a 1770.64 Tímto je možné potvrdit již dříve vyslovenou domněnku 
C.Watzky, že milosrdní bratři přijímali dětské pacienty spíše výjimečně.65 
Nejstarším pacientem prostějovského namátkového vzorku byl 76letý kovář 
pánví (Phanschmied  ) z Čech s diagnózou pádem naražené nohy (contusio 
pedis per casum), který zde byl v roce 1742 po 39 dnech vyléčen.66 Nejstarším 
zesnulým probandem byl 67letý pivovarský mládek (Bräuerbursch) z Čech, 
který v prostějovské nemocnici po čtyřech dnech ošetření (s nečitelnou 
diagnózou) skonal.67 Zajímavý detail mobility všech vrstev obyvatelstva 
vykazuje skupina pěti nejstarších probandů (nad 66 let), z nichž pouze 
dva nemocní byli z Moravy, ale zato tři z Čech.68

64 Tamtéž, inv. č. 18, pozice 145/2 a 213/4.
65 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 247.
66 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 15, pozice 83/5.
67 Tamtéž, inv. č. 15, pozice 291/2.
68 Tamtéž, inv. č. 15, pozice 83/5 a 291/2, inv. č. 16, pozice 260/1, inv. č. 17, pozice 
246/2, inv. č. 19, pozice 291/2.
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Tabulka 7: Regionální původ pacientů
(dle namátkového vzorku Prostějov 1740–1780)
Region Přijatí % Mortalita % Letalita
Habsburské země v říši 420 85,4 47 83,9 11,2
 Čechy 103 20,9 10 17,9 9,7
 Korutany 2 0,4 0 0,0 0,0
 Kraňsko 3 0,6 1 1,8 33,3
 Morava 213 43,3 31 55,4 14,6
 Dolní Rakousko 21 4,3 1 1,8 4,8
 Horní Rakousko 5 1,0 0 0,0 0,0
 Slezsko 67 13,6 4 7,1 6,0
 Štýrsko 5 1,0 0 0,0 0,0
 Tyrolsko 1 0,2 0 0,0 0,0
Nehabsburské země v říši 40 8,1 3 5,4 7,5
 Bamberg 1 0,2 0 0,0 0,0
 Bavorsko 5 1,0 0 0,0 0,0
 Braniborsko 4 0,8 0 0,0 0,0
 Falc 1 0,2 0 0,0 0,0
 Franky 2 0,4 0 0,0 0,0
 Hesensko 1 0,2 0 0,0 0,0
 Kladsko (od 1742 k Prusku) 2 0,4 0 0,0 0,0
 Pasov 1 0,2 0 0,0 0,0
 Sasko 7 1,4 0 0,0 0,0
 Solnohradsko 2 0,4 0 0,0 0,0
 Štrasburk 1 0,2 0 0,0 0,0
 Švábsko 3 0,6 0 0,0 0,0
 Vestfálsko 2 0,4 0 0,0 0,0
 „Říše“ bez bližších údajů 8 1,6 3 5,4 37,5
Habsburské země mimo říši 13 2,6 0 0,0 0,0

Milánsko 1 0,2 0 0,0 0,0
 Uhry 12 2,4 0 0,0 0,0
Jiné země 12 2,4 3 5,4 25,0
 Itálie 3 0,6 1 1,8 33,3
 Lotrinsko (od 1766 k Francii) 1 0,2 0 0,0 0,0
 Polsko 3 0,6 0 0,0 0,0
 Polské Prusko 1 0,2 0 0,0 0,0
 Prusko 4 0,8 2 3,6 50,0
Vyhodnotitelné údaje celkem 485 98,6 53 94,6 10,9
bez údaje, resp. nečitelné 7 1,4 3 5,4 42,9
Celkem 492 100,0 56 100,0 11,4

Pramen: MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově

Země původu je z pohledu zjištění míry mobility obyvatelstva nepo
stradatelným parametrem této studie. Stejně jako v dřívějších příspěvcích 
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bylo upuštěno od analýzy přesného místa rodiště, předmětem zájmu byla 
pouze země původu. U pacientů ze Slezska obvykle zápisy nerozlišovaly 
mezi nemocnými z rakouské nebo pruské části. Z důvodu obtížné loka
lizace rodiště a uváděné katolické konfese bylo stejně jako v dřívějších 
studiích od přesného rozdělení slezských klientů upuštěno a všichni tito 
nemocní byli přiřazeni k podskupině „habsburské země v říši“. Výjimka 
ohledně přesného určení rodiště se týká jen pacientů z bezprostředního 
okolí nemocnice, kteří tvořili pouze 4,3 % (22 ze 492) přijatých, přičemž 
sedm z nich bylo označeno jako knížecí poddaní (fürstlicher Untertan). 
Tento relativně nízký počet „domácích“ nemocných podle mého názoru 
opět podporuje domněnku o existenci určitého druhu ambulatoria (možná 
spojeného se špitální lékárnou) pro místní pacienty. Procentuální výskyt 
probandů z Moravy je hodně vysoký, ale nepřevyšuje míru „domácích“ 
pacientů brněnské studie (46 %). Moravští nemocní zato v Prostějově 
představují nadpoloviční většinu všech zesnulých (55,4 %) a tím výrazně 
dominují celkovou letalitu. Vysoké počty pacientů z Čech a Slezska od
povídají obrazu známému již z brněnské studie pro léta 1748–1780, jen 
podíl slezské klientely je v prostějovském případě dvojnásobný. Tím byl 
dosažen zatím nejvyšší počet probandů ze zemí Koruny české (77,8 %), 
ale také nejvyšší dosud zjištěná letalita (80,4 %) nemocných z těchto zemí. 
Pacienti z Dolního Rakouska tvoří další významnou migrační skupinu, jejíž 
podíl (4,3 %) je jen o málo nižší než v brněnské studii (5,6 %); tato skupina 
byla tvořena hlavně tovaryši a řemeslníky (11 osob). Stejně stabilní je velmi 
malý migrační proud (2,4 %) ze sousedních Uher – tento fenomén je patrný 
již z valtické a brněnské studie. V dřívějších analýzách hojně zastoupení 
nemocní z dalekého Tyrolska se mezi prostějovskými probandy prakticky 
nevyskytují, zato lze nalézt i osoby ze vzdáleného Kraňska nebo Itálie / 
Milánska. Z nehabsburských zemí pochází (stejně jako v brněnské studii) 
nejvíce pacientů ze Saska a Bavorska; stejně tak je stabilní podíl klientely 
s označením země původu „vom Reich“ („z říše“ – rozumí se Svatá říše 
římská národa německého). Z nedalekého Polska je opětně možné nalézt 
jen zanedbatelnou část probandů (0,3 %). Geograficky nejvzdálenějším 
probandem byl 20letý kuchař z Lotrinska hledající místo (facierender Koch), 
který v Prostějově strávil s diagnózou stálá horečka (febris continua) 20 dní 
(15. ledna 1774 – 3. února 1774) v ošetření.69

69 Tamtéž, inv. č. 19, pozice 153/4.
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Tabulka 8: Příslušnost pacientů k sociální vrstvě 
(dle namátkového vzorku Prostějov 1740–1780)
Klasifikace dle stavu a vrstvy Přijatí % Mortalita % Letalita
Nejvyšší společenská vrstva (šlechta) 1 0,2 1 1,8 100,0
Vyšší střední společenská vrstva 19 3,9 5 8,9 26,3
 Duchovní 3 0,6 1 1,8 33,3
 Kupci 3 0,6 1 1,8 33,3
 Měšťané 2 0,4 0 0,0 0,0
 Písaři 3 0,6 1 1,8 33,3
 Řemeslní mistři 6 1,2 1 1,8 16,7
 Soudce 1 0,2 0 0,0 0,0
 Starosta 1 0,2 1 1,8 100,0
Nižší střední společenská vrstva 307 62,4 22 39,3 7,2
 Forman 1 0,2 0 0,0 0,0
 Horník 1 0,2 0 0,0 0,0
 Chirurg 1 0,2 0 0,0 0,0
 Kvalifikované služebnictvo 25 5,1 1 1,8 4,0
 Rolníci 25 5,1 3 5,4 12,0
 Řemeslníci 50 10,2 3 5,4 6,0
 Studenti 5 1,0 0 0,0 0,0
 Tovaryši 183 37,2 12 21,4 6,6
 Umělci (kumštýři) 3 0,6 0 0,0 0,0
 Vojáci (aktivní) 13 2,6 3 5,4 23,1
Nejnižší společenská vrstva 144 29,3 24 42,9 16,7
 Čeledínové 70 14,2 11 19,6 15,7
 Dezertéři 2 0,4 0 0,0 0,0
 Domkář 1 0,2 0 0,0 0,0
 Chudí 27 5,5 9 16,1 33,3
 Invalidi 2 0,4 0 0,0 0,0
 Nádeníci 6 1,2 0 0,0 0,0
 Nekvalifikované služebnictvo 2 0,4 0 0,0 0,0
 Pokřtěný žid 1 0,2 0 0,0 0,0
 Řemeslní čeledínové 23 4,7 4 7,1 17,4
 Učni 7 1,4 0 0,0 0,0

Vojáci (propuštění) 3 0,6 0 0,0 0,0
Děti 19 3,9 4 7,1 21,1
Vyhodnotitelné údaje celkem 490 99,6 56 100,0 11,4
bez údaje, resp. nečitelné 2 0,4 0 0,0 0,0
Celkem 492 100,0 56 100,0 11,4

Pramen: MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově

Analýza jednotlivých skupin uvedených povolání má sloužit k po
znání sociálního rozvrstvení prostějovské klientely. Je ale třeba upozor
nit, že podle vzoru brněnské studie pro léta 1748–1780 byly zachovány 
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provedené změny přiřazení k jednotlivým podskupinám (kvalifikované / 
nekvalifikované služebnictvo, rolníci, odlišení řemeslnických a rolnických 
čeledínů, resp. aktivních a propuštěných vojáků).

Horní společenská vrstva je v prostějovské analýze zastoupena pouze 
jedním probandem, a to šestačyřicetiletým Laurentem Illekem (?), purkra
bím z Kojetína (Burggraf von Koÿadim), který zde s diagnózou „pledsihnig“ 
(blbý) po 77 dnech (16. prosince 1758 – 2. března 1759) pobytu zemřel. 
Bohužel jsou záznamy neúplné – chybí udání země původu (označené 
jako N.N.) tohoto pacienta, pouze kvalita jeho šatstva byla klasifikována 
jako dobrá.70 Samozřejmě zůstává otázkou, jestli se v tomto případě muselo 
jednat o (drobného) šlechtice.

Procentuální podíl vyšší společenské vrstvy (3,9 %) je přibližně stejný 
jako v dřívějších analýzách, ale rozdílná je velmi vysoká letalita této skupiny 
(26,3 %), která dosahuje zatím nejvyšší hodnoty všech studií. Protože se 
jedná o společný fenomén pro všechny dosud provedené studie, je možné 
považovat hypotézu C. Watzky o negativním náhledu lépe situovaných 
společenských vrstev na „veřejnou“ nemocnici a z tohoto důvodu opož
děném zahájení léčby za definitivně potvrzenou71 – s dodatkem, že tento 
trend je dodnes aktuální. Zajímavým detailem, společným pro všechny 
analýzy, zůstává vysoký počet řemeslnických mistrů mezi probandy, jejichž 
podskupina tvoří stabilně nejvíce zastoupenou profesi u řečené vrstvy. 
Řemeslničtí mistři zastupovali prakticky všechna odvětví, pouze tři z nich 
pocházeli z Moravy, strávili v nemocnici průměrně 15 dní a bylo jim prů
měrně 36,5 let. Mezi probandy zcela chybí v jiných studiích zastoupení 
důstojníci a úředníci.

Příslušníci nižší střední společenské vrstvy dominují celé studii a tvoří 
téměř dvě třetiny všech přijatých. Nápadná je velmi nízká letalita (7,2 %) této 
skupiny, zvláště ve srovnání s ostatními společenskými vrstvami probandů. 
Co se týče profesí, nejvíce bylo přijato tovaryšů (183), kteří tvoří 37,2 % 
všech probandů při velmi nízké letalitě. Tato podskupina nabízí velmi 
pestrou paletu nejrůznějších (i dnes zaniklých) povolání, mezi nimiž jsou 
nápadné vysoké počty (25) tkalcovských tovaryšů (Webergeselle), k tomu 
deset profesně „spřízněných“ soukenických tovaryšů (Tuchmachergeselle), 
poté (18) krejčířských, (17) obuvnických a (14) truhlářských tovaryšů. 
Nejmladší v této podskupině byli tři 17letí mladíci (z Čech, Moravy a Slez
ska), nejstarší 56letý tovaryšský pletač punčoch (Strumpfstrickergeselle) ze 
Saska, který byl v Prostějově po deseti dnech s diagnózou rána na holeni 
(vulnus in tibia) vyléčen. Další velká podskupina je tvořena řemeslníky, 
z nichž bylo nejvíce (6) obuvníků (Schumacher). Oproti dřívějším analýzám 
je nápadný relativně nižší podíl kvalifikovaného služebnictva a studentů, 

70 Tamtéž, inv. č. 17, pozice 209/6.
71 W a t z k a ,  C.: Vom Hospital zum Krankenhaus, s. 260.



24

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

zato je podle očekávání (zemědělská oblast) procentuálně vyšší zastoupení 
rolníků. Nová podskupina umělci (kumštýři) byla přiřazena k nižší střední 
společenské vrstvě kvůli svému nejasnému sociálnímu postavení v novověké 
společnosti. Konkrétně se jednalo o jednoho básníka (absolutus poeta)72 
a dva sochaře (Bildhauer),73 z nichž jeden byl označen jako tovaryš, což 
svědčí o tehdy spíše řemeslném charakteru tohoto povolání. Další zvláštností 
této podskupiny je její velmi nízký věk – jednalo se o dva 18leté mladíky 
a jednoho 28letého muže.

Procentuální zastoupení nejnižší společenské vrstvy je sice nižší než 
u brněnské studie,74 ale celkově zaznamenává tato nejchudší vrstva nezvykle 
vysokou smrtnost, která neodpovídá dříve pozorovaným trendům. Mírně 
zvýšená frekvence čeledínů byla (stejně jako u výše uvedených rolníků) 
očekávána, překvapující je ale vysoká letalita v porovnání s dřívějšími 
studiemi. Další velkou podskupinu tvoří chudí (Arme), kteří vykazují také 
podle očekávání nejvyšší smrtnost. Řemeslničtí čeledínové reprezentují 
procentuálně jenom polovinu počtu zjištěného v brněnském namátkovém 
vzorku a jak již bylo dříve zjištěno, zastupují pouze specifická odvět
ví – obuvnictví (Schuhknecht), pivovarnictví (Breyknecht, Bräuerbursch) 
a řeznictví (Fleischhackerknecht). Stejně jako v brněnské analýze jsou mezi 
probandy nejvíce zastoupeni obuvničtí čeledínové (17 z 23 přijatých). 
V prostějovské analýze je velmi nízký podíl učňů (Lehrjunge, Lehrbub),75 
což může být opět vysvětleno převážně zemědělským charakterem oblasti. 
Pokřtěný žid (getaufter Jud  ) jako označení povolání se v analýzách objevuje 
již podruhé (po studii „Valtice 1661–1780“) a nepřímo svědčí o špatném 
sociálním postavení této skupiny v novověku.

Zjištěný počet nejmladších pacientů (do 15 let) je zatím v porovnání 
s ostatními analýzami nejnižší; naopak odlišná je relativně vyšší smrtnost 
této skupiny. Konkrétně zemřeli v prostějovské nemocnici čtyři chlapci (12, 
14 a dva 15letí) na vychrtlost (Abzehrung), bakteriální průjem (dissenteria), 
studenou horečku (calido febris) a škubání končetin (Gliederreißen – epi
lepsie?). Tři z nich příslušeli k chudině (armer Bub) a jeden byl loveckým 
naháněčem (Jagdjunge).76

Cílem tabulky č. 9 je verifikace tvrzení zvláště řádové literatury o zří
zení vůbec prvních nemocničních oddělení milosrdnými bratry.77 Protože 

72 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 20, pozice 79/7.
73 Tamtéž, inv. č. 18, pozice 42/1 a 201/7.
74 Nejnižší společenská vrstva dosáhla u namátkového vzorku „Brno 1748–1780“ hodnoty 
36,0 %. Valtické studie není možno srovnat z důvodu odlišného přiřazení podskupin.
75 Tato podskupina dosáhla v dodatečné valtické analýze (1740–1780) hodnoty 3,1 % 
všech přijatých, v brněnské studii (1748–1780) 7,2 %. Je zajímavé, že analýza Valtice 
(1661–1780) vykazuje pro podskupinu učni hodnotu 11,1 %.
76 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 15, pozice 027/6, 118/3 a 265/5, inv. 
č. 16, pozice 167/1.
77 S t r o h m a y e r ,  H.: Der Hospitalorden, s. 18 a s. 20.
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v případě prostějovské nemocnice se nedochoval žádný dokument, který 
by dokazoval existenci takových oddělení, byl vysloven předpoklad, že pa
cienti s určitými chorobami byli přijímáni pouze na jednotlivá, „specifická“ 
lůžka. Tuto hypotézu ale nebylo možné potvrdit pro již dříve analyzované 
protokoly nemocných (Valtice, Brno, Štýrský Hradec a Linec) a stejně 
tak není možné z tabulky č. 9 vyčíst náznak existence nějakého oddělení. 
Nemocní s horečnatými nemocemi vykazují sice zvýšenou frekvenci lůžek 
č. 7 a 6, ale výskyt těchto lůžek je patrný také u ostatních nemocí. Stejně tak 
dokazuje tabulka č. 9, že dnes povinně izolovaní pacienti s psychiatrickými, 
plicními nebo infekčními nemocemi byli v Prostějově minimálně do roku 
1780 přijímáni bez určitého systému na všechna nemocniční lůžka. Možným 
vysvětlením by mohla být tehdy menší velikost analyzovaného objektu.

Dále je možné z tabulky č. 9 vyčíst, že (pominemeli nemoci zastoupené 
jedním či dvěma probandy) to byli klienti s diagnózou „píchání ze strany“ 
(Seitenstechen), kteří strávili v nemocnici nejkratší dobu ošetření. V porovnání 
s brněnskou analýzou nejsou neurologické nemoci výhradní doménou starších 
pacientů a všechny další parametry tohoto onemocnění zhruba odpovídají 
průměrným hodnotám všech probandů. Nejdéle ošetřováni byli nemocní 
s psychiatrickými nemocemi (průměrně 50,3 dne), při mírně zvýšeném prů
měrném věku, zato s dominancí sociálně lépe situovaných klientů z „domácí“ 
Moravy. Je tedy možné vyslovit úvahu, že řád milosrdných bratří přijímal 
do dlouhodobého ošetření převážně pacienty z vyšších společenských vrs
tev, kteří by se mohli finančně podílet na pečovatelských nákladech. Tento 
trend je patrný již z brněnské studie, i když ne tak jednoznačně.78 Je také 
nutné podotknout, že to byly právě nemocnice milosrdných bratří, které byly 
v pozdější době (na základě svých zkušeností) státními nebo zemskými úřady 
zavazovány k péči o psychicky nemocné – například brněnská nemocnice 
od roku 1876.79 U infekčních a plicních chorob byla zaznamenána z dnešního 
pohledu nezvykle krátká doba ošetření (průměrně 10 dní). Vyšší zastoupení 
dětských pacientů (16,7 %) u kategorie „Zranění, pohmožděniny“ odpovídá 
předpokladům, zato naprostá dominance v novověku prakticky neléčitelné 
vodnatelnosti (hydrops, Wassersucht) u nižší střední sociální vrstvy je pře
kvapující. V dnešním širokém pojetí vodnatelnosti jsou zahrnuty veškeré 
otoky těla, je ale možné, že v novověku užívala diagnostikující osoba (lékař, 
ošetřovatel) tento termín výhradně pro břišní vodnatelnost (ascites), protože 
v protokolech nemocných byly nalezeny i diagnózy typu „Oedema“  80 nebo 
„anasarca“ (oteklý).81 Tento předpoklad by byl potvrzením moderních hy
potéz, že alkoholismem (jako primární příčinou břišní vodnatelnosti) trpí 
převážně nižší sociální vrstvy.

78 Srov. J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 65.
79 Srov. tamtéž, s. 45.
80 Např. MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 20, pozice 034/3.
81 Např. tamtéž, inv. č. 19, pozice 309/6.
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Tabulka 9a zobrazuje strukturu specifické, letální skupiny klientů 
prostějovského špitálu a jejím cílem bylo ověřit, zda pacienti se špatnou 
prognózou nebyli ukládáni na vybraná lůžka. Zjištěná čísla lůžek těchto 
probandů ale tuto hypotézu jednoznačně vyvracejí. Na rozdíl od brněnské 
studie82 byli tito pacienti v ošetření o více než deset dní déle, než je celková 
průměrná hodnota probandů, při mírně zvýšeném průměrném věku. Vysoká 
letalita nejnižší vrstvy a probandů z Moravy byla již postulována u tabulky 
č. 8, resp. č. 7. Ze zvýšeného počtu příslušníků nižší vrstvy u vodnatelnosti 
(logicky) vyplývá i vyšší smrtnost, je ale zajímavé, že dvě třetiny zesnulých 
této skupiny pocházely z Moravy. V podstatě identické údaje byly zjištěny 
u plicních nemocí, navíc vykazují probandi této skupiny velmi nízkou 
dobu pobytu, ale zato výrazně vyšší průměrný věk. Doba ošetření pacientů 
s psychiatrickými nemocemi je v porovnání s jinými kategoriemi výjimečně 
dlouhá. Zajímavými aspekty je nejvyšší průměrný věk a příslušnost všech 
těchto klientů k nejvyšší vrstvě.

Protože se (stejně jako v dřívějších studiích) nepodařilo potvrdit 
existenci nemocničních oddělení, měla tabulka č. 10 ověřit hypotézu 
možného přidělování lůžek podle sociálního postavení klientů. Jedinou 
výjimku tvoří již výše zmiňovaný příjem purkrabího z Kojetína, který byl 
jako jediný z probandů přijat na lůžko č. 18 a byl zde ošetřován 77 dní až 
do své smrti 2. března 1759. Tento fakt a zjištěná psychiatrická diagnóza 
by mohly znamenat existenci určitého pokoje, tzv. Extrazimmer (zvláštního 
pokoje), který je známý z valtických protokolů. Zato například lůžko č. 2 
se vyskytuje prakticky u všech vrstev ve stejné frekvenci.

Z jiných výsledků této tabulky vyplývá, že nadprůměrných 10 z 19 
(tj. 52,6 %) probandů vyšší vrstvy pocházelo z Moravy (ve srovnání s tabul
kou č. 7), dále vykazují příslušníci této vrstvy téměř dvojnásobnou délku 
pobytu a o 17 let vyšší průměrný věk než jsou zjištěné celkové průměrné 
hodnoty. Pominemeli opět profese zastoupené jedním probandem, jednalo 
se zvláště o starší, z pohledu řádu „cizí“ duchovní, kteří byli v prostějov
ské nemocnici dlouhodobě ošetřováni. Také věk obou přijatých měšťanů 
(jeden z nich byl označen povoláním jako „Bürger“ – měšťan, druhý jako 
„Bürger und Bäcker“ – měšťan a pekař) byl hodně vysoký, zajímavá je ale 
podstatně kratší doba ošetření. Stejně tak byl zjištěn vyšší věk u řemesl
nických mistrů a písařů. 

Početně nejsilnější nižší střední společenská vrstva dosahuje výrazně 
vyšší věkový průměr a analýza země původu vykazuje značné posuny oproti 
tabulce č. 7. Moravští probandi tvoří pouze 32,9 % této vrstvy a tento výkyv 
je způsoben hlavně relativně nižším počtem tovaryšů z domácí Moravy, 
přičemž nejvíce bylo nalezeno tovaryšů ze Slezska a srovnatelný počet 

82 Průměrná hodnota parametrů doba pobytu a věk v brněnské tabulce č. 9a dosáhla 17,7 
dne (celkový průměr 20,9), resp. 35,3 let (celkový průměr 27,7). Srov. J e l í n e k ,  P.: 
Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 66.
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z Čech. Podobný trend u stejné profese je patrný již z brněnské studie83 
a znovu dokazuje velmi vysokou mobilitu této části obyvatelstva. Odlišný 
je ale v prostějovské analýze nižší počet řemeslníků z Moravy, naopak 
zemský původ rolníků, aktivních vojáků nebo studentů plně odpovídá 
očekávání. Zajímavý je ale vyšší průměrný věk aktivních vojáků, který 
odporuje představě o věkovém složení prostých vojáků.

Nejnižší společenská vrstva se svými hodnotami délky pobytu a věkem 
poněkud odlišuje od celkového průměru. Je to především silná skupina 
čeledínů, která byla složena převážně z mladších probandů z Moravy s krat
ší dobou pobytu. Další větší skupiny jsou naopak tvořeny spíše staršími 
probandy, ale tento fakt je nutné hodnotit spíše jako výjimečný, protože 
demografická struktura novověké společnosti v Evropě byla reprezento
vána obecně mladším obyvatelstvem.84 Zajímavý je geografický původ 
řemeslnických čeledínů, jejichž skupina byla nejvíce prezentována „cizími“ 
probandy. V absolutních číslech vykazují sice moravští řemeslníci nejvyšší 
příjmy (pět osob), ale mezi probandy se vedle čtyř pacientů z Čech vyskytují 
i čtyři ze Slezska a tři mladí ševcovští čeledíni z Uher. Vyšší průměrný věk 
učňů je způsoben hlavně přijetím 25letého pekařského učně (Bäckerjunge) 
z Čech v květnu 1765,85 který se věkem zcela odlišuje od jiných zástupců 
této skupiny. Problém může být způsoben prostým překladem, kdy čeština 
odlišuje mezi učni a mládky (v pivovarech a mlýnech), ale (starší) němčina 
označuje tyto profese stereotypním „Junge“ (chlapec, ale i učeň, mládek). 
Proto tato studie přiřazuje pivovarnické mládky (Breierjunge) už z důvodu 
mnohdy výrazně vyššího věku k řemeslnickým čeledínům a mlynářské 
mládky (Mühl/Müllerjunge) k čeledínům. Zůstává otázkou, zda v novověku 
existovali i pekařští mládci, ale v tomto případě bude jejich identifikace 
možná pouze na bázi vyššího věku.

Průměrný věk a rozložení geografického původu dětských pacientů 
prostějovské nemocnice odpovídá hodnotám zjištěným v brněnské analýze, 
jen doba jejich pobytu je výrazně kratší než ve zmíněné studii. Znovu je 
nutné zdůraznit, že ani u vykazovaných lůžek těchto pacientů nelze vyčíst 
náznak nějakého oddělení – například častěji zastoupené lůžko č. 15 je 
možné najít prakticky u všech dalších vrstev a profesí.

Tabulka č. 10a podává informaci o přesném složení zesnulých pacientů 
a opět dokazuje, že ani terminální klientela nebyla přijímána na vybraná 
lůžka. Nápadná je vysoká doba pobytu a vysoký průměrný věk vyšší střední 
vrstvy, je ale nutné upozornit, že tato hodnota byla ovlivněna dlouho
dobým pobytem jednoho kněze (presbyter) na přelomu let 1769/177086 

83 Srov. tamtéž, s. 67.
84 Srov. P f i s t e r ,  Christian: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 
1500–1800. München 2007.
85 MZA, E 47 Milosrdní bratři v Prostějově, inv. č. 18, pozice 29/1.
86 Tamtéž, inv. č. 18, pozice 177/5.
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a jednoho starosty začátkem roku 1778,87 obou z Moravy. Zajímavé je, že 
oba probandi byli přijati se shodnou psychiatrickou diagnózou „mania“. 
Naopak velmi krátká je průměrná doba pobytu nižší společenské vrstvy, 
přičemž zástupci nejmladší profese této vrstvy (tovaryši) byli ošetřováni 
nejdéle. Přesně opačných hodnot dosahují v této tabulce řemeslníci jako 
nejstarší pacienti této vrstvy, ale zato s nejkratší dobou pobytu. Pro ze
snulé reprezentanty nejnižší společenské vrstvy platí, že nižší průměrný 
věk znamenal delší dobu ošetření (konkrétně podskupina čeledínů) a na
opak vyšší průměrný věk znamenal kratší dobu ošetření. Je zajímavé, že 
podobný fenomén u stejné vrstvy byl zaznamenán již v brněnské studii 
taktéž v tabulce č. 10a.88 Skupina zesnulých dětských probandů vykazuje 
velmi krátkou dobu ošetření, ale zde chybí srovnání s brněnskou analýzou, 
protože tam se tito pacienti mezi zesnulými nevyskytují. Dodatečná (ještě 
nepublikovaná) analýza valtického vzorku (1661–1780) ukazuje, že skupina 
letálních dětí dosahuje zcela jiných hodnot – a sice 40,4 dní pobytu (při 
celkovém průměru všech probandů 17 ošetřovacích dnů) a průměrného 
věku 12 let (celkový průměr 28,7 let).89

Závěr

Přínos řádu milosrdných bratří Jana z Boha pro vývoj péče o nemocné 
v novověké Evropě byl velmi významný a jeho první působiště na Moravě 
se stalo jedním z mnoha milníků expanze této organizace. Řád se pro své 
nesporné terapeutické úspěchy těšil velké přízni nejvyšších kruhů tehdejší 
společnosti, což také umožnilo založení prostějovského působiště. Tehdy 
poddanskému městu Liechtensteinů byl tímto rozhodnutím umožněn 
bezplatný přístup k vysoce kvalitnímu sociálnímu zabezpečení, vedenému 
školeným personálem a zavádějícímu celou řadu novinek, z nichž mnohé 
se v dnešní době staly neodmyslitelnými nemocničními standardy.

Například způsob evidence nemocných (Krankenprotokole) je možné 
označit pro novověk jako revoluční. Tyto obsáhlé záznamy se staly prame
nem pro celou řadu různorodých informací, které podávají nejen přesný 
obraz demografických trendů a rozsahu lékařských znalostí, ale i sociální 
struktury tehdejší společnosti. Konkrétně bylo podle protokolů nemocných 
v prostějovské nemocnici ve sledovaném období (1740–1780) přijato 9 298 
osob, z nichž 943 v nemocnici zemřelo. Z toho vyplývající mortalita ve výši 
10,1 % je nejnižší z doposud analyzovaných řádových působišť a svědčí 
o vynikajících výsledcích práce členů řádu, zejména připomenemeli oku
paci Prostějova pruským vojskem v létě 1758. Válečné události ovšem pro 

87 Tamtéž, inv. č. 20, pozice 306/5.
88 Srov. J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice v Brně (1748–1780), s. 69.
89 Srov. J e l í n e k ,  P.: Klášterní nemocnice ve Valticích (1661–1780), s. 64 a 65.
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prostějovskou nemocnici znamenaly zatím nejvyšší příjem nekatolických 
pacientů, celkově 3,4 % veškeré klientely. Stejně jako v případě valtické 
nemocnice nebyly nalezeny údaje o doporučující instanci (patronech), 
které jsou známy ze Štýrského Hradce a Brna. Důvodem může být zajištění 
provozu celého areálu knížecí rodinou Liechtensteinů.

Z absolutní sumy všech přijatých byl vytvořen namátkový vzorek 
zahrnující 492 probandů (tj. 5,3 %). Rozbor tohoto vzorku byl podmíněn 
zachováním stejných parametrů (diagnóza, doba pobytu, věk, země původu, 
přiřazení k sociální vrstvě), jako tomu bylo u dřívějších analýz. Již samot
ný výčet stanovených diagnóz se stává fascinujícím důkazem vynikajících 
znalostí příslušníků řádu, přesto u mnoha onemocnění zůstává nejasný 
diagnostický postup – například smrtící horečka (febris maligna). Prostě
jovská analýza potvrdila trend převážného výskytu pacientů s horečnatými 
chorobami, stejně jako určité nemohoucnosti novověké medicíny při léčbě 
souchotin nebo vodnatelnosti. Zajímavá je zjištěná všeobecně kratší doba 
pobytu všech probandů, která je srovnatelná pouze s valtickou analýzou 
(1661–1780). Dále je možno potvrdit hypotézy o převážně mladé věkové 
struktuře novověkého obyvatelstva, protože prostějovská klientela vykazuje 
(stejně jako dřívější studie) velmi nízký věkový průměr (27 let). Stejně tak 
byla potvrzena domněnka, že u nejmladší klientely se převážně jednalo 
o starší dětské pacienty, kteří však byli přijímáni spíše výjimečně. Analýza 
regionálního původu probandů prokázala zatím nejvyšší procentuální podíl 
„domácí“ Moravy, ale zatím s nejvyšší letalitou této skupiny. Pestrá paleta 
zemí původu u ostatních probandů opět dokázala neuvěřitelně vysoký 
stupeň mobility novověké společnosti. Naopak byl zjištěn jen minimální 
počet pacientů ze samého Prostějova – což znovu ukazuje na (zatím ne
prokázanou) existenci určitého druhu ambulatoria, snad v rámci řádové 
lékárny. Podobné fenomény (i když ne v takovém rozsahu) byly zjištěny 
i ve valtické a brněnské studii. Podle profesí udaných při příjmu byli 
probandi přiřazeni do určitých podskupin, z nichž byly dále vytvořeny 
společenské vrstvy, které umožnily analýzu sociálního původu pacientů. 
Dominance nižší střední vrstvy je v prostějovském případě výrazná, zejména 
s ohledem na velmi vysoký počet tovaryšů. Podíl nejvyšších vrstev tehdejší 
společnosti mezi probandy je (tradičně) velmi nízký, stejně tak byl zazname
nán neporovnatelně vyšší nárůst letality u této skupiny, související s velkou 
pravděpodobností s opožděným zahájením léčby. Zajímavostí prostějovské 
analýzy je ale vysoká smrtnost nejnižší vrstvy obyvatelstva. Křížové tabulky 
9, 9a, 10 a 10a opět dokazují, že v rozporu s tvrzením řádové literatury 
minimálně do roku 1780 neexistovala v prostějovském špitále nemocniční 
oddělení, ale byly zde (stejně jako u jiných řádových nemocnic) prostory 
pro vyšší sociální vrstvy (Extrazimmer). Jedinou výjimku tvoří lůžko č. 18, 
které se vyskytuje v protokolech pouze jednou a bylo obsazeno purkrabím 
s psychiatrickou diagnózou. Přesto umožnil tento druh vyhodnocení zjistit 
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přesné složení pacientů podle jednotlivých nemocí nebo profesních skupin, 
co se týče věku, délky pobytu a země původu. Například byl zjištěn výrazně 
vyšší věk probandů z vyšší společenské vrstvy, dlouhodobý pobyt pacientů 
s psychiatrickými nemocemi, nebo častější původ z Moravy u letálních 
pacientů s těžko léčitelnými chorobami (vodnatelnost, souchotiny). Další 
zajímavostí byl geografický původ nejsilněji zastoupených tovaryšů, kteří 
vykazují velmi vysokou frekvenci „cizích“, nemoravských zemí.

Prostějovská analýza je další studií, která se snaží svým časovým vy
mezením do roku 1780 umožnit přímé srovnání s již provedenými rozbory 
ze Štýrského Hradce, Valtic, Brna a Lince; vzdáleně pak i se studií, zabý
vající se konventní nemocnicí v Praze. Dodržení společných parametrů pro 
analýzu namátkového vzorku bylo nezbytným předpokladem pro získání 
srovnatelných údajů, které dovolují exaktní rozbor celé řady aspektů života 
novověké společnosti na území dnešní Moravy.

Die Barmherzigen Brüder in Proßnitz (Prostějov) und deren 
Klientel (1740–1780)

Die erste Ordensniederlassung der Barmherzigen Brüder in Mähren entstand in Proß
nitz zwischen den Jahren 1734 und 1739. Laut den als Neuheit eingeführten Krankenprotokol
len wurden in der beobachteten Periode (1740–1780) 9 298 Personen aufgenommen, davon 
viele nichtkatholische Patienten (3,4 %). Es sind 943 Klienten verstorben – das bedeutet eine 
sehr niedrige Mortalität von 10,1 %. Die Stichprobeanalyse von 492 Probanden (5,3 %) wurde 
durch die Parameter Diagnose, Aufenthaltsdauer, Alter, Herkunftsland und Beruf bedingt 
und bestätigte den Trend der Klientel mit den Fiebererkrankungen und einer hohen Letalität 
bei der Lungensucht oder Wassersucht. Interessant ist die kürzere Aufenthaltsdauer aller 
Probanden mit einem niedrigen Durchschnittsalter (27 Jahre). Die Herkunftsländeranalyse 
weist bis jetzt den höchsten prozentuellen Klientenanteil aus Mähren mit einer hohen Letalität 
auf. Die Vielfalt der sonstigen Herkunftsländer beweist wiederholt den sehr hohen Mobili
tätsgrad der neuzeitlichen Gesellschaft. Andererseits wurde ein minimaler Patientenanteil aus 
Proßnitz selbst festgestellt, das auf eine Art von Ambulatorium hinweist. Die angegebenen 
Professionen der Probanden wurden zur Grundlage einer Bildung von Untergruppen und 
Schichten. Die Dominanz der niedrigen Mittelschicht ist sehr deutlich, besonders durch die 
hohe Anzahl der Gesellen. Der Anteil der höchsten Schichten der damaligen Gesellschaft ist 
sehr niedrig, aber mit sehr hoher Letalität, die auch bei der niedrigsten Schicht festgestellt 
wurde. Die Kreuztabellen beweisen, dass in Proßnitz zu mindestens bis zum Jahr 1780 
keine Krankenabteilungen existent waren, dafür konnte aber ein höheres Probandenalter 
aus der höheren Mittelschicht, eine längere Aufenthaltsdauer psychiatrischer Patienten, der 
mährischen Herkunft der letalen Klienten mit schwer heilbaren Erkrankungen resp. die 
„nicht mährische“ Herkunft der am stärksten vertretenen Gesellen festgestellt werden. Die 
Begrenzung der Forschung bis zum Jahr 1780 ermöglicht einen direkten Vergleich mit den 
Analysen aus Graz, Feldsberg, Brünn und Linz.
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Prostředí německých akademických spolků druhé poloviny 19. století 
s jejich přísně dodržovanými zásadami a rituály zasáhlo a ovlivnilo řadu vý
znamných osobností rakouského veřejného života, od všeněmce a antisemi
ty Georga von Schönerer až po jeho antipod, zakladatele sionistického hnutí 
Theodora Herzla. V nejsevřenější formě onu souvislost ukázal v návaznosti 
na studie Williama McGratha americký kulturní historik Carl E. Schorske 
ve své proslulé Vídni na přelomu století.1 V německy hovořících zemích, kde 
dějepisectví prokázalo souvislost mezi členstvím v radikálních studentských 
spolcích a pozdějšími politickými kariérami řady významných osobností, 
patří téma k důkladně zpracovaným. V Rakousku po nekritických starších 
textech Molischových, Beuerleho nebo například Spulaka von Bahn wehr 
dospěli badatelé v posledních desetiletích k vyváženějšímu pohledu. 
Z nepřeberného množství literatury zaslouží zmínku monografie Lothara 
Höbelta a Friedricha Heera, z méně známých autorů pak alespoň zajímavá 
práce o studentstvu innsbrucké univerzity Andrease Böscheho, ačkoli by 
bylo možno jmenovat desítky dalších, na něž zčásti odkazuji v poznámkách. 
U nás věnovala tématu pozornost už sudetoněmecká historiografie, jejíž 

1 S c h o r s k e ,  Carl E.: Vídeň na přelomu století. Brno 2000, s. 111–178; M c 
G r a t h ,  William: Student Radicalism in Vienna. Journal of Contemporary History 2, 1967, 
s. 183–201.
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příspěvky ale většinou trpěly nacionální tendenčností. Z přínosnějších textů 
je možno poukázat na jeden z prvních „přehledů bádání“ o akademických 
svazech na Moravě a ve Slezsku z pera jihomoravského rodáka Oskara 
Meistera, působícího po první světové válce ve Štýrském Hradci.2 V české 
historiografii se akademické svazy, zejména ty německé, netěšily velkému 
zájmu. Problému se dotkli někteří autoři zkoumající buďto využití so
ciálního kapitálu při budování kariéry v provincii nebo dějiny německých 
nacionálních politických stran (například Jiří Malíř a Dan Gawrecki).

Studentské svazy patřily dlouhodobě k ideologicky nejradikálnějším 
složkám rakouské společnosti a v tomto duchu působily nejen v univerzit
ních městech, ale prostřednictvím svých členů po celé monarchii. Akade
mické spolky vyžadovaly od svých členů větší míru podrobení se striktním 
pravidlům než jiná sdružení, za což poskytovaly intenzivnější pocit souná
ležitosti se společenstvím, a tím zejména pro přespolní studenty východisko 
z izolace a integraci do akademického prostředí. Život ve studentském svazu 
se řídil souborem obvykle sedmi základních principů: 1) Prinzip der Reze-
ption, princip recepce – integrující společenství prostřednictvím iniciačních 
ritů, spojených například s šermířskými souboji, nadměrnou konzumací 
alkoholu apod., 2) Couleurprinzip, princip spolkových odznaků – integrující 
symbolické společenství pomocí odznaků příslušnosti ke spolku, uniforem 
a jejich součástí (čepice, šerpy, stuhy apod.), 3) Schlagendes Prinzip, šermíř
ský princip – integrující společenství prostřednictvím krve členů zraněných 
při šermířských soubojích nebo mensurách,3 4) Studentischer Comment, 
soubor studentských obyčejů – vytvářející rituální společenství, 5) Prinzip 
der innerverbindungsstudentischer Differenzierung, princip vnitrospolkové 
studentské diferenciace – vytvářející společenství hierarchizované různými 
typy členství (Fuchs, Bursch, alter Herr apod.), 6) Prinzip der Ideologisierung, 
princip ideologizace – zprostředkující členům konzervativní hodnotový 

2 M o l i s c h ,  P.: Politische Geschichte der deutschen Hochschulen in Österreich von 
1848–1918. Wien – Leipzig 1939; B e u r l e ,  Carl: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Studentenschaft in Wien. Wien 1893; S p u l a k  v o n  B a h n w e h r ,  Alfred: Geschichte 
der aus den Jahren 1859–84 stammenden Couleurs. Wien 1914; H ö b e l t ,  Lothar: Kornblume 
und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreich 1882–1918. Wien – München 
1993; H e e r ,  Friedrich: Der Kampf um die österreichische Identität. Wien – Köln – Graz 
1981; B ö s c h e ,  Andreas: Zwischen Kaiser Franz Joseph I. und Schönerer. Die Innsbrucker 
Universität und ihre Studentenverbindungen 1859–1918. Innsbruck 2008; M e i s t e r , 
Oskar: Mähr.-schlesische Beiträge zur Studentengeschichte. Separat aus: Zeitschrift des deutschen 
Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens. Brünn [1941].
3 Nemuselo vždy jít o souboj v pravém slova smyslu, ale i o tzv. mensuru nebo dohod
nutou mensuru (Bestimmungsmensur), v podstatě o šermířské cvičení, při němž byla původně 
nutná urážka na cti jako podnět k souboji nahrazena předchozí domluvou spolkových delegátů. 
Vedle této sportovní varianty přetrvávaly v menší míře i duely s pistolemi nebo chladnými 
zbraněmi. Obecně k soubojům srov. F r e v e r t ,  Ute: Das Duell in der bürgerlichen Gesell-
schaft. München 1991. 
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kodex a světonázor, 7) Prinzip der lebenslangen Mitgliedschaft, princip ce
loživotního členství – formující celoživotní společenství.4 

Zvyklosti praktikované ve studentských svazech, ať už šlo o excesivní 
konzumaci alkoholu nebo krvavé šermířské duely, měly za úkol jednak 
posilovat pocit sounáležitosti se společenstvím, uvolňovat napětí mezi 
studentskými generacemi, jednak působit na jednotlivce jejich výcvikem 
k sebeovládání, poslušnosti i vůdcovství.5 Pocit výlučnosti u německého 
studentstva posiloval i specifický jazyk, sdílená znalost studentské kultury 
(písně, ikonické postavy, události apod.). Ve vzájemném styku se členové 
spolků, a to i některých slovanských, oslovovali studentskými přezdívka
mi (Kneipname). Takto integrovaná společenství přerůstala díky členské 
kategorii starých pánů v celoživotní svazek (Lebensverbindung), takže pří
slušnost k nim představovala cenný sociální kapitál, neboť zprostředkovala 
vazby na starší generace členů zastávající mnohdy vlivná místa v profes
ním životě. Sémiotika studentských rituálů a řádů si zaslouží samostatný 
rozbor. V tomto textu se proto zaměřme jen na jeden z nejvýznamnějších 
akademických spolků se vztahem k českým zemím a pokusme se tento 
vztah charakterizovat.

Vídeňský buršenšaft Silesia 1861–1918

„Rakouské studentské svazy jsou v Německu až na tři sotva známy jménem. 
Mezi těmito třemi je to především Vídeňský buršenšaft ,Silesia‘, který si vydobyl 
vážnost na všech německých univerzitách, zatímco zbylé dva, štýrskohradecký 
buršenšaft ,Styria‘ a Vídeňské akademické krajanské sdružení ,Markomannia‘ 
nebyly s to získat si všude stejně výtečnou pověst jako jmenovaný spolek [Cou-
leur],“ napsal v roce 1876 autor ukrývající se za pseudonymem H. Alexander 
ve své brožuře o studentských svazech v Rakousku. Jeho svědectví je o to 
cennější a hodnocení tím věrohodnější, že situaci v habsburské monarchii 
nahlížel zvenčí, z Německa s jeho mnohem rozvinutějším životem ve stu
dentských spolcích. Publikace vyšla v Jeně, městě s vůbec nejsilnější tradicí 
buršenšaftů.6 A Alexanderovo přesvědčení o Silesii jako dominantě spolkové 

4 G e h l e r ,  Michael: Österreichische Studentenvereine und Korporationen. Ein Überblick 
von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Entstehungsbedingungen 
– Zielsetzungen – Wirkungsgeschichte. In: „Der Burschen Herrlichkeit“. Geschichte und 
Gegenwart des studentischen Korporationswesen. Hg. von HarmHinrich Brandt – Matthias 
Stickler. Würzburg 1998, s. 177–178. 
5 H e i t h e r ,  Dietrich: Blut und Paukboden. Eine Geschichte der Burschenschaften. 
Frankfurt am Main 1997; t ý ž :  Verbündete Männer. Die Deutsche Burschenschaft – Wel
tanschauung, Politik und Brauchtum. Köln 2000; K r a u s e ,  Peter: „O alte Burschenherr-
lichkeit“. Die Studenten und ihr Brauchtum. Graz – Wien – Köln 1987 ad.; B ö s c h e ,  A.: 
Zwischen Kaiser Franz Joseph I., s. 34–37.
6 A l e x a n d e r ,  H. (pseud.): Die Studenten-Verbindungen in Oesterreich. Ein Beitrag 
zur Charakteristik der österreichischen Hochschulen. Jena 1876, s. 3–4.
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krajiny na rakouských vysokých školách sdílela také řada domácích autorů 
od pamětníků až po akademicky vzdělané historiky. Buršenšaft Silesia si 
v šedesátých a zčásti v sedmdesátých letech udržoval ve světě rakouských 
studentských svazů výjimečné postavení.7 Jaký vztah měl ale tento spolek 
založený absolventy opavského gymnázia k provincii?8

Mámeli na mysli korporativní působení, pak lze konstatovat, že 
prakticky žádný. Na rozdíl od krajanských studentských spolků, jako byla 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let neméně vlivná vídeňská 
Oppavia, která přivedla do Slezska poprvé Georga von Schönerer, nebo 
od studentských feriálních (prázdninových) sdružení měly buršenšafty 
svým příkladem a působením ovlivňovat především život na akademické 
půdě. To je jeden z důvodů, proč by i česká historiografie měla respektovat 
pravda složitou, až přebujelou typologii a hierarchii studentských svazů. 
Z dnešního pohledu sice rozdíly mezi nimi vzbuzují dojem přílišného 
formalismu, nicméně právě lpění na formách a principech bylo důležitým 
faktorem určujícím jejich vzájemné vztahy. Chcemeli se orientovat v jejich 
složité síti, nemůžeme odlišnosti přehlížet, jednotlivé spolkové typy zamě
ňovat nebo je zahrnovat pod jednotnou etiketu buršenšaftu.9 

Ani Silesia nevznikla jako buršenšaft, nýbrž jako krajanské sdružení, 
jak naznačuje už její název. V tom nebyla nijak výjimečná. Krajanské kořeny 
měla i řada jiných buršenšaftů: BrunaSudetia navazovala na akademický 
spolek brněnských studentů, respektive na Spolek německých vysokoško
láků ze sudetských zemí (Verein der Hochschüler aus den Sudetenländern), 
Markomannia byla založena pod názvem Olomutia jako feriální sdružení 
a poté landsmanšaft olomouckých abiturientů. Stejně tak pozdější bur
šenšaft Libertas. Buršenšaft Albia, jehož členem byl i v úvodu zmiňovaný 
Theodor Herzl, vznikl jako spolek vídeňských studentů z České Lípy Li
pensia atd.10 Silesia byla založena na podzim roku 1860. Nutno ale dodat, 
že ve spolkovém katastru dolnorakouského místodržitelství chybí záznam 
o nabytí právní subjektivity.11 První stanovy Silesie, které se podařilo do

7 K „výjimečnému postavení“ Silesie srov. např. H ö b e l t ,  L.: Kornblume und Kai-
seradler, s. 76.
8 Na tento problém narazil už počátkem sedmdesátých let Dan Gawrecki. Srov. G a 
w r e c k i ,  Dan: Počátky extrémního německého nacionalismu. Schönerer a rakouské Slezsko. II. 
Slezský sborník 68, 1970, č. 3, s. 260.
9 Z dosavadního malého zájmu české historiografie vyplývají i terminologické potíže. 
V tomto textu je užíván souhrnný pojem studentské svazy (Studentenverbindungen), jenž 
zahrnuje veškeré popisované spolkové typy (buršenšaft, corps, Verbindungen apod.). U dal
ších termínů jde mnohdy jen o přibližný překlad (zejména u pojmů o více významech a slov 
přejatých do němčiny z jiných jazyků jako Couleur, Comment apod.), proto tam, kde může 
vzniknout nejasnost, je uváděno i německé znění. 
10 Srov. např. B e c k e ,  Karl: Wiener akademische Burschenschaft „Albia“ 1870–1930. 
Wien 1930, s. 7.
11 Niederösterreichisches Landesarchiv Sankt Pölten (dále NÖLA), RegA, HS 104, 
Vereinskataster, Gruppe XV. Za informaci děkuji Mag. Elisabeth Loinig z Dolnorakouského 
zemského archivu.
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hledat, byly schváleny v roce 1871.12 K tomuto datu se vztahuje i první 
záznam o Silesii ve spolkovém katastru.13 

Skutečnost, že Silesia vznikla jako krajanské sdružení, neznamenala, 
že by zpočátku šlo o zcela apolitický spolek. Už její založení bylo údajně 
vyprovokováno zvěstí o delegaci Poláků z Těšínska k císaři žádající připojení 
Těšínského Slezska k Haliči.14 Ani širší souvislosti zakládání studentských 
spolků v Rakousku nepostrádaly politickou fazetu. Jejich náhlý rozmach byl 
vedle pádu neoabsolutismu vyvolán nadšením provázejícím oslavy stého 
výročí narození Friedricha Schillera (1859). Ty daly Rakousku alespoň 
na chvíli zapomenout na porážky, jež v červnu toho roku utrpělo v severní 
Itálii, a dokázaly opět poněkud oživit zájem především rakouských Němců 
o věci veřejné.15 Slavnosti Pěvce svobody ideově podepřely mobilizaci ra
kouského liberalismu a občanského principu, jejž německému měšťanstvu 
19. století básníkovo dílo ztělesňovalo. Z tohoto étosu vyrostla i Silesia, 
která se během prvního roku své existence transformovala z landsmanšaftu 
v buršenšaft – podle většiny autorů vůbec první skutečný buršenšaft v Ra
kousku.16 Skutečným byl na rozdíl od jiných buršenšaftů své doby proto, 
že kromě příslušného označení přijal i zvyklosti, normy a rituály běžné 
v obdobných spolcích německých zemí. 

Změna stanov strukturovaná po vzoru statutu jenského buršenšaftu 
z konce druhé dekády 19. století se začala v Silesii projednávat v květ
nu 1861. Zatímco dříve dokládala příslušnost ke spolku pouze členská 
průkazka, 25. května 1861 přijala organizace formální znaky typické pro 
buršenšaft: šerpu a čapku. Dne 7. listopadu 1861 spolek konečně přijal 
i jméno buršenšaft. Organizace napříště vystupovala jako Vídeňský buršen
šaft „Silesia“ (Wiener Burschenschaft „Silesia“  ), než v roce 1879 při změně 
stanov přijala přívlastek „akademický“ (Wiener akademische Burschenschaft 
„Silesia“  ).17 Kromě odznaků příslušnosti přijala Silesia v první polovině 
šedesátých let i pro buršenšafty typickou hierarchizaci členstva. Typologie 
členství se ustálila na pěti kategoriích: student do spolku vstupoval jako 
Fuchs (v letech 1862–1864 ještě provisorisches Mitglied). Po čekací lhůtě 

12 Archiv der Universität Wien (dále AUW), sign. Senat S 164.178 (Wiener akademische 
Burschenschaft Silesia).
13 NÖLA, RegA, HS 104, Vereinskataster, Gruppe XV, Post. Nr. 360.
14 B i l g e r ,  Ferdinand: Die Wiener Burschenschaft „Silesia“ von 1860–1870 und ihre 
Bedeutung für die Anfänge der deutsch-nationalen Bewegung in Österreich. Sonderabdruck aus 
Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheits
bewegung. Band II. Heidelberg 1911, s. 4.
15 M i k o l e t z k y ,  Juliane: Bürgerliche Schillerrezeption im Wandel: österreichische 
Schillerfeiern 1859–1905. In: Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler. 
Bürgertum in der Habsburgermonarchie IV. Hg. von H. Haas – H. Stekl. Wien – Köln – 
Weimar 1995, s. 167–188. 
16 Srov. například Handbuch für den Deutschen Burschenschafter Österreichs. Wien 1908, s. 
161.
17 B e c h m a n n ,  Edmund: Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 2 
(von 1870 bis 1885). Wien 1931, s. 101.
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zpravidla v trvání jednoho semestru18 byl Fuchs na Konventu19 prohlášen 
za Bursche, který na rozdíl od provizorních členů nosil veškeré odznaky 
příslušnosti ke spolku a disponoval pasivním volebním právem. Protože 
burše četné závazky vůči spolku značně časově zatěžovaly, byla jim zpravi
dla po několika semestrech poskytnuta „dovolená“, aby se mohli nerušeně 
věnovat dokončení studia. Vedle Füchse a Burschen byli dále rozlišováni tzv. 
neaktivní burši (inaktive Burschen). Členové spolku, kteří dosud nedokončili 
studium, tedy Füchse, Burschen a inaktive Burschen, byli nazýváni aktivními 
a formovali tzv. Aktivitas. Kromě nich členstvo tvořili ještě staří pánové 
(alte Herren), obvykle nejpočetnější skupina, a čestní buršové (Ehrenbur-
schen). Pokud setkání buršenšaftu navštěvoval příslušník jiné korporace, 
byl označován jako Konkneipant. 

Dalším symptomem vnitřní transformace spolku bylo přijetí principu 
šermířských duelů a mensury, jež ho „povýšilo“ ze společenského sdruže
ní na „společenství krve“. Členové Silesie se začali šermířským cvičením 
věnovat v roce 1862, a to pod vlivem akademického sdružení Saxonia,20 
složeného z velké části ze sedmihradských Němců (Sasů). Přestože se 
Saxonia změnila v corps 21 až čtyři roky poté, již od druhé poloviny pa
desátých let udržovala prostřednictvím svých členů osobní styky s corpsy 
v Německu, zejména v Durynsku, odkud do Rakouska importovala některé 
tamní studentské obyčeje.22 První mensuru vybojoval příslušník Silesie 
17. února 1863. 

Tříbení šermířských předpisů souviselo i se sporem, který se v Silesii 
rozpoutal mezi dvěma spolkovými křídly – progresisty a konzervativci. 
Konzervativní frakce dokázala spolek ovládnout už v roce 1862. Vítězové 
lpěli na starých studentských tradicích, které se progresistům zdály pro 
moderní společnost již nevhodné a překonané. Konzervativní spolky byly 
radikálnější, vyžadovaly od svých členů povinné absolvování dohodnutých 
mensur a souboj na kordy jako iniciační ritus. Právě náročností a přísností 
vůči svým členům vycházely vstříc očekáváním a představám řady mladých, 
emfatických rakouských Němců, přicházejících na studia na sklonku pa

18 Například stanovy z roku 1897 hovořily o „zpravidla 4–5 měsících“. AUW, sign. Senat 
S 164.178 (Wiener akademische Burschenschaft Silesia). 
19 Konvent – schůze členů k projednání spolkových záležitostí, na rozdíl od Kneipe, která 
měla spíše společenský charakter, a Kommersu, jenž byl slavnostnější.
20 B i l g e r ,  F.: Die Wiener Burschenschaft „Silesia“, s. 7–14.
21 Corpsy představovaly vedle buršenšaftů a jiných studentských svazů další z typů 
akademického spolku. Vesměs šlo o sociálně elitnější, konzervativnější organizace. V době 
hromadné nacionalizace a radikalizace německých studentských svazů v Rakousku od konce 
sedmdesátých let zůstávaly corpsy státotvornými, habsburské dynastii věrnými spolky. Pokud 
přijaly „árijský princip“, učinily tak zpravidla mnohem později než ostatní německé akademické 
svazy. Srov. zejména T h o s o l d ,  Barbara Maria: Die Entstehung des Corpsstudententumes 
in Österreich. Kösener und Vorkösener Corps. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades 
an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien 1983. 
22 Tamtéž, s. 77, 124, 132–133.
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desátých a počátkem šedesátých let. Vzrušenou atmosféru vládnoucí mezi 
tehdejším studentstvem zachytil ve svých vzpomínkách člen Silesie Armand 
svobodný pán Dumreicher von Österreicher (akt.23 1862–1864): „Během 
mých prvních dvou semestrů na Vídeňské univerzitě vládla jará nálada i mezi 
studentstvem. Všeobecně panoval pocit, že přichází doba svobody, omládnutí 
a duchovního rozmachu. Němečtí studenti cítili, že by měli získanou svobodu 
pohybu zužitkovat, spojit se se stejně smýšlejícími přáteli v korporacích a v nich 
pěstovat společné ideály a družnost.“  24 

Skutečnost, že se Silesia stala vůbec prvním konzervativním buršen
šaftem Rakouska, měla z hlediska jejího dalšího vývoje klíčový význam: 
příkladu Silesen, jak si členové Silesie říkali, brzy následovala řada dalších 
spolků nejen ve Vídni, ale i v dalších univerzitních městech monarchie. 
Například štýrskohradecká Styria se prohlásila za konzervativní buršenšaft 
pod přímým vlivem bývalého člena Silesie Emila Kudjelky, který původně 
studoval ve Vídni, ale rigoróza absolvoval ve Štýrském Hradci. Právě se 
Styrií udržovala Silesia v dalších desetiletích těsné kontakty, zpečetěné roku 
1865 uzavřením tzv. kartelové dohody.25 Svým příklonem ke konzervati
vismu se Silesia dostala do pozice vzoru: odtud její výjimečné postavení 
v prostředí rakouských studentských svazů šedesátých let, její atraktivita 
pro vyhraněné osobnosti, ale také jistá elitářská domýšlivost, která ji později 
vzdálila hlavnímu proudu studentského hnutí!26 

Souběžně se změnami ve spolkovém ústrojí se Silesia dále nacionál
ně a politicky vyhraňovala. Pokud roku 1860 vznikla v reakci na polské 
národní ambice ve Slezsku, pak v roce 1862 reagovala již i na české stá
toprávní požadavky, když „provždy“ vypověděla historický svazek České 
koruny.27 Přesto měla zatím daleko k pozdějšímu radikálnímu německému 
nacionalismu. Ještě v roce 1863 mohl na její schůzi zavítat Čech Vincenc 
Prasek, pozdější ředitel matičního gymnázia v Opavě, který znal několik 
členů z dob společných středoškolských studií. Prasek nakonec sice za
kotvil ve volném sdružení českých studentů „Morava“,28 ale jako důvod 
příznačně neuvedl němectví Silesie, nýbrž své náhodné setkání s Čechem 

23 Aktivní, tj. rozmezí let, kdy patřil mezi studující členy. Veškeré údaje o aktivním členství 
ve spolku jsou uváděny dle Mitteilungen für ihre Mitglieder herausgegeben von der Wiener 
akadem. Burschenschaft „Silesia“ (dále Mitteilungen Silesia) 1. 2. 1908, č. 1, s. 42–49.
24 D u m r e i c h e r ,  Armand Freiherr von: Aus meiner Studentenzeit. Wien 1909, s. 2.
25 D o b l i n g e r ,  Max: Studententum. Burschenschaft und deutsche Einheitsbewegung in 
Graz bis 1880. Graz – Wien – Leipzig 1921, s. 36–37, 44.
26 H ö b e l t ,  L.: Kornblume und Kaiseradler, s. 77; B e u r l e ,  C.: Beiträge, s. 28.
27 B e c h m a n n ,  E.: Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 2, s. 20.
28 Š í l ,  Jiří: Vincenc Prasek (1843–1912). Má vůle je mým osudem. Opava 2010, s. 44. 
K vídeňskému studentskému společenství Morava srov. Přemysl Otakar (pseud. Vincenc P r a 
s e k ): Morava, akademický spolek vídeňský. 1863–1867. Světozor 1905, č. 42, s. 1097–1100; 
F i s c h e r ,  R.: Prof. Havelka jako student ve Vídni. Časopis Vlasteneckého spolku musejního 
v Olomouci 41–42, 1929, s. 172–193.
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Adamem Fleischmannem.29 Přítomnost slezských Čechů (případně Poláků) 
ve spolcích, jež jsou vnímány jako německé, byla běžná až do konce sedm
desátých let. Několik jich bylo zpočátku jak v Akademickém krajanském 
sdružení „Oppavia“ (Akademische Landsmannschaft „Oppavia“  ), ustaveném 
roku 1877, tak ve Spolku Východoslezanů na vysokých školách ve Vídni 
(Verein der Ostschlesier an den Hochschulen in Wien), který vznikl v roce 
1879.30 To by už počátkem osmdesátých let bylo nemyslitelné. Tak rychle 
proběhla národnostní dezintegrace po nástupu Taaffeho vlády, opírající se 
na rozdíl od dříve vůdčích liberálů také o politické reprezentace slovan
ských národností v monarchii, jimž činila četné ústupky, tím vzbuzovala 
u rakouských Němců pocit ohrožení a podněcovala ostřejší vymezování 
vůči ostatním národnostem.31

Další názorový posun, který opět Silesii odlišil od většiny ostatních 
studentských svazů v Rakousku, se týkal aktuální otázky sjednocení Ně
mecka. Oproti velkoněmecké koncepci, s níž němečtí studenti v Rakousku 
v šedesátých letech vesměs spojovali své národní nadšení, se Silesia ubírala 
opačným směrem. K maloněmecké koncepci se buršenšaft přiklonil pod 
vlivem jednoho ze svých nejvýraznějších členů, Armanda svobodného 
pána Dumreichera von Österreicher. Ten byl synem známého chirurga, 
univerzitního profesora Johanna svobodného pána Dumreichera von 
Österreicher. Vystudoval práva, udělal nejprve kariéru na ministerstvu 
kultu a vyučování a v roce 1886 byl zvolen poslancem říšské rady. Patrně 
rozhodujícím momentem pro maloněmeckou profilaci Silesie byla okol
nost, že v letech 1862–1863 absolvoval ve Vídni část svým medicínských 
studií Dumreicherův příbuzný z Bádenska, Rudolf Kaltenbach, pozdější 
úspěšný gynekolog.32 Kaltenbach, který byl členem buršenšaftu Teutonia 
ve Freiburgu im Breisgau, přesvědčil během vídeňských studií prostřed
nictvím svého bratrance Silesii o nutnosti (prozatím) obětovat Rakousko, 
neboť sjednocení Německa podle něj mohlo proběhnout pouze pod 
taktovkou Pruska.33 Dumreicherovo přesvědčení ještě posílil jeho studijní 
pobyt v Göttingen, kam odešel na podzim roku 1863. Z něj adresoval 
Silesii dopisy, ve kterých mj. popisoval náladu tamního studentstva. Díky 

29 Paměti Vincence Praska. Ed. Milada Písková. Opava 2006, s. 54–55. Za upozornění 
na tuto informaci děkuji dr. Jiřímu Šílovi (Slezské zemské muzeum).
30 S c h m e j a ,  Konrad: Rückblick. In: Deutschakademische Verbindung „Ost
Schlesier“ in Wien. 30jähriges StiftungsFest 1879–1909. Wien 1909, s. 6. Uloženo v: 
Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg in der Deutschen Gesellschaft 
für Hochschulkunde e. V., sign. 880/GF 55 973 D 771; K n o l l ,  Kurt: Die Geschichte der 
schlesischen akademischen Landsmannschaft Oppavia in Wien. 1. Band. Wien 1923, s. 76, 120. 
31 K národnostní dezintegraci (zejm. českoněmecké) srov. K ř e n ,  Jan: Konfliktní 
společenství. Češi a Němci 1780–1918. Praha 1990 (zde zejm. s. 219–227). 
32 V letech 1865–1867 působil na vídeňské chirurgické klinice Dumreicherova otce 
Johanna. Srov. W i n c k e l ,  F. von: Rudolf Kaltenbach. In: Allgemeine deutsche Biogra
phie 51. Leipzig 1906, s. 25–26.
33 D u m r e i c h e r ,  A.: Aus meiner Studentenzeit, s. 28, 30.
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Dumreicherovi získala Silesia velmi záhy napojení na rozvinuté organi
zační struktury v německých zemích, na základě jeho podnětů mohla dále 
přizpůsobovat svůj vnitřní řád tamějším formám, a tím posilovat vzájemné 
styky, jakož i uznání, kterému se Silesia těšila na německých univerzitách.34 
Z tohoto úhlu pohledu buršenšaft Silesia celkem logicky ve válečném roce 
1866 odmítl výzvu rektora Vídeňské univerzity k ustavení akademické legie 
(Freikorps) proti Prusku.35

Projev neloajality v roce 1866 ještě Silesia přežila, „bitvu v Dianině 
sále“ v prosinci 1870, v níž se střetli studenti propruské a prohabsburské 
orientace, už nikoli. Následkem svého politického vystoupení, které stanovy 
spolku neumožňovaly, byl buršenšaft poprvé úředně rozpuštěn. V roce 1871 
se sice rekonstituoval,36 ale v průběhu sedmdesátých let si už nevydobyl 
dominantní postavení srovnatelné s předchozí dekádou. Zůstal elitní kor
porací, ale namísto toho aby nadále udával tón, spíše reagoval na změny 
přicházející z popudu jiných. Od konce sedmdesátých let přijímalo německé 
studentstvo radikálnější formu nacionalismu doprovázenou antisemitis
mem. Na počátku osmdesátých let se radikalizovala i Silesia. Na slavnosti 
k dvacátému výročí jejího založení v prosinci 1880 promluvil ke spolku 
poprvé politický vůdce antisemitského proudu Georg von Schönerer.37 
Mnohem důležitější roli v šíření jeho myšlenek, a to jak v provincii, tak mezi 
vídeňskými studenty, ale hrála jiná korporace založená slezskými studen
ty – akademický spolek Oppavia. Zatímco ostatní organizace německých 
studentů přijímaly od konce sedmdesátých let tzv. árijský paragraf, Silesia 
postupovala proti židovským členům méně nekompromisně.38 Zbavila se 
sice Židů ve své Aktivitas, ale árijský paragraf neobsahovaly její stanovy 
ani v roce 1906.39 Ve druhé polovině osmdesátých let se pak ještě více 
vzdálila radikálně antisemitskému schönererovskému proudu, který mezi 
německým studentstvem Vídně převládl. Jednou z příčin byla i kariéra 

34 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Band I, Lieferung 3. Wien 1956, 
s. 203–204; B e c h m a n n ,  E.: Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 2, 
s. 20, 22–23.
35 H e i n ,  Robert: Die österreichischen Studentenverbindungen und die deutsche Frage 
1859–1866. Einst und jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, 
8. Band, 1963, s. 37–38. 
36 K obnovení se zachovala úřední korespondence v Allgemeines Verwaltungsarchiv 
(dále AVA) Wien, Ministerium des Innern (MdI) – Präsidium, kart. 571, č. j. 1319/1871.
37 P i c h l ,  Eduard: Georg Schönerer. II. Band (1873–1889). Berlin 1938, s. 323.
38 K politickému antisemitismu obecně: P u l z e r ,  Peter G. J.: Die Entstehung des 
politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867 bis 1914. Göttingen 2004. O stu
dentském antisemitismu nejpodrobněji: H e i n ,  Robert: Studentischer Antisemitismus in 
Österreich. Beiträge zur österreichischen Studentengeschichte. Band 10. Wien 1984. K Oppavii 
viz K n o l l ,  K.: Die Geschichte der schlesischen akademischen Landsmannschaft Oppavia; 
P e l c ,  Martin: Studenti z Rakouského Slezska na vídeňských vysokých školách 1860–1914 
a jejich organizace. In: Jirásek, Zdeněk a kol.: Slezsko v 19. století. Opava 2011, s. 87–111 
(zde zejm. s. 100–105). 
39 AUW, sign. Senat S 164.178 (Wiener akademische Burschenschaft Silesia).
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starého pána Silesie Otty Steinwendera, který začal Schönererovi oponovat 
a konkurovat v boji o přízeň nacionálních voličů.40 Vnitřní rozpory dokonce 
spolek načas paralyzovaly, když na konci osmdesátých let vyústily v jeho 
dočasné rozštěpení na „mladou“ a „starou“ Silesii. Schönererův biograf 
Eduard Pichl sice označuje mladou Silesii za schönererovskou a starou 
za steinwenderovskou, oficiální historiograf Silesie, její starý pán Edmund 
Bechmann, ale příčiny sporu viděl v ryze osobních animozitách a domníval 
se, že rozkol byl zpolitizován teprve ex post.41

Po Taaffeho pádu zůstala Silesia věrná německonacionálnímu táboru. 
Buršenšaft podporoval několik německých národněobranných spolků, 
v rámci Silesie dokonce roku 1906 vznikla místní skupina spolku Südmark 
nazvaná „Město Brno“ (Stadt Brünn) podle stejnojmenného vídeňského 
hostince, v němž se její členové scházeli. Pobočka ale nebyla příliš úspěšná 
a zhruba po čtyřech letech zanikla. Prostřednictvím starého pána Weselého 
měl buršenšaft zastoupení ve vedení Südmarky, zatímco Nordmarce jiný 
její starý pán, Walter Kudlich, předsedal. Buršenšaft se zařadil do kategorie 
zakládajících členů Nordmarky roku 1897, roku 1906 se stal zakládajícím 
členem Südmarky.42 Někteří Silesen zůstali i na přelomu století na platformě 
Schönererova všeněmectví,43 členem buršenšaftu ale byl nadále, byť s růz
nými peripetiemi, i Otto Steinwender. U většiny příslušníků Silesie jejich 
stranické preference neznáme, o některých se proslýchalo, že partajnictví 
zavrhovali zcela ve prospěch nacionální ideologie, jak byla formulována 
například v Lineckém programu. Ideologický profil Silesie jako korporace 
tak prozrazuje hlavně její členství v různých svazech studentských spolků, 
jež se vesměs hlásily k radikálnímu, antisemitskému nacionalismu. Ani 
v této fázi se Silesia nevyhnula úřednímu rozpuštění,44 a sice roku 1896 
kvůli svému souhlasu s usnesením, že Židé nejsou schopni satisfakce, 
neboť – jak znělo zdůvodnění – žádnou čest nemají.45 V roce 1897 byla 
Silesia opět úředně povolena. Do roku 1918 změnila své stanovy, pokud 
víme, už pouze jednou, roku 1906.46 

40 H ö b e l t ,  L.: Kornblume und Kaiseradler, s. 76. Ke Steinwenderovi srov. t ý ž : 
Otto Steinwender. Porträt eines Nationalliberalen. Wien 1992.
41 P i c h l ,  E.: Georg Schönerer. II. Band, s. 363; B e c h m a n n ,  Edmund: Die 
Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 3. Wien 1934, s. 112.
42 Mitteilungen Silesia 1910, č. 3, s. 94–95; tamtéž 1. 5. 1908, č. 2, s. 61; S p u l a k 
v o n  B a h n w e h r ,  A.: Geschichte der aus den Jahren 1859–84 stammenden Couleurs, s. 
110.
43 Jako například Otto Wenzelides (viz níže).
44 Nerozvíjela se tedy bez hlubších přeryvů, jak jsem napsal v příspěvku do sborníku 
Slezsko v 19. století (viz pozn. 38). Stejně jako většina radikálních německých studentských 
spolků se nicméně vždy po svém úředním rozpuštění záhy obnovila. 
45 B e c h m a n n ,  E.: Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 3, s. 406–
413.
46 NÖLA, Sankt Pölten, RegA, HS 104, Vereinskataster, Gruppe XV, Post. Nr. 360, Post. 
Nr. 2408.
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Nové století přineslo z pohledu radikálních německých nacionálních 
svazů nové nepřátele. Vedle tradičních protivníků (Slovanů a Židů) bo
jovaly buršenšafty zvláště tvrdě proti katolickým studentským jednotám, 
které se jevily jako vážná hrozba, hlavně v Luegerem ovládané Vídni. Pro 
nacionální spolky z českých zemí ztělesňovalo od roku 1900 hlavní ne
bezpečí Katolickorakouské krajanské sdružení pro vysokoškoláky z Čech, 
Moravy a Slezska „Nordgau“ (Katholisch-österreichische Landsmannschaft 
„Nordgau“ für deutsche Hochschüler aus Böhmen, Mähren und Schlesien).47 
Z politického hlediska kritizovaly katolické jednoty hnutí Pryč od Říma 
i politické pošilhávání po Německu, z mravních příčin odmítly nezřízenou 
konzumaci alkoholu, souboj, mensuru i v nacionálních spolcích pěstované 
návštěvy nevěstinců. Těsně před první světovou válkou tak pro radikální 
studentské svazy, mezi něž se řadila i Silesia, představovaly nejnebezpeč
nějšího – neboť vnitřního – nepřítele.48

Silesia a provincie

Je zřejmé, že buršenšaft Silesia sehrál významnou, zpočátku přímo 
formativní úlohu ve vývoji rakouských studentských svazů. Jeho řadami 
prošlo mnoho důležitých postav veřejného života: rektor Vídeňské univer
zity a ministr kultu a vyučování Wilhelm rytíř von Hartel, poslanci říšské 
rady Otto Steinwender, Josef Pommer, Viktor rytíř von Kraus, reformátor 
rakouského školství Armand svobodný pán Dumreicher von Österreicher, 
generální ředitel Jižní dráhy Alexander Eger, generální ředitel Pruského 
tajného státního archivu Reinhold Koser ad. Vraťme se ale k otázce vztahu 
Silesie k provincii, položené v úvodu. Jak bylo řečeno, o korporativním 
působení nemůže být řeč, tím však ještě není dána odpověď. Zbývá pře
devším možnost osobních vazeb. 

Ke zodpovězení otázky vztahu Silesie k provincii na pruskorakouské 
hranici je nejdříve zapotřebí specifikovat počet Slezanů ve spolku, který 
se už několik měsíců po založení transformoval z krajanského sdružení 
na buršenšaft, načež do něj začali vstupovat hlavně studenti z alpských 
dědičných zemí. Že zakladateli landsmanšaftu byli vesměs Slezané a Se
veromoravané, je logické. Původ členů byl tematizován na shromáždění, 
kde se projednávaly stanovy. Tam padl návrh, aby spolek tvořili „studenti 
vídeňské vysoké školy, a sice zejména ti, jejichž domovinou je Slezsko nebo jejichž 

47 K Nordgau viz Statuten der katholisch-österreichischen Landsmannschaft „Nordgau“ für 
deutsche Hochschüler aus Böhmen, Mähren und Schlesien (gegr. im Jänner 1900). Wien 1900; 
25 Jahre Nordgau. Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestandes der deutschen katholischen 
Studentenverbindung Nordgau in Wien 6. bis 8. Juni 1925. Wien 1925; Festschrift der K. Ö. 
H. V. Nordgau-Wien. Zum 50. Stiftungsfeste. Hg. von Alexander Ortel. Wien 1950. 
48 Srov. například P o p p ,  Gerhard: CV in Österreich 1864–1938. Organisation, Bin
nenstruktur und politische Funktion. Wien – Köln – Graz 1984.
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duchovní matkou je Opava“,49 tzn. kteří buďto ze Slezska pocházeli nebo 
navštěvovali v Opavě střední školu. Starší literatura většinou tvrdila, že 
spolek založilo pětadvacet maturantů z opavského gymnázia ročníku 1858. 
V roce 1858 ale složilo ústní maturitní zkoušku na ústavu méně chlapců. 
Někteří ze zakladatelů byli ve skutečnosti abiturienty následujícího roku, 
jiné v seznamech maturantů zmíněných dvou ročníků vůbec nenajdeme.50 

Mezi prvními členy krajanského spolku byli v duchu předchozího 
citátu jak rodilí Slezané, tak Moravané, kteří v Opavě navštěvovali střední 
školu.51 To platilo například o zmiňovaném Wilhelmu Hartelovi, rodákovi 
ze severomoravských Dvorců. Dalšími Moravany mezi zakládajícími členy 
byli například Franz Malcher a Emil Kudjelka z Fulneku. Z významnějších 
příslušníků Silesie v jejích počátcích jmenujme ještě alespoň Adalberta Hoff
manna, syna sedláka z Chomýže u Krnova, který se stal prvním předsedou 
Silesie, Adolfa Seidla z Lichnova, jenž vypracoval první návrh spolkových 
stanov, skladatele spolkové hymny Eduarda Mestenhausera z Razové, 
Franze Richtarského z Kateřinek u Opavy a Emila Kiesewettera z Bernartic 
u Javorníka, kteří přispěli k transformaci landsmanšaftu v buršenšaft.52 
Tím se spolek, jak bylo řečeno výše, otevřel členům z jiných zemí. Slezané 
a Severomoravané mezi aktivními členy převažovali jen asi do začátku 
roku 1865, kdy byla zakladatelská studentská generace vystřídána nově 
příchozími. Už dříve, následkem prohlášení spolku za buršenšaft, ze Sile
sie vystoupili slezští studenti c. k. lékařskochirurgické vojenské Josefské 
akademie, vzdělávající na státní útraty vojenské lékaře, kteří považovali 
členství v ideologicky vyhraněném buršenšaftu za neslučitelné se svým 
studiem.53 Přes změnu charakteru korporace však mezi aktivními členy 
až do roku 1918 většinou zůstávalo alespoň několik slezských studentů. 
Ostatně ještě stanovy z let 1897 a 1906 obsahovaly v § 1 pasáž: „Spolek 
nese jméno: Vídeňský akademický buršenšaft ,Silesia‘, je spolkem německých, 
především slezských studentů na vídeňských vysokých školách [...].“  54 

Zejména v prvních dvou desetiletích existence Silesie tvořili Slezané 
nejen nemalou část aktivního členstva, ale častěji zastávali i vedoucí funk
ce, včetně úřadu mluvčího – fakticky předsedy, který spolek zastupoval 
ve vnějším styku. Takřka po celou první polovinu šedesátých let byl mluvčím 
Adalbert Hoffmann, pozdější rada na rakouském ministerstvu obchodu. 
Hoffmann předsedal spolku v klíčovém období jeho vývoje. Totéž platí 
o v pořadí čtvrtém mluvčím Silesie, medikovi Hermannu Kudlichovi, který 

49 B i l g e r ,  F.: Die Wiener Burschenschaft „Silesia“, s. 4. 
50 P e l c ,  M.: Studenti z Rakouského Slezska, s. 95.
51 Jména všech zakládajících členů, včetně jejich přezdívek (Kneip-, respektive Burschen-
namen) jsou uvedena v článku Aus der „Chronik der Burschenschaft Silesia“. Mitteilungen Silesia 
1. 11. 1908, č. 4, s. 133.
52 P e l c ,  M.: Studenti z Rakouského Slezska, s. 95.
53 B i l g e r ,  F.: Die Wiener Burschenschaft „Silesia“, s. 7–8.
54 AUW, sign. Senat S 164.178 (Wiener akademische Burschenschaft Silesia).
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stál v jeho čele právě v letním semestru 1866, kdy buršenšaft vystoupil se 
svým maloněmeckým stanoviskem. Hermann Kudlich (akt. 1864–1868)55 
pocházel z rodu revolucionáře Hanse Kudlicha z Úvalna u Krnova a byl 
v buršenšaftu Silesia prvním z řady členů kudlichovského klanu, který spol
kový historiograf označil za „pilíř Silesie v šedesátých a sedmdesátých letech“  !56 
Kudlich se po studiích stal nejprve sekundářem ve vídeňském Rudolfově 
špitálu, s Billrothovou sanitní kolonou se zúčastnil pruskofrancouzské 
války, a když se zotavil z delší nemoci, odcestoval do Hobokenu ve státě 
New York, aby zastupoval strýce Hanse v jeho lékařské praxi v době, kdy 
se poprvé od emigrace vypravil do staré vlasti. V USA se rozhodl zůstat 
i po strýcově návratu, ale přes oceán nadále udržoval se „svým“ buršenšaf
tem kontakt a ve Spojených státech pořádal každoroční setkání bývalých 
aktivních příslušníků buršenšaftů. Zemřel 31. března 1925 v zámoří jako 
jeden z nejváženějších starých pánů.57

Snad po vzoru Hermanna Kudlicha, dost možná i pod jeho vlivem, 
se rozhodla pro vstup do buršenšaftu Silesia také dvojice jeho mladších 
bratranců a – poté, co se oženil s jejich sestrou, vlastní sestřenicí Roswi
thou Kudlichovou – i švagrů.58 Walter a Bruno Kudlichové přišli na studia 
do Vídně v sedmdesátých letech. Obzvláště Walter Kudlich nás jako poz
dější rada zemského soudu v Opavě, poslanec slezského zemského sněmu 
a starosta zemského hlavního města Opavy musí zajímat.59 Na právnické 
fakultě byl imatrikulován v zimním semestru 1874–187560 a jeho kroky 
zamířily záhy do buršenšaftu (akt. 1874–1878), kde v letech 1877–1878 
zastával funkci mluvčího. Ve druhé polovině sedmdesátých let se Silesia 
potýkala se zmiňovaným nedostatkem zájmu a Kudlichův vstup byl zpětně 
vnímán jako impuls k jejímu oživení.61 I jako starý pán Silesie zůstával pro 
spolek jednou z morálních autorit, vyjadřoval se často k dění v buršen
šaftu a, byloli zapotřebí, aktivně do něj zasahoval. Bruno Kudlich (akt. 
1877–1881) přišel do Silesie v době bratrova předsednictví. Od roku 1878 
byl členem spolkového výboru a v letním semestru 1880 zastával jako 

55 Na Vídeňské univerzitě se imatrikuloval v zimním semestru 1863–1864. Viz AUW, 
Hauptmatrikel der Universität Wien, sign. mikrofilmu 132.22 (1860–1874), původní sign. 
M15 (1860/1–1864/5), fol. 144.
56 B e c h m a n n ,  Edmund: Gedenkrede für A. H. Dr. Hermann Kudlich, gesprochen in 
der Trauerkneipe am 7. Nebelung 1925. Mitteilungen Silesia, November 1925, č. 69–72, s. 46.
57 Hermann Kudlich byl nejen funkcionářem Silesie, ale současně i jedním z nej
aktivnějších buršů, což pamětníci dokládali vysokým počtem mensur, jež vybojoval (podle 
Bechmanna osmnáct, podle Waltera Kudlicha kolem třiceti). K u d l i c h ,  Walther: Zum 
Lebensbilde Hermann Kudlichs. Mitteilungen Silesia, November 1925, č. 69–72, s. 48–49; 
Mitteilungen Silesia, April 1929, č. 83, s. 97.
58 Otcové Hermanna Kudlicha a Roswithy Kudlichové, Ignaz a Hermann, byli bratři. 
Srov. rodokmen Kudlichů v buršenšaftu Silesia: Mitteilungen Silesia 1931, č. 89, s. 36.
59 K r o m m e r ,  Hermann: Walter Kudlich †! Mitteilungen Silesia 1930, č. 87, s. 66–69.
60 AUW, Hauptmatrikel der Universität Wien, sign. mikrofilmu 132.22 (1860–1874), 
původní sign. M17 (1870–1874), fol. 132.
61 K r o m m e r ,  H.: Walter Kudlich †! Mitteilungen Silesia 1930, č. 87, s. 67.
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třetí z kudlichovského klanu post mluvčího. Zpočátku údajně studoval 
jak na filosofické fakultě, tak na Vysoké škole zemědělské, profesně se ale 
věnoval výhradně hospodářské správě, nejdříve krátce v Kravařích v Prus
kém Slezsku, pak většinou na jižní Moravě (Žabčice, Měnín, Židlochovice). 
Po říjnovém převratu žil v kruhu rodiny v Opavě.62

Tím ještě kudlichovská genealogie v Silesii zdaleka nekončí. Patří 
do ní i pozdější dlouholetý druhý muž opavské radnice Hermann Krom
mer (akt. 1875–1877), jehož matkou byla Therese Kudlichová (šlo tedy 
o bratrance Waltera, Bruna i Hermanna Kudlichových).63 K trojici Kudlichů 
a Hermannu Krommerovi je třeba připočíst ještě čtyři bratry Eltzovy, Theo
dora (akt. 1865–1869, později advokát v Horních Rakousích), Friedricha 
(akt. 1868–1873, pozdější rada zemského soudu ve Vídni), Ottu (akt. 1871–
1874, posléze lesnický inženýr v Horních Rakousích) a Viktora (později 
z buršenšaftu vystoupil), další z bratranců Waltera a Bruna Kudlichových. 
Theodor a Friedrich Eltzovi dokonce strávili v opavském domě jejich otce 
dobu gymnazijních studií.64 Rodinná tradice příslušnosti k buršenšaftu 
pokračovala ale i v dalších desetiletích. V devadesátých letech převzal 
štafetu klanu KudlichEltz Otto Wenzelides (akt. 1895–1899), sešvagřený 
s Walterem Kudlichem. Na Vídeňské univerzitě studoval práva a později 
působil v Opavě jako sekretář Pozemkového kreditního ústavu Rakouského 
Slezska, do povědomí veřejnosti však vstoupil hlavně jako nacionální politik 
a publikačně plodný vlastivědec. Na jeho výrazné působení v Silesii navá
zala v prvních desetiletích 20. století již generace synů Waltera Kudlicha: 
nejdříve nejstarší Otfried (členem od roku 1911), jenž padl v roce 1915 
na východní frontě, a po válce také Herbert, který byl dokonce roku 1921 
zvolen do čela buršenšaftu, jako již čtvrtý z rodiny Kudlichů.65 Rodinná 
tradice prokázaná v případě kudlichovského klanu sice nebyla pravidlem, 
ale ani výjimkou. Transgenerační kontinuitu lze pozorovat mezi slezskými 
členy i u níže zmiňované, méně rovětvené těšínské rodiny Hinterstoißerů. 
Rodinným vazbám v Silesii byla dokonce ve spolkovém věstníku věnována 
série článků nazvaná Silesenfamilien. Také v ostatních studentských spolcích 
nacházíme řadu příbuzenských souvislostí. Z organizací s vazbou ke slez
skému regionu můžeme zmínit vídeňský krajanský spolek Oppavia, kde 

62 H a n i s c h ,  Karl: Bruno Kudlich †. Mitteilungen Silesia 1930, č. 86, s. 44–47.
63 Na Vídeňské univerzitě studoval od zimního semestru 1873–1874 práva. AUW, 
Hauptmatrikel der Universität Wien, sign. mikrofilmu 132.22 (1860–1874), původní sign. 
M17 (1870–1874), fol. 105.
64 K u d l i c h ,  Walter: Ergänzungen zu dem Aufsatz „Silesenfamilien“. Mitteilungen 
Silesia, November 1925, č. 69–72, s. 43. Walter Kudlich tvrdí, že celých osm let, v nekrologu 
Friedricha Eltze ale nacházíme zmínku, že nejdříve navštěvoval gymnázium v Melku. V každém 
případě měli k rodině svého strýce Josefa Hermanna Kudlicha velmi úzký vztah. 
65 Mitteilungen Silesia, Februar 1921, č. 53, s. 32. Ke kudlichovskému klanu srov. 
B e c h m a n n ,  Edmund: Silesenfamilien. Mitteilungen Silesia 1924, č. 65–66, s. 58–62; 
K u d l i c h ,  W.: Ergänzungen zu dem Aufsatz „Silesenfamilien“. Mitteilungen Silesia, No
vember 1925, č. 69–72, s. 43–44. 
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působila trojice bratří Mohillových – August (pozdější advokát v Opavě), 
Karl (zdravotní rada ve Vídni) a Max (ředitel nemocnice v Bílovci) nebo tři 
potomci opavského stavitele Augusta Bartela, pozdější univerzitní profesor 
Julius, stavitel Viktor a inženýr Erich Bartelové.66

Z významnějších osobností opavského veřejného života měli zkuše
nosti s buršenšaftem Silesia především někteří lékaři: kromě již zmiňova
ného městského fyzika Eduarda Mestenhausera šlo o dalšího vykonavatele 
městského fyzikátu Aloise Kunze (akt. 1866–1868) nebo lékaře zemské 
nemocnice Franze Kiesewettera (akt. 1864). Zakládajícím členem spolku byl 
jeho též již zmiňovaný příbuzný, vojenský lékař Emil Kiesewetter. Do po
litického života hlavního města Rakouského Slezska zasáhl z příslušníků 
Silesie obecní radní Edmund Runk (akt. 1865–1867) a ze zákulisí také 
úředník Obchodní a živnostenské komory Viktor Pretzlik. 

Vedle Opavanů vývoj Silesie významně ovlivnili také těšínští členové. 
Tři z nich se dokonce stali mluvčími buršenšaftu: nejdříve v letním semestru 
1899 Ernst Kutscha von Lißberg (akt. 1897–1899), který se však jako lékař 
profesně uplatnil ve Vídni. V těšínské zemské nemocnici působil Rudolf 
Mrazek (aktivní 1900–1905), mluvčí v letech 1904–1905 a 1907–1908. 
Hlubokou stopu po sobě zanechal Hermann Anton Hinterstoißer, mluvčí 
z let 1910–1911, který našel uplatnění jako šéf závodního špitálu třinec
kých železáren.67 O pět let ho přežil jeho otec, ředitel těšínské všeobecné 
nemocnice Hermann Josef Hinterstoißer, jeden z nejvýznamnějších, neli 
vůbec nejvýznamnější představitel nacionálního proudu v jinak liberály 
ovládaném Těšíně. Hinterstoißer st. sice nebyl aktivním členem, ale Silesia 
jej jmenovala jedním z mála svých čestných buršů. Dalším mluvčím bur
šenšaftu (1912–1913) se vztahem k Těšínu byl advokát Wilhelm Jelen, 
původem z Frýdku, který se později usadil v severních Čechách a stal se 
kontaktní osobou Silesie v meziválečném Československu. Z Těšína přišel 
do Silesie právník Walter Struhal nebo Karl Karger, který byl po první 
světové válce krátce Jelenovým kolegou u těšínského krajského soudu.68 

Po několika členech měl buršenšaft také ve venkovských městech. 
Ve Vidnavě působili jako lékaři nejprve Josef Jung (akt. 1865–1868), 
později Albert Bartsch (akt. 1891–1894) a žil zde také zemský soudní rada 
Viktor Scholz (akt. 1876–1879). V Horním Benešově, odkud pocházel 
i Hermann Krommer, pobýval na penzi bývalý ředitel vyšší reálky ve Vídni 
Moritz Glöser (akt. 1868–1869). Z větších slezských měst se Silesia naproti 
tomu setkala jen se slabým ohlasem v Krnově. Alespoň zmínit ale musíme 

66 P e l c ,  M.: Studenti z Rakouského Slezska, s. 103, pozn. 71; t ý ž :  Mít kam patřit. In: 
Pelc, Martin – Šopák, Pavel – Šústková, Hana: Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století 
mezi periférií a centrem. Opava 2011, s. 78.
67 Mitteilungen Silesia, April 1929, č. 83, s. 97; B a r t u s k a ,  Rolf: Die Hinterstoisser. 
Eine genealogischbiographische Skizze. Teschen 1931, s. 20; Meine Erinnerungen an Lele 
(Dr. Hermann Hinterstoißer II.). Mitteilungen Silesia, November 1928, č. 81–82, s. 21–23.
68 Mitteilungen Silesia, průběžně.



54

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

ranami osudu stíhaného profesora tamní vyšší reálky Heinricha Kreisela 
(akt. 1868–1871).69 Totéž platí i pro Bruntál, s nímž můžeme z výrazněj
ších členů buršenšaftu spojit snad jen chemika Adolfa Riedela, rodáka 
z Holčovic, jehož otec byl v Bruntálu pekařským mistrem. Riedel studoval 
ve druhé polovině devadesátých let na vídeňské technice, krátce se vrátil 
do Slezska, ale po roce 1904, kdy odešel na post asistenta na univerzitě 
v Halle, spojil svůj život s druhou říší, získal německé občanství a prý se 
stal „vnitřně zcela říšským Němcem“.70 Jednotliví členové byli dále rozese
ti v dalších městech a obcích od Města Albrechtic (Adolf Koppitz, akt. 
1892–1896) až například po Dolní Lipovou (dnes Lipová Lázně, Richard 
Hohlbaum).71 Spíše výjimečně se v Silesii vyskytly významnější osobnosti 
z ostatních oblastí českých zemí. Za všechny jmenujme ředitele brněnské 
zemské psychiatrické léčebny Alfreda Hellwiga (akt. 1879–1881). 

I z výběrového přehledu významnějších slezských členů je zřejmé 
(a souvisí s tím snad i menší zastoupení rodáků z průmyslového Krnova), 
že Silesia byla především spolkem humanitně vzdělané inteligence. Analýza 
členského seznamu z roku 1908, který evidoval jak aktivní, tak neaktivní 
a zemřelé příslušníky buršenšaftu, ukázala, že Silesia byla s trochou nad
sázky spolkem lékařů a právníků. Vykonavatelé lékařské profese (včetně 
univerzitních profesorů na lékařských fakultách, sanitárních radů apod., 
jakož i mediků) tvořili spolu s lékárníky a studenty farmacie přesně třetinu 
členstva, právníci (advokáti, kandidáti advokacie, soudní úředníci, notáři 
a studenti práv) čtvrtinu. Společně pak šlo o téměř 60 % veškerého člen
stva. Další početnější skupiny představovali profesoři a ředitelé středních 
škol, státní a soukromí úředníci. Jen ojediněle se v seznamu obejevila 
technicky vzdělaná inteligence. Její příslušníci dohromady netvořili ani 
10 % členstva.72 To bylo důsledkem nejen tradice, ale také omezujících 
předpisů namířených proti studentům technických oborů a lesnictví. Opat
ření k zachování převážně humanitní profilace spolku souviselo s přijetím 
označení akademický do názvu spolku, odkazujícího na univerzitu, nikoli 
na technické vysoké školy.73 

69 W e n z e l i d e s ,  Otto: Heinrich Kreisel. Mitteilungen Silesia 1. 5. 1917, č. 32, s. 
5–10.
70 T ý ž :  Dr. Adolf Riedel. Mitteilungen Silesia 1. 5. 1918, č. 36, s. 45–48.
71 Adolf Koppitz odešel jako stavební rada patentního úřadu ve Vídni těsně po válce 
do penze a převzal otcovu továrnu v Městě Albrechticích, přibližně ve stejné době měl ro
dinný podnik v Dolní Lipové převzít i Richard Hohlbaum. Mitteilungen Silesia 1. 11. 1919, 
č. 47–48, s. 12; Mitteilungen Silesia, November 1921, č. 55–56, s. 37.
72 Mitteilungen Silesia 1. 2. 1908, č. 1, s. 42–49.
73 B e c h m a n n ,  E.: Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“. Band 2, s. 177.
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Buršenšaft jako celoživotní svazek?

Specifikem akademických korporací ve srovnání s ostatními spolky 
byla poměrně velká mobilita členů. Po vysokoškolském absolutoriu se ně
kteří uplatnili v metropoli, ale řada, možná většina, se rozptýlila po celém 
Rakousku. Přesto se buršenšaft snažil integrovat své generačně i geograficky 
heterogenní členstvo do semknutého společenství. Připomeňme, že jed
nou z jeho hlavních zásad byl princip celoživotního členství, zpečetěného 
společným životem ve spolku s jeho integračními rituály. Silesia stejně 
jako ostatní studentské svazy usilovala o vytváření celoživotního svazku 
tím, že po starých pánech vyžadovala aktivní zájem o dění v buršenšaftu. 
V povinnostech neaktivních, starých pánů a čestných buršů, schválených 
roku 1919, Silesia žádala „trvalou osobní účast na životě v buršenšaftu a stálé 
udržování osobního vztahu k němu“. Od členů usazených ve Vídni vyžadovala 
„alespoň návštěvu výročních oslav a konventu starých pánů“, od přespolních 
mj. korespondenci s výborem.74 Nakolik byly tyto předpisy dodržovány, 
je otázkou. Tlak na kodifikaci povinností by naznačoval spíše negativní 
odpověď. Trvalý intenzivní kontakt s buršenšaftem můžeme doložit jen 
u některých významnějších členů. V jejich případě pak skutečně šlo o po
stulovaný celoživotní svazek. Nejenže zůstávali starými pány svého svazu, 
ale sdružovali se též v místních skupinách Svazu starých členů buršenšaftů 
„Wartburg“ (Verband alter Burschenschafter „Wartburg“  ). Otto Wenzelides 
organizoval v roce 1908 založení opavské místní skupiny nástupnického 
Svazu starých členů buršenšaftů Rakouska (Verband alter Burschenschafter 
Österreichs).75 Pospolitost pomáhaly udržovat i sjezdy členů buršenšaftů 
(Burschenschaftertag), jaké se konaly například roku 1902 v Olomouci, 1908 
v Těšíně nebo 1912 v Opavě. V meziválečném období dokonce v Opavě 
nějaký čas sídlilo ústřední vedení Jednoty starých členů buršenšaftů v Čes
koslovensku (Vereinigung alter Burschenschafter in der Tschechoslowakei ). 
To však již nesouviselo se Silesií, ale s opavským působením příslušníků 
jiných, jen zčásti vídeňských korporací.76

V duchu principu celoživotního svazku udržovali slezští členové se 
Silesií styky i po ukončení studií. Pokud jim povinnosti dovolily, účastnili 
se významnějších výročních oslav, projíždělili Vídní, navštěvovali i pravi
delná setkání (Kneipe). Na shromáždění Silesie zavítal dokonce i v USA 

74 Mitteilungen Silesia 1919, č. 47, s. 16.
75 Zemský archiv v Opavě, Zemská vláda slezská Opava, č. j. 29 147/1908, kart. 1403. 
Ke Svazu starých členů buršenšaftů srov. např. Festschrift zur Feier des 10jährigen Bestandes 
des Verbandes alter Burschenschafter „Wartburg“ 1889–1899. Linz 1899.
76 Svaz měl pobočky například v Moravské Ostravě, Novém Jičíně, Frýdku, Místku nebo 
Fryštátě. Srov. Mitteilungen für die alten Burschenschafter in der tschechoslowakischen 
Republik 2, Juni 1929, č. 6, s. 13; Verzeichnis 1930 der alten Burschenschafter in der Tschecho-
slowakei. Karlsbad [1930]; W e n z e l i d e s ,  Otto: Dr. Alois Kunz. Mitteilungen Silesia 
1. 8. 1917, č. 33, s. 8. 
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žijící Hermann Kudlich.77 Často se na schůzkách Silesie zastavil Hinter
stoißer st. nebo Krommer. Jestliže se staří pánové nemohli ani výročních 
oslav zúčastnit osobně, udržovali v některých případech s centrálou alespoň 
předepsaný korespondenční styk. 

Důležitým momentem celoživotního svazku byla finanční podpora 
ze strany starých pánů. Bývalí aktivní členové, kteří často zastávali vlivná 
a výnosná povolání, přispívali na chod buršenšaftu nad rámec povinných 
členských příspěvků. Mezi obzvláště štědré mecenáše patřil Hermann Kud
lich, který na Silesii pamatoval i ve své závěti, Bruno a Walter Kudlichové 
nebo Hermann Hinterstoißer st.78 Zřejmě i mimořádné dary od členů 
umožnily buršenšaftu Silesia zakoupit vlastní spolkovou budovu. Napo
dobila tím buršenšaft BrunaSudetia, který si prý jako první v Rakousku 
zřídil spolkový dům. Obě budovy dokonce stály na téže ulici, Strozzigasse 
v Josefstadtu, vídeňské čtvrti, která byla díky blízkosti univerzitní budovy 
sídlem řady studentských korporací. Dvoupodlažní Silesenhaus, v jehož 
přízemí býval hostinec Stadt Brünn, stojí v prakticky nezměněné podobě 
dodnes a buršenšaft Silesia se také dosud na svých internetových stránkách 
pyšní „slezským“ vitrážovým oknem, navrženým starým pánem Ernstem 
Kutschou von Lißberg, jež dokládá podporu buršenšaftu Silesie rodáky 
ze Slezska na prahu první světové války. Vitráž znázorňuje znaky Slezska, 
Opavy a Těšína jako hlavních měst nejdůležitějších vévodství na rakouské 
straně hranice, a také znak národněobranného spolku Nordmark, se kte
rým členové sympatizovali a který podporovali.79 Přetrvávající pouto mezi 
domovinou zakladatelů a buršenšaftem dále stvrdilo přestěhování redakce 
spolkového věstníku do Opavy, bydliště tehdejšího šéfredaktora Otty 
Wenzelidese, v průběhu ročníku 1916. Do Vídně se redakce Mitteilungen 
vrátila až po třech letech, k 1. listopadu 1919.

To už bylo po všem. Monarchie se rozpadla, mezi českými zeměmi 
a Vídní vznikla nová státní hranice, jejíž překračování nebylo tak snadné 
a samozřejmé jako v éře RakouskaUherska. Příliv studentů z Moravy 
a Slezska do Vídně zeslábl. Velká část abiturientů nyní dávala přednost 
Praze nebo Brnu.80 Pokud se počátkem dvacátých let v Aktivitas buršen
šaftu Silesia ještě tu a tam objevili jeden dva studenti z Československého 

77 K u d l i c h ,  W.: Zum Lebensbilde Hermann Kudlichs. Mitteilungen Silesia, November 
1925, č. 69–72, s. 48–49.
78 Mitteilungen Silesia, průběžně.
79 Ve spodní části je čitelný nápis „Die Schlesischen Silesen dem Silesenhaus 1911“. Původně 
bylo zamýšleno i pořízení obdobných vitráží sedmihradských Němců a členů z alpských zemí. 
Mitteilungen Silesia 1. 2. 1912, č. 17, s. 10. Viz též An die Schlesier unserer Burschenschaft! 
Mitteilungen Silesia 1. 11. 1911, č. 4, s. 90–91; S t r a d a l ,  Albert: Zur Geschichte des 
Vereines „Silesenhaus“. Mitteilungen Silesia 1908, č. 2, s. 62–68.
80 Přesná komparace statistik podle zemí sice nebyla provedena, zejména pro nesrovna
telnost předválečného Rakouského Slezska s meziválečným Československým Slezskem, které 
po oddělení části Těšínska a připojení Hlučínska v roce 1920 představovalo zcela odlišný 
útvar, nicméně studium kariér slezské inteligence ukazuje jednoznačně k tomuto závěru.
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Slezska, později už byla jejich účast minulostí. Starý pán Silesie Walter 
Kudlich měl pravdu, když v roce 1925 předpovídal, že nyní příliv Slezanů 
ustane zcela. I jeho syn Herbert musel podstoupit nostrifikační martyrium. 
Když se jako vídeňský medik chtěl uplatnit v Praze, byl údajně nucen 
opakovat veškerá rigoróza. To odradilo většinu moravských a slezských 
zájemců o studium ve Vídni, snad kromě těch, kteří se už do Českoslo
venska nechtěli vrátit. Do buršenšaftu přestal proudit dorost z provincie, 
se kterou ji napříště pojili už jen její staří pánové. A i toto pouto sláblo, 
jak odcházeli příslušníci generace studentů šedesátých a sedmdesátých let, 
kterým nyní bylo kolem sedmdesátky. V roce 1920 zemřel Friedrich Eltz, 
roku 1925 ve Spojených státech Hermann Kudlich, pak v rozmezí pěti let 
(1929–1933) odešli čtyři z pětice nejaktivnějších starých pánů buršenšaftu 
ve Slezsku. Dne 8. října 1929 zemřel Bruno Kudlich, půl roku po něm, 
18. dubna 1930, jeho bratr Walter, 12. srpna 1932 čestný burš Hermann 
Josef Hinterstoißer a 16. ledna 1933 i Hermann Krommer. Ještě předtím, 
roku 1927, předčasně opustil svět i Hinterstoißerův syn Hermann Anton. 
Agilní mladší slezští členové buršenšaftu našli uplatnění vesměs mimo regi
on: jmenovaný Herbert Kudlich v Praze, Wilhelm Jelen nejdříve v Ústí nad 
Labem, poté v Trutnově. Nositelem tradice buršenšaftu Silesia ve Slezsku 
tak zůstával především Otto Wenzelides, který měl mít na starosti mimo 
jiné vybírání členských příspěvků od slezských členů.81

Viděli jsme, že si slezští členové až do roku 1918 uchovávali v Silesii 
nemalý vliv. Fungovalo ale působení oboustranně? Měl buršenšaft vliv 
na provincii? Odpověď nebude jednoznačná ani vyčerpávající. Přesto se 
pokusme na několika příkladech pojmenovat možnosti a limity působení 
Silesie. Asi nejdůležitějším momentem bylo získávání mladíků pro myšlenky 
buršenšaftu. Nemuselo přitom jít o agitaci pro Silesii, ale pro hodnotový 
systém buršenšaftu obecně. Jsme například zpraveni o tom, že Adolf Riedel, 
jeden ze zakladatelů feriálního spolku Sudetia v Bruntále, dokázal pohnout 
jeho členy ke vstupu do vídeňské technické Libertas. Osobní příklad byl 
vedle rodinné tradice nejdůležitějším motivem pro vstup do konkrétního 
studentského svazu. (Například v roce 1907 působilo jen ve Vídni třináct 
buršenšaftů, nemluvě o corps, akademických sdruženích a landsmanšaftech.) 
Walter Kudlich se zmiňuje o tom, že bratranec Hermann byl pro buršenšaft 
vychován právě jeho otcem, Josefem Hermannem Kudlichem.82 Poslanec 
frankfurtského parlamentu se snad s buršenšafty seznámil v Německu a sy
novce, který vyrůstal v jeho opavském domě, k hodnotám akademických 
korporací vedl. Sám Walter Kudlich už mohl jednak navazovat na vzor 
Hermanna Kudlicha, bratří Eltzových i Hermanna Krommera, jednak na něj 
působil příklad jeho domácího učitele Moritze Glösera, který byl členem 

81 Mitteilungen Silesia, průběžně.
82 K u d l i c h ,  W.: Ergänzungen zu dem Aufsatz „Silesenfamilien“. Mitteilungen Silesia, 
November 1925, č. 69–72, s. 44.
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buršenšaftu Silesia koncem šedesátých let (akt. 1868–1869).83 Zdá se 
však, že i Waltera Kudlicha vedly k životu v buršenšaftu nejen vzory jeho 
předchůdců, ale byl v tomto duchu přímo vychováván. Trajektorii svého 
vstupu později popisoval: „Když jsem v šestnácti přišel na univerzitu, uzavřel 
můj otec dohodu s Theodorem Eltzem, aby mne ke vstupu do Silesie nepřemlouval, 
nýbrž aby mne, jakmile si – při svém mládí – zvyknu na akademickou svobodu, 
přivedl na shromáždění [Kneipe] a pak vstup nechal na mé svobodné vůli.“  84 

Přejali jsme Kudlichův výstižný výraz výchova pro buršenšaft. Ke člen
ství v něm byli mnozí vedeni v době svých středoškolských studií, ať už 
příbuznými, přáteli nebo domácím učitelem. Neměli bychom opomenout 
ani význam tzv. penálií (Pennalie, pennäler Verbindungen), což byly kroužky 
středoškolských studentů, jež se snažily napodobit život v buršenšaftu při
jetím jeho zásad a rituálů. Jestliže se akademické svazy nacházejí v mrtvém 
úhlu pohledu české historiografie, pak penálie stojí zatím, pokud víme, zcela 
mimo její zorné pole, v kontrastu k poměrně uspokojivému zpracování z ně
mecké a rakouské strany.85 Přitom pokud můžeme buršenšaftem rozumět 
přípravu na kariéru a veřejné působení, penálie byly pro mnohé průpravou 
pro život v buršenšaftu. Na střední škole jimi prošel i nejeden člen vídeňské 
Silesie. Otto Steinwender například vzpomínal, jak se v Klagenfurtu anga
žoval v Caranthanii, „posvátně strážené, stejně jako v tajnosti držené Pennäler 
Verbindung“, kroužku „s velmi vážně míněnými konventy a veselými schůzkami 
[Kneipen], s projevy a novinami [Kneipzeitungen] a přirozeně se studentskými 
přezdívkami [Kneipnamen]“. Penáliím evidentně nic neubíral na života
schopnosti fakt, že nebyly, a ani nemohly být úředně schválenými spolky. 
Právě naopak. Ilegalita přispívala k jejich atraktivitě. Z téhož důvodu je 
složité prokázat členství v nich, pokud se k němu dotyčný nepřiznal ve svých 
pamětech. Přesto můžeme zkušenost se středoškolskými studentskými 
svazy prokázat i u některých slezských členů Silesie. Penálie měly v tomto 
koutě monarchie nejhlubší tradici v Těšíně, který ležel stranou správního 
centra země s jeho konzervativními úřednickými elitami. Neověřené zprávy 
zde hovoří o existenci spolku středoškoláků pod názvem Teutonia už pro 
druhou dekádu 19. století. Rozkvět penálií v Těšíně nastal po roce 1860, 
zatímco z Opavy jsou známy až od osmdesátých let.86 Zajímavé souvislosti 
se rýsují zejména mezi Vídeňským buršenšaftem Silesia a jeho těšínskou 
jmenovkyní, penálií Silesia OlsaAthen (Athénami na Olze/Olši je míněn 
Těšín). Z ní přišli do buršenšaftu Silesie například pozdější lékaři Ernst 
Kutscha von Lißberg a Hermann Anton Hinterstoisser.87 

83 K r o m m e r ,  H.: Walter Kudlich †! Mitteilungen Silesia 1930, č. 87, s. 67.
84 K u d l i c h ,  W.: Ergänzungen zu dem Aufsatz „Silesenfamilien“. Mitteilungen Silesia, 
November 1925, č. 69–72, s. 44.
85 Srov. obsáhlou monografii W a a s ,  Oskar: Die Pennalie. Ein Beitrag zu ihrer 
Geschichte. Graz 1967.
86 Tamtéž, s. 97.
87 B a r t u s k a ,  Rolf: Die Hinterstoisser. Eine genealogischbiographische Skizze. 
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Případný vstup do buršenšaftu určovaly vedle tradice a předchozí 
zkušenosti s penáliemi také studentovy finanční možnosti. Buršenšafty 
se svými vysokými nároky na reprezentaci a požadavky na jistou úroveň 
životního stylu představovaly elitní spolky. Jejich sociální výlučnost sice 
byla na jedné straně garantem exkluzivity členstva, na druhé straně ovšem 
i limitem jejího vlivu na provincii. Pro buršenšafty byl typický poměrně 
malý počet studujících členů. Nebylo výjimkou, když Silesii tvořilo deset 
aktivních. Jen zpočátku, před transformací v buršenšaft, byl jejich počet 
výrazně vyšší: o pětadvaceti zakladatelích byla řeč výše.88 Finanční stránka 
byla asi nejvlivnějším regulativem: historiograf Akademického krajanského 
spolku „Oppavia“ mínil, že většina jeho zakladatelů „nemohla z tohoto [eko
nomického – pozn. aut.] důvodu na vstup do existujících korporací pomýšlet, 
jen dva z nich, Viktor Pretzlik a Viktor Scholz, pobírali vyšší měsíční kapesné 
a byli aktivní ve Vídeňském buršenšaftu Silesia“.89 Příslušníci buršenšaftů se 
tak právem cítili být crème de la crème německého radikálně nacionálního 
studentstva. 

Při své relativně malé početnosti, generační nesourodosti a s ohledem 
na zaměření spolku mohli členové buršenšaftu přenášet do provincie jeho 
étos a ideologii spíše prostřednictvím osobního působení. Je pravděpodob
né, že tak činili spíše mimoděk. Buršenšaft mohl veřejný život provincie 
prostupovat jako sociální prostor, v němž se vytvářejí celoživotní osobní 
vazby. Jelikož staří pánové buršenšaftu většinou patřili k elitám měšťan
ské inteligence, mohla na vysokých postech vznikat síť jejich vztahů. Pro 
Rakouské Slezsko nicméně není její faktický vliv prokazatelný, přestože 
členové buršenšaftu Silesia pronikli na řadu důležitých postů v zemi, jak 
demonstruje příklad Opavy, kde v posledních deseti letech monarchie 
stáli v čele obecní samosprávy Walter Kudlich a Hermann Krommer, 
kteří – krom toho, že šlo o příbuzné – byli oba starými pány Silesie. Ně
kolik opavských starých pánů uplatňovalo svůj vliv na veřejné dění coby 
členové německonacionální stolové společnosti Hanselei (W. Kudlich, 
H. Krommer, A. Kunz, V. Pretzlik).90

Určitou vazbu na buršenšaft snad měla záležitost kandidatury Jo
sefa Pommera ve volbách do říšské rady po zemřelém Hubertu Fußovi 
v Opavě roku 1893. Když byl za obhájce poslaneckého mandátu vybrán 
Pommer, mnohé to překvapilo už proto, že šlo o vídeňského středoškolské
ho profesora bez bližšího vztahu ke Slezsku. Pommer sice nebyl Slezanem, 

Teschen 1931, s. 20; Zur Hundertjahrfeier der Burschenschaft Silesia Olsa-Athen (Teschen) im 
Jahre 1960. Hg. von Franz Machatschek. München 1960, s. 43. 
88 D u m r e i c h e r ,  A.: Aus meiner Studentenzeit, s. 4.
89 K n o l l ,  K.: Die Geschichte der schlesischen akademischen Landsmannschaft Oppavia, 
s. 107.
90 W e n z e l i d e s ,  Otto: Die Troppauer Tischgesellschaft „Hanselei“. Schlesiens „Neben-
regierung“. Troppauer HeimatChronik Mai 1956, č. 76, s. 84–86; Slezské zemské muzeum 
– historické pracoviště, fotografie stolové společnosti „Hanselei“, inv. č. H D7294a.
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ale byl – což mohlo hrát při jeho výběru určitou roli – Silese, bývalým 
mluvčím a nyní starým pánem Silesie (akt. 1865–1868)!91 Přinejmenším 
s představiteli opavské politiky H. Krommerem a W. Kudlichem se tak 
bezesporu znal. Zajímavé bylo i vyústění volebního souboje: Pommer 
mandát neobhájil, těsně podlehl svému liberálnímu protivníkovi, jinému 
středoškolskému profesorovi (na opavské reálce) Wladimiru Demelovi.92 
Na příkladu Pommerovy kandidatury je příznačné, že – pokud s členstvím 
v buršenšaftu souvisela – vliv organizace nebyl natolik silný, aby se jej 
podařilo do sněmovny prosadit.

Staří pánové Silesie vystupovali také jako vážení členové feriálních 
spolků v provincii, jak tomu bylo například v opavské Germanii (Hermann 
Krommer, Walter Kudlich), nebo v bruntálské Sudetii (Adolf Riedel). Za
pojovali se i do zdejších bojů s katolickými studentskými spolky. Nepokoje 
obvykle doprovázely feriální slavnosti vídeňského katolického landsman
šaftu Nordgau. Při vidnavské slavnosti roku 1908 prý vedení bojovně 
naladěných nacionálních studentů převzal Albert Bartsch, starý pán Sile
sie.93 Úřady si byly vlivu vídeňských akademických spolků dobře vědomy 
a před jejich členy se měly na pozoru. Že o členství Slezanů v Silesii věděly, 
prozrazuje například policejní zpráva o morbidní opavské protihabsburské 
a snad i protiklerikální provokaci ze 16. září 1898, řadící Otto Wenzelidese 
ke „studentům schönererovského svazu“ [Studenten Schönerer’schen Couleur].94 

Buršenšafty měly nesporný vliv na formování politické kultury ně
meckých nacionálů. Právě Otto Wenzelides například ve svém projevu 

91 Jak podotkl už H ö b e l t ,  L.: Kornblume und Kaiseradler, s. 95. K Pommerově 
kandidatuře nejpodrobněji K i r c h e r  M o c h a r ,  Iris: Das echte deutsche Volkslied. 
Josef Pommer (1845–1918) – Politik und nationale Kultur. Frankfurt am Main 2004, s. 170–181.
92 Pro náš text nemá význam jen to, že Demel byl liberálem, tedy Pommerovým politickým 
odpůrcem. Patřil současně k odpůrcům hodnotového světa radikálních studentských svazů 
s jejich antisemitismem a zbytnělým kodexem cti vůbec. Nejenže se angažoval v liberálním 
politickém táboře, ale byl i jedním z prvních slezských členů organizace Všeobecná liga 
proti souboji v Rakousku (Allgemeine Anti-Duell-Liga für Österreich), usilující o dodržování 
zákazu souboje podle trestního zákoníku, případně o jeho zavedení v armádě. K roku 1903 
měla nedávno předtím založená liga v Rakouském Slezsku jen tři členy. Kromě Demela to 
byl český poslanec Věnceslav Hrubý a majitel statku v Kobylé Karl svobodný pán von Skal. 
Mitglieder-Verzeichnis der Allgemeinen Anti-Duell-Liga für Österreich nach dem Stande vom 1. 
Januar 1903. Wien 1903, s. 35.
93 AVA Wien, MdI – Präsidium, kart. 2134, č. j. 7886/1908.
94 Wenzelides, který v buršenšaftu zastupoval všeněmecké křídlo, měl s několika studenty 
z feriálního spolku Germanie – mezi nimi prý i se synem nacionálního starosty Rochowan
ského – táhnout husím pochodem přes Horní náměstí z Café Hansel (tradičního lokálu 
místních nacionálů) do Café Krupitza a zpět, přičemž dva z nich byli přestrojeni za císařský 
pár. Wenzelides, oblečen do dlouhého červeného kabátu, jehož šosy nesl za ním pochodující 
student, měl na hlavě korunu. Občas se z průvodu ozval zvonek, i když studenta přestrojeného 
za kněze policejní zpráva nepotvrdila. Hlavně v Café Krupitza vzbudili studenti pohoršení, 
protože právě v té době bylo do Vídně převáženo tělo zavražděné císařovny Alžběty. AVA 
Wien, MdI – Präsidium, kart. 872, č. j. 149/1899. Není bez zajímavosti a snad ani bez významu, 
že tato výtržnost proběhla krátce poté, co se Wenzelides v Opavě osobně setkal s Georgem 
Schönererem. P i c h l ,  E.: Georg Schönerer. VI. Band, s. 41. 
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proneseném na velkém německém Lidovém dni v Opavě 15. října 1918 řekl: 
„Das Haus mag zerfallen! Was hat’s denn für Not? Der Geist lebt in uns allen 
und unsere Burg ist Gott.“  95 Ve zvolání poznáváme citát ze staré německé 
písně Wir hatten gebauet ein stattliches Haus složené Augustem Danielem von 
Binzer roku 1819 při příležitosti rozpuštění buršenšaftu v Jeně. Zasvěcení 
posluchači jistě paralele mezi karlovarskými usneseními a svou současností 
porozuměli. Do scénáře nacionálních slavností v provincii pronikaly i další 
prvky kultury akademických svazů: zpěv studentských písní, oslovování 
studentskou přezdívkou96 a snad i některé další rituály, ač pro to zatím 
postrádáme důkazy. 

Bylo by chybou hledat v buršenšaftu pouze politický faktor: pro jed
notlivce byla zkušenost se životem v buršenšaftu intenzivním prožitkem, 
který formoval jeho životní názor. Jako takový zanechal hluboký otisk hlav
ně v literární tvorbě, která teprve umožňuje pochopit hloubku povědomí 
o celoživotním svazku s buršenšaftem a závazku k němu. Literární reflexe 
se fenomén dočkal u řady rakouských německy píšících autorů: od Karla 
Hanse Strobla, Hanse Watzlika, Emila Hadiny, jenž působil v Opavě, až 
po Roberta Hohlbauma, rodáka z nedalekého Krnova.97 Zatímco Strobl 
a Watzlik pojednávali o životě pražských německých studentů, Hohlbaum 
psal o buršenšaftech v říši nebo ve Vídni – a to dokonce přímo o Silesii. 
Větší část studia absolvoval ve Štýrském Hradci, kde se okamžitě po svém 
příchodu angažoval v buršenšaftu Styria. Už první Hohlbaumova sbírka 
novel nazvaná Der ewige Lenzkampf (1913) nesla podtitul Ein Studentenbuch 
aus alter und neuer Zeit a k problematice studentstva, tentokrát raných dějin 
buršenšaftu, se autor vrátil ještě ve druhé polovině dvacátých let, kdy vydal 
román Die Raben des Kyffhäuser. Vídeňských buršenšaftů se dotkl v romá
nové prvotině Österreicher, Roman aus dem Jahr 1866, vydané roku 1914. 
Ve své autobiografii zmiňuje, že jako předobraz pro buršenšaft Quadia, 
který v románu vystupuje, mu posloužila právě Silesia. Hohlbaum pravdě
podobně s odstupem času zaměnil jména a Quadií měl na mysli buršenšaft 
Saxonia, jehož členy v knize charakterizoval jako syny krkonošských údolí, 
jenž ale stejně jako skutečná Silesia odmítne poskytnout své síly v boji 
proti Prusku.98 Přestože nebyl vídeňským Silese, nýbrž štýrskohradeckým 
Stire, udržoval Hohlbaum se Silesií velmi úzké vztahy. I v době kolem vy

95 Mitteilungen Silesia 1. 11. 1918, č. 38, s. 12.
96 Například autor vzpomínky na bývalého předsedu opavského Turnvereinu Antona 
Ballera uvedl do záhlaví i jeho přezdívku Brand[t], pod níž byl evidentně znám. Srov. 
B e r n e r ,  Alfred: Anton Baller (Brand) zu seinem hundertsten Geburtstag am 4. April 1959. 
Troppauer HeimatChronik 1959, č. 111, s. 80.
97 M a r e č e k ,  Zdeněk: Emil Hadina (1885–1957). Zum literarischen Leben in der 
Provinz. Disertační práce. Masarykova univerzita Brno. Brno 2006, s. 264–267.
98 H o h l b a u m ,  Robert: Mein Leben. Die Lebenden. Berlin 1936, s. 28. K charakte
ristice buršenšaftu „Saxonia“ srov. týž: Österreicher, s. 133.
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dání románu Österreicher navštěvoval její schůzky a po první světové válce 
nabádal členy, aby nezapomněli na nouzí trpící Slezany.99

Závěr

Mozaikovitost odpovědi na otázku položenou v úvodu snad neuspo
kojí, ale nejspíše nejlépe odpovídá charakteru působení buršenšaftu Silesie 
v provincii. Zásadním rozdílem oproti krajanským a feriálním sdružením 
byl fakt, že buršenšaft na periférii nevystupoval korporativně. Tím byl 
dán i menší vliv Silesie na dění v provincii ve srovnání s akademickými 
krajanskými a feriálními sdruženími. Členové buršenšaftu, ať už aktivní 
nebo staří pánové, působili na společnost spíše svým příkladem. Mohli 
získávat středoškolský dorost a v některých případech mu upravovat cestu 
do konkrétní vysokoškolské korporace. Při jejím výběru hrála roli rodinná 
tradice, vliv přátel, příslušnost k některému středoškolskému svazu (tzv. 
penálii ), ideologické nebo formální preference konkrétního studenta, jeho 
ekonomický potenciál a další proměnné. Působení buršenšaftů v provincii 
bylo obecně limitováno také relativně malým počtem aktivních členů, vy
plývajícím z jejich sociální exkluzivity. Na druhou stranu členství v elitní 
organizaci představovalo cenný sociální kapitál, integraci do sítě vazeb 
a znak výlučnosti. V konkrétním případě Silesie byl vliv na Zemi slezskou 
minimalizován přerodem spolku v buršenšaft, jenž – přestože měl nadále 
Slezsko v názvu – působil většinou pod vedením osob, které nepocházely 
ze Slezska.

Přesto i v posledních desetiletích existence monarchie prošla buršen
šaftem řada později významných osobností provincie. Příslušníci Silesie se 
ve Slezsku výrazně uplatnili v mnoha oblastech veřejného života: zemské 
nebo komunální politice (W. Kudlich, H. Krommer, E. Runk), na vysokých 
postech vlivných spolků (W. Kudlich, V. Pretzlik, O. Wenzelides), ve stát
ních úřadech a jiných veřejných institucích (H. J. Hinterstoißer, W. Kudlich, 
V. Scholz) i ve vedení soukromých podniků (H. A. Hinterstoißer, O. Wen
zelides, Richard Hohlbaum, A. Koppitz). Nelze však prokázat, že by jim 
k jejich postavení členství v buršenšaftu napomohlo. Intenzivní prožitek 
z působení ve studentském svazu přesto nesporně ovlivňoval hodnotový 
kodex a politické názory alespoň významnějších členů, kteří zachovávali 
buršenšaftu věrnost i po absolutoriu, udržovali s korporací osobní nebo 
korespondenční styk jako staří pánové ve smyslu vytváření celoživotního 
svazku a v některých případech se sami organizovali ve svazu starých pánů. 
Vliv buršenšaftu Silesia na společnost v provincii byl tedy zanedbatelný. 

99 Mitteilungen Silesia 31. 8. 1914, č. 25, s. 12; Mitteilungen Silesia, Februar 1920, č. 49, 
s. 9.
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Jeho význam ale spočíval ve formativním působení na jednotlivce, které oje
diněle prozrazuje rétorika bývalých členů a mnohem prokazatelněji bohatá 
literární reflexe života v korporaci. Význam buršenšaftu Silesia pro Slezsko 
je tak třeba hledat spíše v rovině osobní a mentální než institucionální.

Die Wiener akademische Burschenschaft „Silesia“ 
und Österreichisch-Schlesien

Die Wiener Burschenschaft „Silesia“ gehörte zu den bedeutendsten österreichischen 
Studentenkorporationen. Die Studie wirft die Frage nach deren Verhältnis zu der Provinz 
auf, aus der die Gründer der Burschenschaft stammten – aus ÖsterreichischSchlesien und 
Nordmähren. Bis zur ersten Hälfte der 1920er Jahre zählten zu den aktiven Mitgliedern 
der „Silesia“ auch Schlesier, die jedoch im Unterschied zu den Angehörigen anderer Typen 
studentischer Vereinigungen nicht korporativ in der Provinz wirkten. Der Einfluss der 
Burschenschaft auf die schlesische Gesellschaft blieb daher marginal. Deren Bedeutung 
muss jedoch auf der persönlichen und mentalen Ebene gesucht werden, in der formativen 
Wirkung auf den Einzelnen, wie dies u. a. die literarische Reflexion des Phänomens bezeugt.
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Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu 
ve dvacátých letech 20. století

Negotiations of Jan Šrámek in the Vatican in the 1920’s 

The article focuses on the important personality of the priest and politician Jan Šrámek 
(1870–1956) analyzing his personality in the 1920’s when he stood in the forefront of 
the Czech Catholic political spectrum and became a minister of several Czechoslovak 
governments. In March 1923, five years after the birth of Czechoslovakia, Šrámek 
traveled to Rome to inform the Holy See about the religious-political situation in 
Czechoslovakia in 1918–1923. Though he apparently managed to persuade the Pope 
of the propriety of his moderate approach in the issues of the church, he was unable 
to put through the modus vivendi, that is the concordat, in the relationships between 
Czechoslovakia and the Holy See. It was probably for this reason that Šrámek’s journey 
was kept secret from the Czechoslovak public and the Czech Catholics received only 
a few valuable and trustworthy pieces of information about it. 
 
Key words: Jan Šrámek, the Vatican, the Catholic Church, the Czechoslovak-Vatican 
relations, the Czechoslovak People’s Party

Přestože byla k osobnosti kněze, politika, ministra a předsedy Čes-
koslovenské strany lidové Jana Šrámka (1870–1956), k jeho životu a dílu 
publikována v posledních letech celá řada monografií,1 stranou zájmu 

1 T r a p l ,  Miloš: Monsignore Jan Šrámek. Olomouc 1995; T u r z o v á ,  Marie 
Virginie: Kartouzský vězeň Mons. Jan Šrámek. Svitavy 2006; Š i n d a r ,  Jiří: Zemřel pod 
cizím jménem. Dramatický závěr života Jana Šrámka. Kostelní Vydří 2007; M a r e k ,  Pavel 
(ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik. Olomouc 2004; t ý ž  (ed.): Jan Šrámek a jeho doba. 
Brno 2011; H a n u š ,  Jiří: Kněz a politika. Případ Jana Šrámka. In: M a r e k ,  P. (ed.): 
Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 47–54; T r a p l ,  Miloš: Beneš a Šrámek v zahraniční 
činnosti 1939–1945. AUPO Historica 28, 1999, s. 113–120; t ý ž :  Tragédie politika s ko-
lárkem. Msgre. Jan Šrámek. In: Jan, Libor – Drahoš, Zdeněk – Malaťák, Demeter – Pumpr, 
Pavel (edd.): Osobnosti moravských dějin (1). Brno 2006, s. 459–467; t ý ž :  Msgre Jan 
Šrámek a T. G. Masaryk v roce 1918. In: Chovančíková, Irena (ed.): T. G. Masaryk, jeho 
spolupracovníci a vznik československého státu. Sborník příspěvků z XIII. ročníku semináře 
Masarykova muzea v Hodoníně 11.–12. listopadu 2008. Hodonín 2009, s. 142–146; M a -
r e k ,  Pavel: Jan Šrámek a jeho vztah k ideám politického stranictví v letech před první světovou 
válkou. In: týž (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 75–88; K o m á r e k ,  Karel: 
Jan Šrámek a lidová strana v zrcadle publicistiky Jaroslava Durycha. In: Marek, P. (ed.): Jan 
Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 187–191; K o n í č e k ,  Jiří: Msgre Jan Šrámek – kněz 
a politik. In: Zubko, Peter a kol. (ed.): Církev v české a slovenské historii. Olomouc 2004, s. 
77–95; M a l í ř ,  Jiří, Jan Šrámek jako přísedící moravského zemského výboru. 1913–1914 
(1918). In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 131–142; P e h r ,  Michal: 
Jan Šrámek a třetí republika (1945–1948). In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. 
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badatelů zůstávala některá období jeho života, a to zejména jeho vrcholné 
období v době první československé republiky. Velmi málo studií se do-
posud systematicky a podrobně zabývalo např. Šrámkovou aktivitou mezi 
světovými válkami, jeho vztahem k politickému stranictví, Pětce, osobnos-
tem prvorepublikového Československa včetně prezidenta T. G. Masaryka, 
církevní hierarchii a Vatikánu. Tento článek, jenž se zaměřuje na osobnost 
Jana Šrámka a politicko-náboženské poměry v Československu v první 
polovině 20. let 20. století, se pokouší ony zmíněné mezery částečně zaplnit.

Československá strana lidová vznikla v roce 1919, resp. 1922, slouče-
ním českých a moravských křesťanských stran.2 Do jejího čela se postavil Jan 
Šrámek, kněz a politik, významná osobnost českého politického katolicismu 
již od přelomu 19. a 20. století, jenž zůstal jejím předsedou až do roku 
1938; jeho strana patřila v meziválečném období k aktivním stoupencům 
československého státu.3 V době bezprostředně po vzniku ČSR se ocitla 
v poněkud složitém postavení, kdy čelila odlivu voličů i tvrdým útokům 
za své předválečné a válečné loajální postoje vůči rakousko-uherské říši. 
Začátkem roku 1919 údajně J. Šrámek prohlásil: „Že se katolické věci u nás 
nedaří, to jsem věděl, ale že až tak katastrofálně, to jsem si nemyslel!“  4 V očích 
veřejnosti splývala lidová strana s katolickou církví, s jejími hodnotami, 
postoji a činy. 

K rozporům mezi hierarchií a Československou stranou lidovou 
docházelo v oblasti praktické politiky zejména proto, že se její vedení 
nesnažilo získat pro katolickou církev více, než mohlo prosadit v rámci 
politicko-náboženských poměrů mladé Československé republiky, zejména 
s ohledem na setrvávání ČSL ve vládní koalici.5 Šrámek odsouval radikální 
návrhy některých katolických intelektuálů, politiků i představitelů církevní 

Politik, s. 215–230; V e j v a r ,  Stanislav: Monsignore Bohumil Stašek – vůdčí osobnost pro-
tišrámkovské opozice v ČSL. In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 157–173; 
K o u ř i l ,  Miloš: K činnosti Msgre. Jana Šrámka za 2. světové války. In: Andros probabilis. 
Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. 
narozeninám. Brno 2005, s. 221–226; C h a r o u z ,  Jindřich Zdeněk: Internace Msgre. 
Jana Šrámka a P. Františka Hály v novoříšském klášteře. AUPO Historica 31, 2003, s. 283–292; 
C i b u l k a ,  Pavel: Národní strana a Jan Šrámek (1906–1914). In: Marek, P. (ed.): Jan 
Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 89–111; K o h o u t ,  Štěpán: Dopisy Jana Šrámka Karlu 
Dostálu-Lutinovovi. In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 307–342; Ž á -
č e k ,  Jan: Jan Šrámek – spoluviník katastrofy 1945–1948. In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. 
Kněz. Státník. Politik, s. 231–238; Š i n d a r ,  Jiří: Jan Šrámek v letech 1948–1956. In: 
Marek, P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 239–250; Š e b e k ,  Jaroslav: Jan 
Šrámek a Bohumil Stašek. Příklady souladu i disonance české a moravské katolické politiky 
po roce 1918. Střed 2, 2010, s. 9–22.
2 V době první republiky zde v podstatě působily dvě paralelní lidovecké organizace – 
česká a moravská, spojené společným poslaneckým klubem a stranickým výborem.
3 T r a p l ,  Miloš: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu 
v letech 1918–1938. Praha 1990, s. 93.
4 Archivio Segreto Vaticano (dále jako ASV), fondo Archivio della Nunziatura Apostolica 
in Cecoslovacchia, busta 15, fascicolo 65, f. 41v.
5 T r a p l ,  Miloš: Politika českého katolicismu na Moravě 1918–1938. Praha 1968, s. 29.
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hierarchie do doby, kdy bude strana silnější a snáze dosáhne požadované 
cíle.6 F. Peroutka dobře postřehl, že Jan Šrámek „znal povahu českého národa 
a nevěřil, že by se tu katolicismus směl odvážit otevřeného útoku. Síly, které stály 
proti němu, zamýšlel uspat, a vyhýbal se všemu, co dráždí a tedy i probouzí. 
Jednou na sjezdu řekl: ‚Náš stát není katolický. Až bude většina národa nejen 
v katolické matrice, ale i v katolické straně politické, bude jinak.‘“   7

V počátečním období republiky a pouze krátce vystupovala Čes-
koslovenská strana lidová v jednotném poslaneckém klubu s Hlinkovou 
slovenskou ľudovou stranou, která se však od ní v srpnu 1921, kdy od-
mítla nabídku participovat na všenárodní koalici v připravované Benešově 
vládě, odklonila.8 V listopadu 1921 vystoupili poslanci ľudové strany ze 
společného klubu českých a slovenských politických katolíků a založili 
si klub vlastní. V parlamentu se začali projevovat jako opoziční skupina, 
nehlasovali pro Benešův návrh rozpočtu (ČSL byla součástí vládní koalice 
od října 1921) a neúčastnili se hlasování o důležitých vládních předlohách.9 

Životaschopnost ČSL jasně prokázaly parlamentní volby v roce 1920, 
kdy lidová strana získala, ještě společně se slovenskou ľudovou stranou, 
11,3 % hlasů (699 728 hlasů a 33 mandátů) a stala se druhou nejsilnější 
stranou v Československu. V první polovině 20. let byl rovněž dovršen 
vývoj českého politického katolicismu a lidová strana již nebyla nejširšími 
českými společenskými vrstvami bezprostředně spojována s vyšší církevní 
hierarchií.10 Jan Šrámek dokázal český a moravský katolicismus rychle při-
způsobit republikánskému, národnímu a demokratickému režimu a získat 
mu podporu mezi voliči. Šrámkův křesťanskosociální program byl přitažlivý 
pro venkovské vrstvy, a získával tak straně hlasy části potenciálních voličů 
agrární strany.11

Přesto však Svatý stolec oceňoval v době bezprostředně po vzniku 
Československa spíše Hlinkovy než Šrámkovy zásluhy v boji o katolicismus 
a náboženské pozice v zemi.12 Hlinkova aktivita, jež se projevovala např. 
jeho tajnou cestou na Pařížskou mírovou konferenci v roce 1919, byla vní-

6 Tamtéž.
7 P e r o u t k a ,  Ferdinand: Budování státu III–IV. Praha 2003, s. 878.
8 Hlinkovy kritiky bezbožných Čechů, Československé strany lidové a jejího předsedy 
Jana Šrámka byly poměrně početné. Např. Archivio Storico – Sezione per i rapporti con 
gli stati (dále jako AS), fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari 
Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 97, posizione 97, f. 37r–41v.
9 K o v t u n ,  Jiří: Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918–1935. 
Praha 2005, s. 194.
10 T r a p l ,  M.: Politický katolicismus, s. 93.
11 V Čechách došlo kolem roku 1902/1903 ke sblížení dělníků (křesťanských sociálů) 
s rolníky natolik, že se zemědělské křídlo ke křesťanskosociální straně, resp. Straně katolic-
kého lidu, připojilo a stalo se v podstatě jejím satelitem. Podrobněji T r a p l ,  M.: Politický 
katolicismus, s. 12 a dále.
12 H r o m j á k ,  Ľuboslav: Postoj Československé strany lidové voči pastierskemu listu slo-
venských biskupov v roku 1924. In: Marek, Pavel (ed.): „Bílá místa“ v dějinách Československé 
strany lidové. Olomouc 2009, s. 108; H r a b o v e c ,  Emília: Na pokraji prerušenia stykov. 
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mána jako skutečný zájem katolické strany prosazovat křesťanské hodnoty 
v mladé republice, a to i přes odpor části československé veřejnosti. Zdálo 
se, že prudký a ambiciózní Andrej Hlinka (1864–1938) není na rozdíl 
od rozvážného a opatrného Jana Šrámka pouhým divákem, ale aktivním 
činitelem v dramatickém období po roce 1918, jenž se snaží zabránit tomu 
nejhoršímu: odluce církve od státu, zabírání katolických kostelů a rozšiřo-
vání „husitské sekty“, jak byla katolickou stranou označována nově vzniklá 
Církev československá. 

Ke změně pohledu papežského stolce na osobnost Jana Šrámka došlo 
pravděpodobně v roce 1921, nejpozději však v roce 1922. Ačkoliv do této 
doby vnímal Vatikán krátké Šrámkovo působení ve vládě spíše jako „poslu-
hování“ liberálnímu režimu, jako kompromisní ustupování z náboženských 
pozic a slabost katolického tábora,13 vyslanec ve Vatikánu14 Kamil Krofta 
(1876–1945) ujistil v říjnu 1921 během osobní schůzky státního sekre-
táře Pietra Gasparriho (1852–1934), že účast Jana Šrámka a katolických 
ministrů v československé vládě slouží ku prospěchu katolicismu, neboť 
vylučuje násilné řešení církevních otázek.15

Účast členů Československé strany lidové ve vládě začala být postupně 
vnímána pozitivně, o čemž se v prosinci 1921 vyjádřil i apoštolský nuncius 
v Praze Clemente Micara (1879–1965): „Co se týká náboženských zájmů v re-
publice, monsgr. Šrámek má v tomto ohledu velký význam…“  16 Přitom jistou roli 
sehrála i loajalita Šrámkova politického tábora k Československé republice. 
Rok před Šrámkovou cestou do Říma, v březnu 1922, informoval C. Micara 
P. Gasparriho o předsedovi ČSL již zcela v pozitivním duchu: chválil zalo-
žení Lidových listů, kritický postoj ČSL vůči schizmatu a věrnost, oddanost 
a zbožnost Jana Šrámka.17 Gradaci těchto chval dovršila apoštolská nuncia-
tura v závěru roku 1922, kdy zpravila Vatikán o Šrámkově významu v nové 
vládě a vlivu, jenž má na předsedu vlády Antonína Švehlu (1873–1933).18 
Vatikán se postupně vyrovnával s faktem, že se Československé straně lidové 
podařilo svoji přítomností v československé vládě dosáhnout odložení řady 

Kríza vo vzťahoch medzi Česko-Slovenskom a Svätou stolicou v roku 1921. In: Rydlo, Jozef 
M. (ed.): Fidei et Patriae. Trnava 2008, s. 279.
13 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 9, fascicolo 
36, f. 5rv.
14 Přestože Vatikánský stát formálně vznikl teprve v roce 1929, termíny Vatikán či va-
tikánský byly běžně používány již před podpisem Lateránských dohod a společně s pojmy 
Apoštolský stolec, resp. Svatý stolec, označovaly úřední papežskou moc včetně všech kongregací, 
papežských soudů a úřadů církevního státu.
15 K r o f t a ,  Kamil: Diplomatický deník 1919–1922. Ed. Jindřich Dejmek. Praha 2009, 
s. 223, 246.
16 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 9, fascicolo 
36, f. 5r.
17 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 4, posizione 4, f. 50r–54v.
18 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 8, fascicolo 
30, f. 84r.
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problematických rozhodnutí, jež měla být podniknuta v neprospěch církve; 
v předvečer cesty Jana Šrámka do Říma si byla vatikánská hierarchie jista, 
že církvi v Československu prospívá více Šrámek než Hlinka.

Zatímco se stala Československá strana lidová svým národním a stá-
totvorným postojem a obratnou politikou pilířem československé politiky 
a významnou koaliční stranou – Šrámek byl ostatně přijat do tzv. Pětky, 
dohadovacího orgánu složeného z představitelů českých státotvor-
ných stran, a již v září 1921 vstoupil jako ministr železnic do Benešovy  
vlády19 –, katolická církevní hierarchie zůstávala konzervativní a nové udá-
losti v Československu přijímala velmi opatrně a kriticky. Pozice předsedy 
ČSL v poloúřednické vládě E. Beneše se stala terčem kritiky zejména jak 
pro Šrámkovu značnou politickou angažovanost (Pětka, Československá 
strana lidová, nemoc), tak pro odbornou nevhodnost (teolog ministrem 
železnic)20 a jeho postavení se zdálo být nadále neudržitelným, nicméně 
Benešova vláda podala demisi již na začátku října 1922.21 Dne 7. října 1922 
byl vedením kabinetu pověřen Antonín Švehla; lidovci v něm spravovali dvě 
ministerstva, a to ministerstvo spravedlnosti (Josef Dolanský) a ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (Jan Šrámek). 

Začátek roku 1923 však přinesl dramatické změny. Těžká nemoc 
vzdalovala A. Švehlu aktivní účasti na politickém životě a ztěžovala mu 
výkon funkce předsedy československé vlády. Atmosféru v republice, jež 
se jen pozvolna a obtížně vyrovnávala s poválečnou krizí a růstem neza-
městnanosti, vyhrotil atentát na ministra financí a člena Československé 
národní demokracie Aloise Rašína (1867–1923) v lednu 1923, jemuž 
o měsíc později podlehl, a skandální či korupční aféry, jako například pád 
banky Bohemia. Na jaře 1923 se napětí přeneslo rovněž do vládnoucí vše-
národní koalice, v níž narůstaly spory mezi politickými stranami, zejména 
mezi agrárníky a socialisty.22 Napětí ohrožovalo existenci samotné koalice 
a projevilo se rovněž v tzv. Pětce, jejíž osud se zdál být ohrožen:23 v únoru 
1923 zemřel A. Rašín, A. Švehla byl dlouhodobě nemocný a J. Šrámek se 
léčil ze zranění, jež utrpěl při autonehodě. Za této složité situace, krátce 
po svém uzdravení, odcestoval Šrámek do Říma. 

Jaké však byly skutečné příčiny této významné zahraniční cesty mini-
stra Jana Šrámka? Není pochyb, že ve Vatikánu měl být diskutován a řešen 
celý komplex problémů, navršených za dobu pěti let od vzniku republiky.24 
Vatikán si jistě přál setkat se s nejvýznamnější osobností československé-

19 Podrobněji: K l i m e k ,  A.: Velké dějiny zemí Koruny české XIII. Praha 2002, s. 319.
20 Tamtéž, s. 328.
21 K l i m e k ,  Antonín: Boj o Hrad I. Hrad a Pětka (1918–1926). Praha 1996, s. 231.
22 Tamtéž, s. 287.
23 D o s t á l ,  Vladimír: Antonín Švehla. Profil československého státníka. Praha 1990, 
s. 110.
24 Šrámek měl v úmyslu odcestovat do Říma již v roce 1921, jak ukazuje diplomatický 
deník Kamila Krofty. Krofta uvádí, že při osobním setkání s kardinálem Gasparrim v závěru 
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ho politického katolického tábora, sjednotitelem československých, resp. 
českých katolíků, významnou osobností československého politického 
tábora, poslancem Národního shromáždění, členem Pětky a od roku 1921 
československým ministrem a jednat s ním o událostech československého 
politicko-náboženského života let 1918–1923 s ohledem na aktuální vývoj 
událostí v republice.

Termín své cesty Šrámek pečlivě zvažoval. Přestože chtěl původně 
strávit v Římě Velikonoce, nakonec se rozhodl vyrazit dříve,25 než původ-
ně plánoval, ve snaze svoji cestu na jih utajit před veřejností. Rozhodl se 
proto předejít delegaci československých biskupů, jež cestovala za značné 
pozornosti katolických věřících do Itálie právě na Velikonoce (duben 1923). 
Poslední zmíněné se mu podařilo, utajit svoji důležitou cestu do Říma před 
československou veřejností však nedokázal.

Jak reagoval na Šrámkovu cestu soudobý tisk? Dobové noviny byly 
ke Šrámkově mimořádně významné zahraniční cestě poměrně skoupé. 
Zatímco cestám prezidenta Masaryka do Itálie v letech 1921, 1922 a 1924 
věnovaly noviny značnou pozornost, předseda Československé strany 
lidové Jan Šrámek stál poněkud stranou zájmu tisku, a to i vlastního. 
List Čech považoval (s ohledem na události posledních měsíců) za hlavní 
příčinu Šrámkovy cesty do Itálie nezbytnou zdravotní rekonvalescenci, 
zatímco setkání s představiteli katolické církve ve Vatikánu považoval spíše 
za pravděpodobné, nikoliv však jisté.26 Olomoucký katolický deník Našinec 
reflektoval tiskovou polemiku a vyslovoval se i k příčinám zahraniční cesty: 
„Hlavní účel odjezdu ministra Šrámka do Italie jest, aby se zotavil, ježto dosud 
po známém úrazu a velké ztrátě krve není tak pevných nervů, jako býval dříve. 
Že na cestě do Italie navštíví o velkonocích Řím, je samozřejmo a právě tak je 
evidentní, že setká se tam s různými osobnostmi, s nimiž bude mluvit o situaci 
v československé republice a zvláště o poměru státu k církvi. Ujednávat a dojed-
návat však v Římě jistě nebude ničeho, právě jako nebude ani potřeba, aby hájil 
politickou činnost duchovenstva československého.“  27 

Agrární list Venkov naopak spatřoval hlavní příčinu cesty v Šrám-
kově obhajobě angažmá katolických kněží v politice, méně pak v otázce 
církevních svátků či v úpravě poměrů církve a státu.28 Komunistické Rudé 
právo považovalo za hlavní smysl cesty předsedy Československé strany 
lidové totéž, avšak k příčinám se vyslovilo radikálněji: „Koalice poslala pá-

roku 1921 hovořil rovněž o J. Šrámkovi, o jehož osobnosti však nebyl kardinál příliš infor-
mován. Podrobněji K r o f t a ,  K.: Diplomatický deník, s. 197, 207.
25 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28, f. 6r.
26 K cestě Msgra. Šrámka do Říma. Čech, roč. 48, č. 75, 1923, s. 4.
27 K situaci. Našinec, roč. 59, č. 66, 1923, s. 2. Tuto motivaci k cestě na jih potvrzují i články 
Cesta ministra Šrámka a arcibiskupa dra Kordače do Říma. Našinec, roč. 59, č. 61, 1923, s. 1 
a Proč pojede ministr Šrámek do Říma. Našinec, roč. 59, č. 63, 1923, s. 1.
28 Tamtéž.
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tera Šrámka do Říma vyprosit na papeži povolení, aby se českoslovenští kněží 
směli i nadále zabývat politikou.“  29 Šrámkova cesta měla jen potvrdit nutnost 
setrvání kněží ve vládě, neboť jejich odchod by podle Rudého práva citelně 
oslabil vládní koalici. Šrámkovy Lidové listy, ústřední orgán Československé 
strany lidové, a Lidové noviny sdělovaly nejméně, možná i na popud samot-
ného J. Šrámka – v březnu 1923 se sice k jeho cestě Lidové listy vyslovily, 
avšak vždy jen dementovaly komentáře cizího tisku (16. března Venkova, 
27. března Národní demokracie atd.). Článek s názvem Účel cesty ministra 
Šrámka do Říma,30 jenž vyšel v Lidových novinách v den ministrova odjezdu 
dne 15. března 1923, byl jen stručnou polemikou s Venkovem.

Postoj socialistického tisku do značné míry určoval ministr zahraničí 
Edvard Beneš (1884–1948), jenž v této souvislosti informoval českosloven-
ského vyslance ve Vatikánu Václava Palliera (1880–1947) nejen o termínu 
Šrámkova příjezdu, ale zejména o příčinách jeho cesty do Říma. Důvodem 
Šrámkovy cesty bylo podle E. Beneše jednání o československých vnitro-
politických problémech: „Účel cesty Šrámkovy je zjistit ve Vatikánu, jak se 
dívají na naše otázky, jak by bylo možno řešit některé problémy, které z důvodů 
vnitropolitických Šrámek je nucen přijmout a na které Vatikán nechce přistou-
pit…“  31 Vnitrostranické a vnitrocírkevní záležitosti nepovažoval E. Beneš 
za prioritu Šrámkova jednání ve Vatikánu, i když se domníval, že i ty zde 
bude Jan Šrámek diskutovat.32 

Jak rozuměli novinovým zprávám Šrámkovi současníci? Šrámkovou 
cestou do Říma se ve svém díle Budování státu zabýval publicista Ferdinand 
Peroutka (1895–1978), který se o této významné cestě vyjádřil následovně: 
„Roku 1923 odejel [Jan Šrámek – pozn. MŠ] do Říma, aby pojednal s autorita-
mi, k nimž jakožto kněz stál v poměru podřízeném. Vláda, která už také nechtěla 
nic prudkého proti katolicismu podnikat, sledovala jeho cestu se živým zájmem: 
doufala, že tam jede netoliko jako kněz, nýbrž také jako zástupce československé 
vlády, a že se vrátí s informacemi hlavně o tom, jak smýšlí Vatikán o předloze 
nového zákona o svátcích, jejž vláda připravovala a v němž převaha katolických 
památných dnů měla být odstraněna.“  33 Příčinou cesty ministra, předsedy 
Československé strany lidové a kněze Jana Šrámka bylo podle F. Peroutky 
úsilí získat pro československou vládu informace o postojích Vatikánu 
k jednotlivým sporným záležitostem v republice, což se zdá poněkud ne-
přesvědčivé vzhledem ke skutečnosti, že J. Šrámek nebyl československou 
vládou k jednání oficiálně zplnomocněn.34 

29 Koalice poslala pátera Šrámka do Říma. Rudé právo, roč. 4, č. 72, 1923, s. 4. 
30 Účel cesty ministra Šrámka do Říma. Lidové noviny, roč. 31, č. 133, 1923, s. 3.
31 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 17, 392/10.
32 Tamtéž.
33 P e r o u t k a ,  F.: Budování státu IV, s. 1774.
34 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 17, 392/10.
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Ze současných historiků, kteří se Šrámkovou cestou do Vatikánu 
systematicky zabývali, připomeňme Miloše Trapla35 a Antonína Klimka.36 
A. Klimek spatřuje hlavní příčiny Šrámkovy cesty v nezbytnosti konzultovat 
s Vatikánem pozici Československé strany lidové uvnitř československé 
společnosti. M. Trapl je v pátrání po příčinách Šrámkovy zahraniční cesty 
méně precizní: „Příčina cesty byla Šrámkem důsledně utajena, vyvolala však 
nesmírné množství dohadů listů všech politických směrů…“  37 Trapl se nepo-
kouší analyzovat motivy cesty a spokojuje se s pouhým shrnutím myšlenek 
novinových zpráv z března 1923. 

Více světla na Šrámkovu cestu na jih vrhají nedávno zpřístupněné 
archiválie Tajného vatikánského archivu (Archivio Segreto Vaticano), jež se 
rozhodl papež Benedikt XVI. představit odborné veřejnosti v roce 2006; jde 
zejména o fondy k dějinám prvním republiky – Archiv Svaté kongregace pro 
mimořádné církevní záležitosti a Archiv Apoštolské nunciatury. Navzdory 
značnému rozsahu zmíněných souborů pramenů existují k osobnosti sa-
motného Jana Šrámka mezi vatikánskými archiváliemi, ve fondu týkajícím 
se meziválečného Československa 20. let, pouze dva fascikly s názvy Jed-
nání monsgr. Šrámka  38 a Politicko-církevní záležitosti /Cesta monsgr. Šrámka 
do Říma/ z roku 1923.39 Šrámkův osobní archiv v Československu, v němž 
se měl nacházet údajný zápis z vatikánské schůzky, byl během druhé světové 
války ve strachu ze zneužití německou stranou zničen a Archiv Ministerstva 
zahraničních věcí ČR k této události rovněž nedisponuje podrobnými údaji, 
byť cestu Jana Šrámka do Říma v roce 1923 reflektuje.40

O skutečných příčinách cesty informoval nejpodrobněji vyšehradský 
kanovník František Zapletal (1861–1935).41 Z jeho dopisů z 26. února 
a 13. března 1923,42 adresovaných státnímu sekretáři Pietru Gasparrimu, 
se dozvídáme, že F. Zapletal se měl stát, na základě Šrámkova přání, jeho 
druhem a tlumočníkem při cestě do Vatikánu. Důvodem cesty mělo být 
podle Zapletala projednání uspořádání vztahů mezi ČSR a Vatikánem, 
tedy dojednání konkordátu,43 jejž už ostatně Vatikán podepsal s některými 
evropskými státy, což podporovala zejména ČSL, zatímco ministr zahraničí 

35 T r a p l ,  M.: Politický katolicismus.
36 K l i m e k ,  A.: Boj o Hrad I; t ý ž :  Velké dějiny zemí Koruny české XIII.
37 T r a p l ,  M.: Politický katolicismus, s. 84.
38 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28.
39 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 10, fascicolo 
39.
40 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923.
41 K osobnosti Františka Zapletala podrobněji K o t o u s ,  Jan: František Zapletal 
(1861–1935), vychovatel, organizátor, biskup. In: Nechvátal, Bořivoj (ed.): Sborník příspěvků 
ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. Kostelní Vydří 2007, s. 309–330.
42 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28, f. 4rv, 6rv.
43 Tuto moji domněnku potvrzuje H r a b o v e c ,  Emília: Menovanie biskupov v kontexte 
bilaterálních vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou 1918–1928. In: Valenta, Jaroslav – Voráček, 
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E. Beneš a většina poslanců považovali jeho přijetí za předčasné. Přesto 
vyšehradský kanovník Šrámkovu cestu do Říma schvaloval a podporoval 
jeho úsilí o nápravu československo-vatikánských vztahů, nicméně realis-
ticky se domníval, že přijetí konkordátu nenalezne v Československu roku 
1923 příznivou odezvu. F. Zapletal svoji účast tři týdny před odjezdem 
odřekl. Důvodem jeho neúčasti, který sděloval do Vatikánu, bylo zřejmě 
nepřizvání apoštolského nuncia v Praze Clementa Micary a snaha „ne-
dráždit“ relativně klidné prostředí Pětky a vlády cestou do Říma, jež by 
mohla být chápána jako akt namířený proti Československé republice;44 
možná však byly důvodem i vážné zdravotní potíže. Sám Zapletal byl 
vnímán jako člověk „římského ducha“, který měl mezi římskými kardinály 
z dob před první světovou válkou celou řadu vlivných přátel, což se pro 
nadcházejí vatikánskou misi a její vnímání českou společností jevilo spíše 
jako nevýhoda.45 Cílem cesty tak mělo být jednání o podobě modu vivendi, 
jež mělo v československé společnosti reálnější šance na prosazení – ře-
šilo by ostatně jen aktuální politické záležitosti – než původně zamýšlený 
konkordát,46 či dokonce pouze snaha o zmapování postojů Vatikánu před 
přijetím vzájemné dohody.47

Podrobným informátorem o názorech Jana Šrámka byl rovněž apo-
štolský nuncius v Praze Clemente Micara, který zpravil Vatikán o Šrámkově 
římské cestě dopisem datovaným stejného dne jako Zapletalův druhý dopis 
státnímu sekretáři Gasparrimu (13. března 1923).48 Micara vatikánského 
státního sekretáře uvědomil o krátké osobní schůzce se Šrámkem, k níž 
došlo navečer dne 13. března v Praze, kdy Šrámek apoštolského nuncia 
seznámil s harmonogramem své plánované cesty, o nutnosti návratu do za-
sedání československého parlamentu po Velikonocích a o tom, že se den 
před odjezdem do Itálie zúčastní konference slovenských biskupů v Nitře. 
Důvody cesty považoval Micara především za osobní; ostatní záležitosti, 
k nimž si přál získat vyjádření Svatého stolce, chtěl Šrámek projednávat 
v názorové shodě s prezidentem republiky a československou vládou. V zá-
věru se Micara pochvalně vyjádřil o osobnosti předsedy Československé 

Emil – Harna, Josef (edd.): Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Ev-
ropě II. Praha 1999, s. 551.
44 Proti volbě F. Zapletala se v lednu 1923 postavila československá vláda, která pova-
žovala rozhodování o obsazení nejvýznamnějších církevních postů za svoji doménu. S jeho 
jmenováním se smířila začátkem roku 1924. AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari 
Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 38, posizione 28, f. 3v.
45 H r a b o v e c ,  Emília: Der tschechische Katholizismus nach dem Ersten Weltkrieg aus 
der Sicht des Heiligen Stuhls. Bohemia 45, 2004, Heft 2, s. 396–429.
46 Modus vivendi tak měl zřejmě připravit půdu pro budoucí přijetí komplexnější právní 
úpravy, jež by řešila celou šíři vzájemných československo-vatikánských vztahů.
47 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28, f. 4rv, 6rv.
48 Tamtéž, f. 13r–15v.
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strany lidové a ministra Jana Šrámka, „který vždy usiloval o zmenšení intenzity 
útoků různých stran, jež směřovaly proti katolické církvi.“  49

Ve skutečnosti byl počet témat a jejich šíře, kterou měl Šrámek 
s vatikánskými představiteli projednávat, značně rozsáhlý. Z oblasti po-
liticko-náboženské se jednalo o vztahy Vatikánu a Československa, po-
stavení Československé strany lidové v politickém systému nového státu, 
o slovenské lidovce a jejich politický program, o účast kněží v politice, 
zřízení katolické teologické fakulty v Bratislavě, z oblasti církevní o situaci 
katolické církve v československé společnosti, ohraničení diecézí, zřízení 
nové diecéze na Slovensku (Trnava), dále o otázku církevní hierarchie, 
jmenování biskupů (tzv. nominační právo) a o významné církevní činitele 
Pavola Jantausche (1870–1947) a Antona Pappa (1867–1945) a z oblasti 
stranické o odchod Slovenské ľudové strany ze společného politického 
lidoveckého klubu, postavení Československé strany lidové před blíží-
cími se komunálními volbami atd. Šrámek zřejmě neopomenul Vatikán 
informovat o politicko-náboženských postojích dvou nejvýznamnějších 
mužů Československa – prezidenta T. G. Masaryka a ministra zahraničí 
E. Beneše.50 Šíře témat, jež mohl Jan Šrámek ve Vatikánu s církevními 
představiteli projednávat, poněkud kontrastuje s množstvím dostupných 
informací, archiválií, záznamů či novinových zpráv, které se zmíněného 
jednání dotýkají.

V březnu 1923 odcestoval ministr zdravotnictví a předseda Českoslo-
venské strany lidové Jan Šrámek do Říma jako člen Švehlovy vlády a vlivné 
Pětky, aby tam jednal o naléhavých politicko-náboženských problémech. 
Do Říma přicestoval v neděli 18. března 1923 kolem desáté hodiny dopo-
ledne.51 Vzhledem k plné obsazenosti ubytovacích kapacit v hlavním městě 
se Šrámek ubytoval v kvirinálském paláci, nikoliv v Parc Hotelu, jak měl 
ve zvyku během svých předchozích návštěv.52 Dne 20. března 1923 jednal 
ministr Jan Šrámek s kardinálem-státním sekretářem Pietrem Gasparrim, 
prosekretářem Francescem Borgongini-Ducou (1884–1954) a zástupcem 
Svatého stolce Giuseppem Pizzardem (1877–1970), navštívil též několik 
významných kardinálů a byl přijat papežem Piem XI. (1857–1939). 

Abychom se nedostali do oblasti přílišných spekulací, zmiňme pouze 
ta probíraná témata politicko-náboženského, církevního a stranického 
charakteru společné schůzky ve Vatikánu dne 20. března 1923, k nimž byl 
postoj Jana Šrámka jednoznačný, veřejnosti známý, dobře čitelný z jeho 
jednání a činů v Československu či jasný z archivních fondů. J. Šrámek 

49 Tamtéž, f. 14r.
50 Podrobněji Š m í d ,  Marek: Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských 
archivech v letech 1918–1929. Církevní dějiny 3, 2010, s. 39–50.
51 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 13, 387/9.
52 Tamtéž.
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před vysokými církevními hodnostáři zcela jistě zdůraznil státotvorný, 
demokratický a koaliční rys jím vedené Československé strany lidové, spe-
cifika vývoje křesťanského tábora v českých zemích od přelomu 19. a 20. 
století do současnosti a obšírně vysvětlil koncepci, jež upřednostňovala 
rozmělňování sporných témat československé politiky a jejich odkládání 
na církvi příznivější časy, např. v otázce odluky církve od státu. Tato tak-
tika „odkladů a zdržování“ slavila v poválečném Československu úspěch 
a Vatikán si důsledky této strategie začal uvědomovat již na přelomu let 
1921/1922, jak bylo uvedeno výše, zejména v souvislosti s přítomností 
zástupců Československé strany lidové ve vládě i v Pětce.53 

Z politicko-nábožensko-stranické oblasti zřejmě jednal Jan Šrámek 
o politické činnosti kněží v Československu, jejíž zákaz představoval reálnou 
hrozbu českému katolickému táboru. Bylo mu však zopakováno, zřejmě 
z úst státního sekretáře P. Gasparriho, že politické angažmá je zakázáno 
pouze řeholníkům.54 Dalším tématem byla pravděpodobně otázka zřízení 
teologické fakulty v Bratislavě. Přestože její otevření podporovala česko-
slovenská vláda, zejména politik, kněz a referent pro církevní záležitosti 
na ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska Karol Anton Medvecký 
(1875–1937) a pražský arcibiskup František Kordač (1852–1934) – repub-
lika ostatně potřebovala pro slovenské diecéze mladé, nadšené, republice 
oddané a ideji čechoslovakismu věrné kněze –, Vatikán se postavil proti. 
Obával se zejména špatných morálních kvalit profesorů, jež na jednotlivé 
katedry navrhla československá vláda v roce 1919 a brzké zřízení teologické 
fakulty na počátku 20. let vzhledem k politicko-náboženským okolnostem 
v zemi nedoporučoval.55 

Neméně závažný byl průběh vatikánských jednání o církevních pro-
blémech v Československu. V souvislosti se zřízením bratislavské teologické 
fakulty se v církevních kruzích hovořilo o vzniku bratislavského arcibis-
kupství, který aktivně podporoval zejména spišský biskup Ján Vojtaššák 
(1877–1965).56 Mírová smlouva z Trianonu z června 1920 upravila hranici 

53 Ve věci Slovenské ľudové strany a osobnosti Andreje Hlinky informoval zřejmě Jan 
Šrámek Vatikán, že na přelomu let 1921/1922 došlo ke zhoršení jejich vzájemného, relativně 
dobrého, vztahu, způsobenému mimo jiné i vystoupením Slovenské ľudové strany ze společ-
ného poslaneckého klubu. Šrámek kritizoval Hlinkův otevřený radikalismus, který nemohl 
být – přinejmenším v Čechách – napodobován, a jeho požadavky slovenské autonomie. 
Vatikán se jej pravděpodobně pokoušel získat pro podporu jednotného katolického bloku 
politických stran všech národností, avšak z vývoje událostí let 1924–1925 víme, že jej Jan 
Šrámek ani před blížícími se parlamentními volbami v listopadu 1925 nepodpořil.
54 V Československu se následně vzdali politické činnosti někteří kněží, např. strahovský 
opat a velký znalec katolického písemnictví Metoděj Zavoral. Podrobněji k tomu ASV, fondo 
Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 50, fascicolo 401, f. 204r.
55 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 23, fasci-
colo 100, f. 31r; H r a b o v e c ,  Emília: Dlhá cesta k Rímskokatolickej bohosloveckém fakulte 
v Bratislave. Bratislava 2008. K založení teologické fakulty v Bratislavě došlo až v roce 1936.
56 Na jeho zřízení si museli věřící slovenského hlavního města počkat až do roku 2008.
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mezi ČSR a Maďarskem, čímž došlo i k rozdělení (úpravě) jednotlivých 
československých diecézí, zejména na Slovensku a Podkarpatské Rusi.57

Ze slovenské části ostřihomské arcidiecéze byla v roce 1922 vytvo-
řena trnavská administratura a do jejího čela byl v květnu 1922 jmenován 
jako apoštolský administrátor s pravomocemi sídelního biskupa Pavol 
Jantausch,58 jehož osobnost upřednostnil Vatikán před kněžími Michalem 
Bubničem (1877–1945),59 Štefanem Rovenským (1865–1929) a Andrejem 
Hlinkou.60 P. Jantausch61 působil po studiích teologie v Trnavě a ve Vídni 
jako farář na slovenském venkově. Těšil se podpoře Vatikánu a domácího 
kléru, v letech 1919–1920 byl ostatně navrhován na biskupské úřady v Rož-
ňavě či Banské Bystrici, avšak následně se ukázal jako nejvhodnější kandidát 
na biskupský stolec v Trnavě,62 o jehož zřízení se intenzívně jednalo již 

57 Zatímco výlučně slovenské diecéze – Spiš, Nitra a Banská Bystrica – nepředstavovaly při 
Šrámkově jednání ve Vatikánu zásadnější problém, velmi živě se jednalo o třech diecézích, jež 
zůstaly rozděleny mezi Československo a Maďarsko – Ostřihom (Trnava), Košice a Rožňava. 
Správcem ostřihomské arcidiecéze, na jejímž území žila třetina slovenských katolíků, byl 
ostřihomský arcibiskup kardinál János Csernoch. D e j m e k ,  Jindřich: Počátky diplo-
matických vztahů mezi Československem a Vatikánem (1920–1921). Kroftova vyslanecká mise 
v Římě. ČČH 91, 1993, s. 225. K osobnosti Jánose Csernocha podrobněji H r a b o v e c , 
E.: Na pokraji prerušenia stykov, s. 263 a dále.
58 K problematice jmenování biskupů na Slovensku v období pontifikátu Benedikta XV. 
dále podrobně H r a b o v e c ,  Emília: Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918–1922 im 
Kontext internationaler Beziehungen. Frankfurt am Main 2002. Trnavská apoštolská administ-
ratura byla povýšena na arcidiecézi teprve po dohodě mezi československou komunistickou 
vládou a Vatikánem v roce 1977, na jejímž základě vznikla rovněž slovenská církevní provincie. 
V čele trnavské arcidiecéze však i poté stál apoštolský administrátor (Julius Gábriš). První 
arcibiskup byl jmenován až na podzim 1989 (Ján Sokol).
59 Apoštolský nuncius v Praze Clemente Micara oznámil jméno vybraného kandidáta 
Michala Bubniče na post apoštolského nuncia v Trnavě již v roce 1921. Československá 
vláda však jeho kandidaturu odmítla bez udání důvodů. H r a b o v e c ,  E.: Na pokraji 
prerušenia stykov, s. 274–275.
60 Slovenští kněží takřka výhradně podporovali kandidaturu Andreje Hlinky. Podrobněji 
D e j m e k ,  J.: Počátky diplomatických vztahů, s. 243.
61 V prosinci 1922 jednal předseda vlády Antonín Švehla s Pavlem Jantauschem v Praze, 
kde mu vysvětlil, že je celé „trnavské nedorozumění“ otázkou principu. Vzhledem k tomu, 
že by na tomto postu československá vláda ráda viděla k Československu loajálnějšího 
kněze, prosazoval E. Beneš na jaře 1923 během jednání s apoštolským nunciem Micarou 
vznik trnavského biskupství a přeložení apoštolského administrátora P. Jantausche na méně 
významný rožňavský stolec.
62 Volba apoštolského administrátora v Trnavě však byla jen zástupným problémem; 
skutečné nedorozumění a zdroj napětí mezi československou vládou a církevní hierarchií 
představoval tzv. boj o nominační právo, tedy spor o jmenování biskupů v ČSR, s nímž 
souviselo právě jmenování P. Jantausche na výše uvedený církevní post. Ve věci jmenování 
nových biskupů zastávala totiž československá vláda stanovisko, že na základě recepčního 
zákonu 11/1918, resp. na základě § 64 Ústavy Československé republiky z 29. února 1920, 
disponuje někdejšími právy rakousko-uherských panovníků, zakotvenými v zákoně 50/1874 
r. z. o patronátním právu, jež přešla na československou vládu, která tak může rozhodovat 
o volbě vysokých církevních hodnostářů. Tento krok pochopitelně budil značnou nevoli 
vatikánských kruhů. Papež Benedikt XV. prohlásil v alokuci z 21. listopadu 1921 veškerá 
privilegia rakousko-uherských panovníků za zaniklá, čímž se toto rozhodnutí týkalo všech 
nových nástupnických států Rakousko-Uherska včetně Československa, avšak českosloven-
ská vláda ji odmítala uznat. Podrobněji H r a b o v e c ,  E.: Menovanie biskupov v kontexte 
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na začátku 20. let. Československá vláda počítala vzhledem k duchovnímu 
významu Trnavy v blízké budoucnosti se vznikem samotného biskupství, 
případně se spekulovalo o začlenění Trnavy do olomoucké církevní pro-
vincie.63 Když Jan Šrámek v březnu 1923 projednával osobnost Pavla 
Jantausche se zástupci Svatého stolce, Vatikán mohl v podstatě potvrdit 
svá slova z ledna 1923, kdy Gasparri oznámil Micarovi, že „Svatý stolec 
nemá v úmyslu sesadit monsgr. Jantausche z úřadu apoštolského administrátora 
v Trnavě“,64 třebaže se ještě v březnu 1923 objevil Pavol Jantausch jako 
eventuální kandidát do Rožňavy.65

Nedořešené církevní záležitosti v Československu zcela jistě před-
stavovaly jádro a vrchol Šrámkových vatikánských setkání. Ze střípků 
vypovědí vyslance Václava Palliera se můžeme pokusit o sestavení mozaiky 
témat, o nichž se dne 20. března 1923 jednalo, byť ne všechny otázky 
byly prodiskutovány. Je pravděpodobné, že se nehovořilo o pražském 
arcibiskupovi Františku Kordačovi, neboť stížnosti ministerstva zahraničí 
ČSR přestaly být po dvou letech aktuální.66 Stejně tak se zřejmě neřešila 
otázka nástupnictví po arcibiskupu Stojanovi v Olomouci.67 Stranou zájmu 
obou zúčastněných stran zůstala i osobnost križevackého biskupa Dionýza 
Nyáradyiho (1874–1940), jenž byl v roce 1922 jmenován apoštolským 
administrátorem v Prešově; ostatně československá vláda s jeho nominací 
souhlasila, třebaže již v létě 1923 podpořila myšlenku přesunutí D. Nyá-
radyiho z Prešova do Užhorodu.68 

bilaterálních vzťahov, s. 543; Národní archiv v Praze, Předsednictvo ministerské rady, karton 
3205, sg. 724; H r a b o v e c ,  E.: Na pokraji prerušenia stykov, s. 275.
63 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 19, 21; H r a b o v e c ,  E.: Menovanie biskupov v kontexte bilaterálních vzťahov, s. 549. 
Československá vláda proti nominaci Msgre. Jantausche na post apoštolského administrátora 
v Trnavě prostřednictvím československého vyslance Václava Palliera protestovala, protože 
jeho jmenování proběhlo bez předchozích konzultací, resp. výběr vhodných kandidátů 
byl nejprve předjednán s Budapeští (kardinál Csernoch nicméně souhlasil se všemi čtyřmi 
slovenskými kandidáty na post apoštolského administrátora včetně Hlinky!) a teprve poté 
s Prahou, avšak osobnost schopného, věrného a oblíbeného kněze Jantausche vládě nevadila. 
Obě strany ovšem měly o volbě odlišné představy, o čemž svědčí i dopis ministra s plnou 
mocí pro správu Slovenska Vavra Šrobára Edvardu Benešovi z 13. května 1922, v němž pisatel 
zdůraznil přání, aby se kandidátem pro Trnavu stala osoba politicky a národnostně veskrze 
spolehlivá, čímž a priori vyloučil kandidáty z Hlinkova okruhu.
64 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 27, fascicolo 
118, f. 220r.
65 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 39, posizione 30, f. 3r–5v.
66 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 21. 
67 A. C. Stojan zemřel dne 29. září 1923 v Olomouci.
68 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 27, fas-
cicolo 118, f. 52r, 59r, 72r. Na společném setkání se pravděpodobně neřešila ani otázka 
košického biskupa Augustína Fischera-Colbrieho, který se podle československého vyslance 
ve Vatikánu K. Krofty okázale stavěl proti republice. A. Fischer-Colbrie byl slovenský kněz 
maďarského původu a od roku 1906 košický biskup. V letech 1899–1901 působil jako 
profesor dogmatiky na univerzitě ve Vídni, v roce 1900 se stal ostřihomským kanovníkem 
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Vatikánští zástupci následně s Janem Šrámkem projednávali vhodné 
kandidáty do Rožňavy, avšak podle náznaků, jež učinil Francesco Borgon-
gini-Duca dne 14. dubna československému vyslanci Václavu Pallierovi, 
se zdá, že diskutující nedosáhli konsenzu jak mezi sebou navzájem, tak 
mezi kandidáty církevní hierarchie a československé vlády.69 Výběr jmen 
kandidátů na post apoštolského administrátora zřejmě nebyl uzavřen, avšak 
J. Šrámek odmítal volbu M. Bubniče, jehož považoval za Csernochova 
kandidáta.70 

Před návratem do vlasti se Jan Šrámek ve dnech 5. až 8. dubna setkal 
v Neapoli s ministerským předsedou Antonínem Švehlou, který v oněch 
dnech pobýval na Sicílii. Do Prahy Šrámek odcestoval ve čtvrtek 12. dubna 
1923. Poněkud příznačně se však Šrámkův pobyt v Itálii překrýval s po-
bytem dalších významných církevních hodnostářů, kteří do Itálie dorazili 
začátkem dubna 1923 v době velikonočních svátků – pražského arcibiskupa 
Františka Kordače, královéhradeckého biskupa Karla Kašpara (1870–1941), 
litoměřického biskupa Josefa Grosse (1866–1931), brněnského biskupa 
Norberta Kleina (1866–1933) a dalších významných biskupů Českoslo-
venské republiky (nitranského biskupa Karla Kmeťka, banskobystrického 
biskupa Mariána Blahu, spišského biskupa Jána Vojtaššáka a košického 

a papežským protonotářem. V letech 1905–1907 zastával post rektora košického semináře. 
Pro svoji moudrost, rozvážnost a vzdělanost (ovládal jedenáct jazyků) získal Fischer-Colbrie 
četné řády a ocenění. Po vzniku Československa nebyl jako jediný z původních uherských 
biskupů sesazen, třebaže o to československá vláda již od roku 1921 usilovala, a zastával post 
košického biskupa za podpory Vatikánu až do své předčasné smrti v roce 1925. Své názory 
a náboženské záměry zřejmě obhájil A. Fischer-Colbrie během návštěvy Svatého města v roce 
1921. Dalším tématem zmíněného setkání, jež rozvířilo debatu mezi zúčastněnými, zůstávala 
otázka řeckokatolického biskupa Antona Pappa, rusínského kněze maďarského původu, 
jenž zastával od roku 1912 post biskupa v Mukačevu. Po vzniku Československé republiky 
zesílily stížnosti na jeho osobu: byl obviňován, že nadržuje Maďarům – odmítl ostatně složit 
slib věrnosti mladé československé republice; československá vláda se jej následně pokusila 
odvolat.
69 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 21. 
70 Stejného dne, kdy jednal J. Šrámek ve Vatikánu, zaslal apoštolský nuncius v Praze 
C. Micara list státnímu sekretáři P. Gasparrimu, v němž prosazoval rychlé obsazení vakantní 
rožňavské diecéze, a to kandidáty M. Bubničem či P. Jantauschem. Košický biskup A. Fischer-
-Colbrie navrhoval na výše zmíněný post ještě třetího kandidáta, jímž se měl stát slovenský kněz 
a profesor teologie Jozef Čárský. Po podepsání mírové smlouvy v Trianonu došlo v listopadu 
1920 k rozdělení bývalé ostřihomské arcidiecéze na slovenskou a maďarskou část – 81 z 99 
farností připadlo Československu. Po smrti rožňavského biskupa Lajose Baláse v roce 1920 
usilovali o tento post tři slovenští kněží: věrný, neúnavný a aktivní kněz Michal Bubnič, Pavol 
Jantausch a Jan Sandor, přičemž jako nejvhodnější kandidát se jevil P. Jantausch. Post apo-
štolského administrátora v Rožňavě zůstal nicméně neobsazen do roku 1925, kdy jej několik 
měsíců zastával Jozef Čárský. Po jeho jmenování apoštolským administrátorem v Košicích 
jej ještě téhož roku nahradil slovenský kněz Michal Bubnič. AS, fondo Sacra Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 39, posizione 30, 
f. 3r–5v; AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
III periodo, fascicolo 586, posizione 1450–1451, f. 6r–8v; AS, fondo Sacra Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 56, posizione 
57–60, f. 34r; K r o f t a ,  K.: Diplomatický deník, s. 213.
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biskupa Augustína Fischera-Colbrie), avšak o jejich setkání či jednání 
s Janem Šrámkem na italské půdě neexistuje v domácích či zahraničních 
archivech žádný záznam. I kdyby však k jejich společnému setkání došlo, 
následovalo by až po Šrámkově přijetí ve Vatikánu a nemělo by na jeho 
průběh žádný vliv; ostatně Šrámek se se slovenskými biskupy setkal těsně 
před svým odjezdem do Itálie v Nitře, kde měl dostatek času probrat pří-
padná témata pro plánované jednání ve Vatikánu.

Jak reagoval na Šrámkův návrat československý tisk a jak jeho misi 
hodnotil? Socialistický a liberální tisk považoval Šrámkovu misi za neúspěš-
nou. České Slovo uveřejnilo dne 21. dubna 1923 článek s názvem Nezdar 
cesty ministra Šrámka do Říma?, v němž se psalo: „Jak se nám sděluje ze 
spolehlivých informací, nesetkala se cesta min. dr. Šrámka do Říma s úspěchem. 
Vatikán zamítl jeho návrhy a to z návodu pražského nuncia Micary, který pře-
dem učinil všechny přípravy, aby min. Šrámek odjel z Říma s nepořízenou.“  71 
České slovo zřejmě vědělo z jistých zdrojů o Micarových listech Gasparrimu 
z 13. března 1923,72 které předcházely Jana Šrámka na cestě do Říma. Kdo 
však proti němu brojil?

Můžeme se domnívat, že oním konspirátorem byl zřejmě ministr 
zahraničí Edvard Beneš, který usiloval o Šrámkovo odstavení z politiky již 
v roce 1920. Když však posledně citovanou zprávu zbavíme zbytečného 
a tendenčního balastu, např. spojení pražského nuncia s rodem Habsbur-
ků,73 získáme poměrně dobrou a logickou situační zprávu o Šrámkově 
„selhání“ ve Vatikánu. Za zdroj informací Českého Slova označil Pražský 
Večerník osobnost ministra zahraničí Edvarda Beneše, České Slovo však 
tuto zprávu obratem dementovalo a odkázalo na informace z vlastních 
soukromých zdrojů.74 V analýze Šrámkovy cesty pokračovalo o týden poz-
ději: „Dr. Šrámek není toliko kněz, ale ministr československý a při tom vůdce 
politické strany, která u nás bojuje pro politické zájmy římské kurie. Min. Šrámek 
papežem přijat nebyl, což znamená, že Vatikán není nakloněn k jakékoli dohodě 
o změnách církevního zákonodárství.“  75 Svůj zájem o římskou misi přitom list 
zdůvodňoval Šrámkovou pasivitou po návratu: „Mlčí, aby jako kněz nestavěl 
hlavu církve do divného světla se zřetelem k našemu státu. Mlčí, aby nemusel 
doznat, že strana co politická organizace katolíků v Čechách nepochodila.“  76

71 Nezdar cesty ministra Šrámka do Říma? České Slovo, roč. 15, č. 94, 1923, s. 1.
72 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28, f. 13r–15v.
73 To ostatně vyvrací sám C. Micara v dopise C. Gasparrimu z 27. dubna 1923. Tamtéž, f. 
18 a také olomoucký Našinec (Pražské zprávy. Našinec, roč. 59, č. 94, 1923, s. 3), jenž dokonce 
přechází do ofenzívy: „Nuncius Micara s Habsburky udržoval mnohem méně ještě styků, nežli 
budovatel strany čes. socialistů, senátor Klofáč. O tom ‚Č. sl.‘ může býti bez starostí.“
74 Zpráva o cestě min. Šrámka do Říma. České Slovo, roč. 15, č. 95, 1923, s. 5.
75 Vatikán a naše republika. České Slovo, roč. 15, č. 100, 1923, s. 1.
76 Tamtéž.
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Benešův protišrámkovský postoj dobře ilustruje volba olomouckého 
arcibiskupa v roce 1920. V květnu 1920 navrhl olomoucký arcibiskup Lev 
Skrbenský (1863–1938) v dopise vatikánskému státnímu sekretáři Pietru 
Gasparrimu (1852–1934) Jana Šrámka,77 společně s A. C. Stojanem (1851–
1923) a K. Wisnarem (1852–1926), jako jednoho ze tří kandidátů na post 
olomouckého arcibiskupa, přičemž jej označil za „muže vysokých duchovních 
a politických kvalit,“ avšak jeho jmenování do Olomouce nedoporučoval: 
„Je absolutně nezbytné jej udržet v čele politicko-církevní formace nově zvoleného 
parlamentu v Praze.“  78 K obsazení olomouckého arcibiskupského stolce se 
o čtyři měsíce později vyjádřil rovněž apoštolský nuncius v Praze Clemente 
Micara, který prezentoval Šrámka jako vládního kandidáta na zmíněný post: 
„Šrámek je hlavou skupiny parlamentních katolíků, je to inteligentní kněz, aktivní 
a také oddaný církvi, ale již dlouhé roky se nevěnuje ničemu jinému než politice. 
Vláda věří, že by se tak zbavila vůdce parlamentních katolíků, který dobře zná 
zákulisí politiky a který se dokáže orientovat v parlamentním chaosu.“  79 Sám 
nuncius se domníval, že by nebylo prozíravé Jana Šrámka v současné době 
vzdálit vedení parlamentních katolíků a politickému životu v Praze, kde 
je stále a možná nyní ještě více potřeba aktivních osobností, připravených 
bránit práva církve.80 

Avšak vraťme se zpět k reakcím tisku po Šrámkově návratu z Říma. 
Neúspěch přisuzovalo České Slovo rovněž faktu, že Jan Šrámek není bis-
kupem, ale pouze československým ministrem a skutečnosti, že se Vatikán 
v Československé straně lidové přiklonil k opozičnímu konzervativnímu 
křídlu Václava Myslivce (1875–1934) a Gustava Mazance (1873–1938), 
podporovanému pražským arcibiskupem F. Kordačem. V. Myslivec, vyda-
vatel, redaktor a poslanec Národního shromáždění za Československou 
stranu lidovou, Šrámkovu cestu do Říma v Čechovi neanalyzoval, avšak 
skrze osobnost předsedy ČSL kritizoval spíše agrárníky: „Ministr Šrámek 
zajel do Říma, cosi tam vyjednával, vrátil se, nikomu ni slova neřekl, ale agrární 
tábor si skombinoval, že se muselo něco stát. Ministr Šrámek agrárníkům nepo-
dal honem referát o výsledku své cesty, a oni by tak nutně něco potřebovali, aby 
zase bylo o čem psát. Jinak se bude v ostatním tisku záležitost bankovních afér 
přemílat do nekonečna. Ale ten nešťastný ministr Šrámek mlčí a mlčí vytrvale. 
K nevydržení!“  81 

Právo lidu rozvinulo kritiku neúspěchu cesty J. Šrámka, jež se objevila 
v Českém Slově. Rudé právo dále radikalizovalo názor Práva lidu. Právo lidu 

77 O kandidatuře Jana Šrámka na post olomouckého arcibiskupa byl rovněž zpraven 
vyslanec Kamil Krofta. Podrobněji K r o f t a ,  K.: Diplomatický deník, s. 81.
78 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Austria-Ungheria, 
III periodo, fascicolo 613, posizione 1486–1487, f. 48r.
79 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Austria-Ungheria, 
III periodo, fascicolo 614, posizione 1487, f. 12r.
80 Tamtéž, f. 30–33.
81 Řím prý ohrožuje koalici. Čech, roč. 48, č. 112, 1923, s. 1. 
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spojilo cestu Jana Šrámka do Říma s cestou československých biskupů 
a za její účel označilo obranu zájmů katolického tábora, jenž byl rozdělen 
zásahem agilního Andreje Hlinky.82 Argumentaci pražského apoštolského 
nuncia Micary o nedostatečném postavení J. Šrámka v hierarchii katolické 
církve jednoznačně potvrdilo České Slovo – Šrámek podle článku Porážka 
lidového směru v katolické straně sice neuspěl, ale svou politikou a diplomacií 
umožnil vzestup vysokého katolického duchovenstva.83 Šrámkovy Lidové 
listy vzniklou situaci nevyjasnily, spíše naopak; svou stručností otevřely 
cestu k dalším spekulacím. Dne 17. dubna 1923 uveřejnily krátkou zprávu, 
že se Jan Šrámek vrátil ze své politické cesty, avšak nijak ji nekomentova-
ly. O necelý týden později, dne 22. dubna, přinesly zprávu podrobnější, 
která však vycházela spíše z negace článků v Českém Slovu než ze skutečné 
znalosti stavu věci. Lidové listy dne 22. dubna uvedly: „Cesta Šrámkova 
do Říma byla jistou korekturou politiky Benešovy a svůj úkol vykonala. Není 
vinou Šrámkovou, že poslední cesta Benešova v Římě nedopadla pro něj a jeho 
reputaci nijak slavně. Ale proto ještě nesmí užívat zahraničních diplomatických 
metod proti tomu, jenž musil zasáhnout do oboru svěřenému jemu, zvláště když 
se zasáhnutí stalo nejen s vůlí, nýbrž i podle přání prezidenta republiky.“  84

Našinec napínal své čtenáře ještě déle než Lidové listy. Teprve 18. dub-
na 1923 přinesl první zprávu o Janu Šrámkovi (a to až na třetí straně!): 
„Ministr zdravotnictví msgre Jan Šrámek vrátil se na neděli z Itálie do Prahy. 
Pondělní ministerské rady se však nesúčastnil, poněvadž únava po dlouhé cestě, 
vykonané naráz, jej připoutala na lůžko.“  85 Čas, který takto získal, využil 
zřejmě k získávání informací o Šrámkově cestě, avšak i on zůstal spíše 
v apologetické rovině, bránil smysluplnost Šrámkovy cesty, obhajoval její 
zdar a vyvracel názory a hodnocení levicových periodik: „Hned po návratu 
ministra Šrámka z Říma rozepsaly se některé sensacechtivé listy o jeho cestě… 
Sobotní číslo ‚Česk. slova‘ dokonce již ví, že min. Šrámek v Římě nepořídil a tuč-
nými písmeny ohlašuje na prvé straně své zprávy titulem: ‚Nezdar cesty min. 
Šrámka do Říma?‘“  86 A dále: „O cestě ministra Šrámka, ježto nikdo ničeho se 
nedověděl, skombinoval a vymyslil si tisk agrární a socialistický spoustu povídaček 
v duchu známé protiřímské bigotnosti.“  87 

82 Porážka lidového směru v katolické straně. Právo lidu, roč. 32, č. 95, 1923, s. 1. 
83 Tamtéž. Odpověď na spekulace levicového tisku o nedostatečném postavení kněze 
Jana Šrámka v hierarchii katolické církve bychom mohli hledat v jednotlivých (arci)biskup-
ských fondech státních či zemských archivů ČR, avšak výsledek takto náročného archivního 
výzkumu by svým rozsahem jistě vydal na další samostatnou studii. Domníváme se, že vztah 
jednotlivých církevních ordinářů k osobnosti Jana Šrámka je v poměru k předmětu tohoto 
článku skutečností důležitou, nicméně ne ústřední, proto se jím nebude dále podrobněji 
zabývat.
84 „Diplomatické“ metody v politice vnitřní. Lidové listy, roč. 2, č. 93, 1923, s. 3. 
85 Ministr zdravotnictví msgre Jan Šrámek vrátil se na neděli z Itálie… Našinec, roč. 59, č. 89, 
1923, s. 3.
86 Pražské zprávy. Našinec, roč. 59, č. 94, 1923, s. 2–3.
87 Denní zprávy. Našinec, roč. 59, č. 97, 1923, s. 4.
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Ze všech katolických listů byl však Našinec nejpodrobnější, i když ani 
on mnohé nejasnosti a nepřesnosti nevysvětlil. Teprve dva týdny po mini-
strově návratu z Říma, dne 27. dubna 1923, přinesl zprávu, že Šrámek byl 
přijat „v dlouhém, více než hodinovém slyšení u papeže… a měl zajista hodně 
mnoho příležitostí v rozmluvě více než hodinové zmíniti se o četných otázkách 
a slyšeti mínění Pia XI., který v Praze byl a naše poměry zná.“  88 Přesto však 
stručnost a obecnost katolického tisku ve věci této římské návštěvy svědčí 
spíše o jeho nedostatečné informovanosti ze strany Jana Šrámka.

Zatímco stanoviska tisku, a tím i veřejného mínění, pokud před-
pokládáme, že jej tisk ovlivňoval, naznačovala, že se Jan Šrámek vrátil 
z Vatikánu, aniž by něčeho dosáhl, současní historici naopak považují jeho 
vatikánskou cestu za víceméně úspěšnou. Antonín Klimek se ve Velkých 
dějinách zemí Koruny české vyjádřil následovně: „Šrámkovi krylo záda, že mu, 
katolickému knězi, při návštěvě Vatikánu v dubnu 1923 podle všech náznaků 
Svatý stolec poskytl podporu proti konzervativcům a ultramontánům a posvětil 
jeho přeopatrný postup na rizikové půdě ČSR,“  89 či ještě stručněji v Boji 
o Hrad: „J. Šrámek utrpěl zranění při autohavárii a pak musel odejet do Říma 
jednat o další politice své strany, v níž se mu objevovali sokové, žalující na něj 
i ve Vatikánu. Paradoxně to ale pomohlo, aby Pětka povstala obnovená jako 
bájný Fénix.“  90 Slova Miloše Trapla jsou vůči Šrámkovi ještě vstřícnější: 
„Měsíční pobyt Šrámkův v Itálii přinesl zcela zřejmě lidové straně řadu přízni-
vých výsledků. Šrámek vysvětlil vatikánským činitelům vnitropolitickou situaci 
v ČSR, pozice katolicismu po válce i změny, kterých jeho hnutí dosáhlo, význam 
odvrácení odluky pro církev i motivy dosavadní taktiky ČSR. Odstranil nebezpečí 
odchodu kněží z politické práce a naopak prosadil některé své spolupracovníky 
do významných kněžských funkcí.“  91 Odkud však autoři tyto názory čerpali 
a čím svá tvrzení podložili? Jejich hodnocení vychází ze znalosti domácích 
archivů a dobového tisku, avšak své závěry dedukují především z událostí, 
jež po Šrámkově misi následovaly, a ze znalosti Peroutkova Budování státu. 

Nejpopisnější je v souvislosti s cestou na jih již zmíněný Ferdinand 
Peroutka: „Zdá se, že mu [Šrámkovi – pozn. MŠ] jeho taktika byla i Vati-
kánem schválena… Není pochyby, že při této příležitosti vyložil dr. Šrámek 
vatikánským autoritám také poměry země, z níž přichází, a patrně uvedl dost 
přesvědčivých důvodů, proč nemůže vystupovat jako vůdce bojového katolicismu. 
Řekl podle všeho, že si musí aspoň částečně počínat tak, jako by prováděl mi-
sionářskou činnost in partibus infidelium, v zemi skeptiků a nevěrců, kteří by se 
stali nevěrci vášnivými a mstivými, kdyby proti nim mělo být užito násilného 
tlaku. Myslíme, že požádal uctivě, aby mu nebylo přikázáno budit, co spí. Mohl 
poukázat na pozoruhodné dosavadní výsledky své nehlučné taktiky, na to, že 

88 Tamtéž.
89 K l i m e k ,  A.: Velké dějiny zemí Koruny české XIII, s. 397–398.
90 K l i m e k ,  A.: Boj o Hrad I, s. 288.
91 T r a p l ,  M.: Politický katolicismus, s. 84.
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hrozivý nápor československé církve byl zlomen, na to, že husitské zanícení lidu 
přechází a že po revoluční zátopě a po mnohých zmatcích vynořil se fakt, že 
většina českého národa zůstala katolickou; rušit tento proces výbojnými gesty by 
bylo neprospěšné, poněvadž by celý neblahý boj vzplanul znovu. Jelikož nikdy 
potom neučinil pokus taktiku svou pozměnit, je nejpravděpodobnější, že mu k ní 
byl tehdy v Římě dán souhlas.“  92 Avšak i Peroutka hodnotí předsedu ČSL 
převážně z pozice, jež mu byla známa ze Šrámkových projevů v Českoslo-
vensku. Proč však zmínění autoři považují římskou cestu za úspěch? Čím 
je předseda lidovců přesvědčil? 

Na základě zpřístupněných vatikánských archiválií je zřejmé, že Jan 
Šrámek ve Vatikánu v březnu 1923 svoji umírněnou politiku obhájil, i když 
představitele české katolické hierarchie ani bojovné katolické intelektuály 
o správnosti své cesty v politickém životě mladé československé republiky 
příliš nepřesvědčil93 – kriticky se k jeho osobě vyslovoval například zmíněný 
lidovecký list Čech. Sám Šrámek toho o své vatikánské misi mnoho nepro-
zradil. Československý zástupce ve Vatikánu Václav Pallier informoval dne 
31. března 1923 v listu III. řádná zpráva politická čs. vyslanectví u Vatikánu 
a 16. dubna v listu Pobyt ministra Šrámka v Římě ministra zahraničí Ed-
varda Beneše o obsahu Šrámkových jednání, avšak nebyl příliš konkrétní; 
„O svých rozhovorech mi pan ministr neučinil celkem bližších sdělení…,“ dodal 
stroze na závěr.94 Přestože Jan Šrámek, muž mlčení,95 mnoho neprozradil, 
určité informace se československý vyslanec Pallier dozvěděl od státního 
sekretáře Pietra Gasparriho a prosekretáře Francesca Borgongini-Ducy. 
Zatímco první z uvedených se k jednáním s J. Šrámkem vyslovil pozitivně 
a sdělil V. Pallierovi, že na přítomné učinil československý ministr a před-
seda Československé strany lidové nejlepší dojem, druhý stručně a pouze 
obrazně načrtl šíři vatikánských diskuzí.96 Zdá se, že Šrámek mlčel nejen 
po návratu, ale již při setkání se svými krajany v Itálii; právě jeho mlčení 
spustilo živou diskuzi v tisku. 

Pokud Jan Šrámek ve Vatikánu uspěl, bylo to zřejmě proto, že ne-
dávno zvolený papež Pius XI. ocenil, jak se „Šrámkovi podařilo z počátečního 
bodu, kdy se zdálo být vše ztraceno, vybudovat z ČSL stranu úspěšnou a vlivnou, 
spolehlivou zastánkyni zájmů katolíků a ‚jazýček na vahách‘ v rámci českého 
politického systému.“  97 Šrámkově pozici neublížil ani list Františka Jehličky 
(1879–1939), slovenského katolického kněze, politika a publicisty, který 

92 P e r o u t k a ,  F.: Budování státu IV, s. 1774.
93 K l i m e k ,  A.: Velké dějiny zemí Koruny české XIII, s. 394.
94 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 19, 21.
95 P u t n a ,  Martin C.: Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945. Praha 2010, 
s. 196.
96 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Politické zprávy 1920–1939. Vatikán, 1923, 
č. 21.
97 P u t n a ,  M. C.: Česká katolická literatura, s. 187.



84

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

stál v silné opozici vůči ČSR, zasazoval se o rozchod s Čechy a návrat 
Slovenska pod uherskou korunu; dotyčný dopis z března 1923 Šrámka 
a jeho názory tvrdě kritizoval a obviňoval ze spolupráce s ateisty a husity.98 
Neuškodila mu ani kritika státního sekretáře Pietra Gasparriho, jež se týkala 
Šrámkova setrvávání ve vládě stavící se nepřátelsky vůči katolicismu,99 ani 
občasné invektivy apoštolského nuncia v Praze Clementa Micary ohledně 
Šrámkovy pasivity a vyjednávací taktiky z počátku 20. let.100 Micara však 
záhy dokázal ocenit klady Šrámkovy osobnosti, jež převažovaly, a Vatikán 
informoval o J. Šrámkovi převážně v pozitivním duchu: „Po vážné automo-
bilové nehodě, kdy si Šrámek mnohé protrpěl…, prokázal, že je kněz zbožný, 
církvi oddaný a blízký.“ 101 Zřejmě nejvíce kritický byl vůči Janu Šrámkovi 
královehradecký sídelní biskup Karel Kašpar, který do Vatikánu v dubnu 
1923 napsal: „Nejsem politik, avšak věřím, že vidím věci lépe než monsgr. Šrá-
mek… Monsgr. Šrámek si myslí, že je postavení Československé strany lidové 
ve vládě pevné. Uvidíme! Myslím, že se nemýlím…“  102

Domníváme se však, že J. Šrámek mlčel po svém návratu spíše proto, 
že ve Vatikánu neuspěl – prioritou jeho cesty na jih bylo vyjednání modu 
vivendi (resp. jeho příprava), jež nebylo korunováno úspěchem.103 Mise 
byla úspěšná v tom ohledu, že si obě strany vyjasnily názory na politické, 
náboženské a stranické problémy mladé republiky, přičemž Šrámek uči-
nil na přítomné zástupce Svatého stolce značný dojem, avšak neúspěšná 
z pohledu samotného J. Šrámka. Strany prodiskutovaly značnou šíři pro-
blémů, ale právě onen rozsah přesvědčil Vatikán, aby v duchu Šrámko-
vých zásad nenaléhal na nemožné a neprosazoval konkordát v zemi, která 
nedisponovala vysokým stupněm religiozity104 a nebyla příliš nakloněna 
katolické církvi. Ta se v československém státě po roce 1918 nacházela 
přinejmenším v obtížném postavení105 a teprve postupně si budovala své 

98 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 24, posizione 16, f. 60r–62v.
99 Např. ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 9, 
fascicolo 36, f. 5rv a další.
100 ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 10, fascicolo 
40, f. 70r–75v.
101 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 4, posizione 4, f. 51r.
102 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 17, posizione 13, f. 29r, 30v.
103 Modus vivendi byl sjednán teprve na přelomu let 1927/1928, i když již v roce 1925 
odevzdal apoštolský nuncius v Praze Francesco Marmaggi československému ministerstvu 
zahraničních věcí návrh vlastní dohody, který nesl název Modus vivendi mezi československou 
vládou a Sv. stolcem.
104 Obecný stupeň religiozity nebyl v českých zemích nijak vysoký, třebaže při sčítání v roce 
1900 žilo v Čechách 96 % katolíků, na Moravě 96 % a ve Slezsku 98 %. Mnohé masové akce 
sice zachovávaly náboženský rozměr, vycházely však spíše z národních tradic a do značné 
míry ze společenských zvyků. Vnější, formální stránka přitom zřetelně zastiňovala skutečnou, 
vnitřní religiozitu obyvatel.
105 K pozicím katolické církve v Československu po roce 1918 podrobněji Š m í d , 
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místo ve společnosti i získávala respekt obyvatel českých zemí, kterému 
se kdysi těšila. Vatikán zodpovědně usoudil, že by se tyto těžko a pomalu 
vydobyté pozice mohly přijetím konkordátu či modu vivendi, jenž by byl 
vnímán jako prostředek „vatikánské kontroly“ a svrchovanosti, den ze dne 
zhroutit. Zřejmě si byl také vědom, že by podobné plány v československém 
parlamentu neuspěly. Právě poměrně vysoké ambice a jejich nenaplnění 
byly příčinou Šrámkova neúspěchu a selhání.

V tomto ohledu česká historiografie mnohdy zdůrazňuje podíl Jana 
Šrámka na uzavření modu vivendi na přelomu let 1927/1928 mezi Čes-
koslovenskou republikou a Svatou stolicí, avšak Šrámkovo angažmá v celé 
záležitosti není dodnes zcela jasné.106 Přestože se historik Miloš Trapl 
domnívá, že Šrámkovo „jednání ve Vatikáně roku 1926 výrazně přispělo 
k odstranění ‚pachuti Marmaggiho aféry mezi ČSR a papežskou kurií‘ a přivedlo 
obě strany opět za jednací stůl“,107 ve vatikánském archivu neexistuje žádný 
doklad o Šrámkově cestě, jednání či pobytu ve Vatikánu ve zmiňovaném 
roce 1926. Stejně tak o údajné Šrámkově cestě do Říma v roce 1924108 
archivy, ať již vatikánské, či archivy ministerstva zahraničních věcí ČR,  
mlčí.109 Věříme, že i kdyby se ztratil Šrámkův vlastní zápis z roku 1926, kdy 
představitel Československé strany lidové údajně soukromě jednal s pape-
žem Piem XI., vatikánské archivy by přinejmenším informovaly o dalších 
dokumentech či odkazech týkajících se této významné události a nepřešly 
by je bez jediné zmínky. K významné Šrámkově návštěvě existuje v Taj-
ném vatikánském archivu celý fascikl dokumentů, jenž se týká Šrámkových 

Marek: Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky. Střed. Časopis 
pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3, 2011, s. 60–76.
106 Rovněž J. Dejmek zde vyzvedává především úlohu bývalého vyslance Kamila Krofty. 
Podrobněji D e j m e k ,  J.: Počátky diplomatických vztahů, s. 245. Srov. M a l í ř ,  Jiří – 
M a r e k ,  Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích 
a Československu 1861–2004. I. Brno 2005, s. 666.
107 T r a p l ,  Miloš: Přehled života a díla monsignore ThDr. h. c. Jana Šrámka. In: Marek, 
P. (ed.): Jan Šrámek. Kněz. Státník. Politik, s. 34. Trapl zde uvádí, že Šrámek sepsal o svém 
několikahodinovém jednání s papežem Piem XI. v roce 1926 zápis, který zapečetil. Bohužel 
se však nezachoval, neboť byl zničen za druhé světové války.
108 Např.  M a l í ř ,  J. – M a r e k ,  P. a kol.: Politické strany I, s. 665. Zřejmě se 
jedná o překlep – místo datace 1924 uvažoval autor o roce 1926.
109 Archiválie k osobnosti Jana Šrámka jsou uloženy v AS, fondo Sacra Congregazione 
degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 38, posizione 28 
a v ASV, fondo Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 10, fascicolo 
39. Pokud jsme se až donedávna domnívali, že J. Šrámek podnikl ve 20. letech do Říma 
celkem tři cesty, dnes se spíše kloníme k názoru, že předseda ČSL přicestoval do Vatikánu 
pouze jednou, a to v roce 1923. Rok 1924, o němž jsme ještě v roce 2011 spekulovali, byl 
zřejmě překlepem, jenž se do historických textů vloudil nepozorností, rok 1926 je doložen 
pouze jedním ze Šrámkových současníků, a to navíc tak volně a nejistě, že se jednalo spíše 
o autorovu falzifikaci, než o konkrétní cestu, jež by měla oporu v dobových pramenech, 
zejména pak v těch, které jsou uloženy v Tajném vatikánském archivu. Na druhé straně ne-
můžeme s jistotou říci, že v tomto roce (1926) Šrámek do Říma nezavítal, ale není to příliš 
pravděpodobné. Srov. Š m í d ,  Marek: Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době 
první republiky. In: Marek, P. (ed.): Jan Šrámek a jeho doba, s. 218–228.
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jednání v Římě v roce 1923,110 proč by tedy podobný fascikl neexistoval 
k návštěvám v letech 1924 či 1926, jež by snad byly – podle dobového 
politicko-náboženského klimatu v Československu – rovněž klíčové, ba 
možná i důležitější než Šrámkova první cesta do Říma v roce 1923?

Možné stopy se nabízí rovnou dvě. První z nich by mohl být dopis 
sekretáře nunciatury v Praze Antonia Araty (1883–1948) státnímu sekre-
táři Pietru Gasparrimu z 23. července 1925, v němž Šrámek v důvěrném 
rozhovoru naznačil možnost své cesty do Říma, kde by vystupoval jako 
důvěrník předsedy vlády Antonína Švehly a ještě před příjezdem samotného 
Edvarda Beneše by zde připravil půdu pro vyjednávání o modu vivendi,111 
avšak Jan Šrámek do Říma ve 20. letech již zřejmě nedorazil.112 Je tedy 
pravděpodobné, že Miloš Trapl vztáhl projednávání modu vivendi z roku 
1923, kdy o něj usiloval ministr Šrámek, k pozdějšímu vyjednávání o textu 
úmluvy v roce 1927. O neúspěšném pokusu z roku 1923 neinformoval 
ani Jan Šrámek, ani žádný československý deník, proto zůstal zapomenut 
a pozornost historiků poutal pouze úspěšný pokus o pár let později, který 
ke zdárnému uzavření modu vivendi přirozeně přiřadil osobnost J. Šrámka, 
jež však v období let 1927/1928 při jeho finální podobě zřejmě nesehrála 
žádnou významnější roli.

Druhou možnou stopou je sborník s názvem Jan Šrámek113 z pera 
Františka Methoda Žampacha (1886–1971), v němž se autor na stranách 
49 a 112 vyjádřil ke Šrámkově cestě do Říma v polovině 20. let. První 
Žampachův odkaz připomenul, že „…republika s Vatikánem uzavřela zvláštní 
smlouvu, tak zv. modus vivendi po 500 letech opět první smlouvu S. stolice se 
státem našeho národa. Stalo se tak po té, kdy dr. Šrámek vykonal zvláštní cestu 
do Říma, kde objasnil naše poměry a kde dovedl získati rozhodující činitele 
pro porozumění zvláštním potřebám i poměrům našim.“  114 Druhý uváděl, 
že po Marmaggiho aféře „Šrámek potom vše vyložil v Římě, kde byl skoro 
tři týdny a kde byl přijat ve velmi dlouhé audienci sv. Otcem. A poněvadž tam 
musil na různá ta slyšení dlouho čekat, sepsal to všecko pro historii. Zapeče-
těný tento spis – myslím dosud jediné memoáry Šrámkovy – leží v Praze.“  115 
První zmínka mohla být klidně vztažena ke Šrámkově cestě v roce 1923, 

110 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 38, posizione 28. 
111 AS, fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, 
IV periodo, fascicolo 57, posizione 61, f. 49rv.
112 Tuto moji domněnku potvrzuje Ľ. Hromják, který uvádí, že Jan Šrámek si svoji ne-
příznivou reputaci z roku 1925 napravil až při audienci s papežem Piem XI. dne 6. ledna 
1935. Kdyby tedy Šrámek ve Vatikánu v roce 1926 pobýval, jistě by se setkal s papežem již 
dříve. H r o m j á k ,  Ľ.: Postoj Československé strany lidové voči pastierskemu listu slovenských 
biskupov, s. 113.
113 Ž a m p a c h ,  František Method: Jan Šrámek. Životní data, dokumenty, vzpomínky, 
úvahy. Brno 1930.
114 Tamtéž, s. 49. 
115 Tamtéž, s. 112.
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ke druhé návštěvě pak podle Žampachových slov došlo mezi červencem 
1925 a prosincem 1927 až lednem 1928. Jednoduchou dedukcí bychom 
sice mohli dospět k závěru, že se Jan Šrámek znovu vydal do Říma v roce 
1926, avšak v samotném sborníku to explicitně uvedeno není. Rok 1926 tak 
sice zůstává jednou z možných časových alternativ druhé Šrámkovy cesty 
na jih, avšak o jeho cestě do Svatého města nemáme žádné další zprávy.

Růst popularity katolického tábora po roce 1923 posiloval mnohé 
hlasy, např. Bohumila Staška (1886–1948), které se domnívaly, že setr-
vávání Československé strany lidové v koalici věci katolicismu škodí. Ze 
situace, kdy bylo po převratu v roce 1918 bezprostředně nutné katolické 
náboženství bránit, se postupně začala církev probouzet a za své věci 
odhodlaně bojovat. O slovo se začala výrazně hlásit skupina katolických 
intelektuálů, stojících většinou nad politickými stranami, která nebyla 
spokojena s postavením katolické církve i náboženského života v novém 
československém státě, v němž se cítila poněkud upozaděna.116 Kritizovala 
postoje tolerantního proudu, jemuž vyčítala přizpůsobivost, malověrnost 
a neschopnost bojovat za požadavky římskokatolické církve. Snažila se 
obnovit pozice a váhu církve v životě československé společnosti a prosa-
dit zrušení omezení, jež byla přijata v době po roce 1918, jako byly např. 
Habrmanovy školské zákony, fakultativní civilní sňatek, povolení rozvodů 
apod.117 Z těch nejvýznamnějších připomeňme Jaroslava Durycha (1886–
1962), Jakuba Demla (1878–1961), Rudolfa Inu Malého (1889–1965), 
Josefa Konstantina Miklíka (1895–1966) a další. Radikalizace Českosloven-
ské strany lidové však byla zastavena a sjezd lidovců na jaře 1923 rozhodl 
o dalším setrvání ČSL ve vládě. 

Die Verhandlungen Jan Šrámeks im Vatikan in den 1920er 
Jahren

Zu den herausragenden Persönlichkeiten der tschechischen Kirchengeschichte zählt 
unbestritten der Priester, Politiker und Universitätsprofessor Jan Šrámek (1870–1956), der 
sich an die Spitze des politischen katholischen Lagers in seiner Heimat stellte und der bis zum 
Jahre 1938 den Posten des Vorsitzenden der tschechoslowakischen Volkspartei bekleidete. 
Šrámek war bereits im 19. Jahrhundert eine schillernde Figur, als er sich als Organisator der 
christlich-sozialen Bewegung und als Gründer christlich-sozialer Arbeitervereine profilierte. 
In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wirkte er als Abgeordneter des Mährischen Landtags 
in Brünn und im Wiener Reichsrat. Nach 1918 trugen die Bemühungen seiner langjährigen 
politischen, parteipolitischen und intellektuellen Arbeit Früchte und Šrámek trat an die 

116 Š e b e k ,  Jaroslav: Katolicismus a autoritativní hnutí meziválečného období. In: Kubíček, 
Tomáš – Wiendl, Jan (edd.): Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“ 
Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno 2005, s. 170.
117 T r a p l ,  Miloš: Masarykovy spory s katolickou církví. In: Pavlincová, Helena – Zouhar, 
Jan (edd.): T. G. Masaryk a československá státnost. Sborník textů a přednášek. Praha 2001, 
s. 145.
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Spitze des politischen Katholizismus in Böhmen und Mähren. Seine Partei avancierte zu 
einer republikanischen, nationalen, die Regierung befürwortenden Kraft und zu einem nicht 
wegzudenkenden Bestandteil der meisten Regierungskoalitionen in der Zwischenkriegszeit, 
Šrámek selbst trat als Eisenbahnminister in die Beneš-Regierung im Jahre 1921 ein. Die 
von ihm verfolgte Politik erwies sich als demokratisch und staatstragend, später arbeitete er 
eng mit linksorientierten Parteien zusammen. Auf seine Romreise im Jahre 1923 – seiner 
offenkundig einzigen in den 1920er Jahren – informierte er die obersten Würdenträger 
des Vatikan über die kirchenpolitischen Verhältnisse im tschechoslowakischen Staat und 
überzeugte die römische Kurie von der Notwendigkeit eines besonnenen Vorgehens, als 
er die Durchsetzung von Forderungen ablehnte, die Unverständnis und Widerstand gegen 
die katholische Kirche hervorgerufen hätten. Die obersten Kirchenvertreter, mit denen er 
zusammentraf – Papst Pius XI. (1922–1939) und Staatssekretär Pietro Gasparri (1852–1934) 
– begriffen, dass Šrámek für den Katholizismus in der jungen tschechoslowakischen Republik 
der beste Repräsentant sei und für die Beziehungen zum Apostolischen Stuhl damit der 
loyalste und glaubwürdigste Vertreter.
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physical education. After February 1948, the ruling Communist party of Czechoslo-
vakia tactically preserved the existence of the largest democratic guild but through 
the personal, ideological and organizational reconstruction sought to transform Sokol 
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ber 1952 and the possibility of sport associations called Sokol was only allowed in 
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Když Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš v roce 1862 založili tělový-
chovnou organizaci Sokol, od začátku její rozvoj provázelo vlastenectví, 
které svou společenskou sílu ukázalo v osudových chvílích českého národa 
několikrát. Zatímco zákaz v době světových válek a účast členů v odboji jsou 
v povědomí známější, domácí osudy spolku po roce 1948, kdy byl začleněn 
pod sjednocenou tělovýchovu a pouze krátká epizoda roku 1968 umožnila 
snahu o návrat na výsluní, na větší historické analýzy teprve čekají. Jaroslav 
Nešpor k životu Sokola mezi XI. a XII. sletem (tj. mezi lety 1948 a 1994) 
konstatuje: „Není mi známo, že by někdo provedl nějaké celkové zhodnocení 
vývoje tělovýchovy a sportu za období začínající rokem 1948 až do dnešních 
dnů.“  1 To sice již zcela neplatí (srov. J. Waldauf), je ale smutné, že učeb-
nice dějepisu hovoří o Sokolu naposledy zpravidla při XI. sletu, přestože 
tím jeho historie nekončí. Tato studie chce přispět do odborné diskuze 
o úloze a osudech Sokola v prvních letech poúnorového Československa,2 

1 Sokolský vzdělavatel. Věstník vzdělavatelského sboru ČOS, č. 1, 30. 3. 2006, s. 7. 
2 K vývoji Sokola v Československu a zejména v exilu W a l d a u f ,  Jan: Sokol – malé 
dějiny velké myšlenky 1–3. Luhačovice 2007–2010. 
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kdy KSČ upevňovala monopol státní moci. Je ironií osudu, že se v roce 
90. výročí (1952) Československá obec sokolská (ČOS) dočkala zániku, 
ačkoliv na venkově nejedna sokolská jednota pokračovala dále. 

Tři poznámky k poúnorovému vývoji Sokola (studie neřeší XI. vše-
sokolský slet v červnu 1948) otevírají témata, která organizačně osud So-
kola provázela. Již analyzovanou očistu a sjednocování tělovýchovy (srov. 
J. Waldauf či J. B. Uhlíř – M. Waic) stať doplňuje především regionální 
sondou a citací některých centrálních pokynů. Druhá část se zastavuje 
u legislativní kodifikace nového postavení Sokola a u reflexí celostátních 
konferencí i IX. sjezdu ČOS. Završení reorganizace představuje závěr 
roku 1952. Je zajímavé vnímat tyto procesy v regionálním kontextu míst-
ních jednot a politických orgánů, jež se musely vyrovnávat s dopadem 
celostátních změn na lokální poměry, v nichž i přes ideologickou agitaci 
přetrvávala síla tradice. 

Východiska pramenná a historická

Otázku transformace sokolského hnutí po roce 1948 je třeba vnímat 
v návaznosti na nové politické podmínky po roce 1945 obnovené demo-
kracie tzv. Národní fronty, jež usnadnily sloučení či definitivní likvidaci 
původních spolků. Poúnorový mocensko-politický systém posléze uzákonil 
jako jediný typ spolčování masové zájmové organizace fakticky řízené KSČ. 

Odborná literatura k dějinám po roce 1945 téma spolků reflektuje, ale 
výzkum jednotlivých organizací je stále otevřený.3 K vlastní otázce Sokola 
ve sledovaném období je třeba jmenovat práce někdejší náčelnice ČOS 
Marie Provazníkové (1890–1991),4 publikaci autorů Jana B. Uhlíře a Marka 
Waice Sokol proti totalitě 1938–1952 5 a již citované trojdílné kompendium 
Sokol od Jana Waldaufa (1929–2011). Z posledního čtyřletí existence ČOS 
však výzkumy řeší především jen léta 1948–1949. Poválečný vývoj a sokol-
ské hnutí v zahraničí otevírá i sborník z mezinárodní konference konané 

3 K poúnorovému vývoji společenských organizací např. Lašťovka, Marek a kol.: Pražské 
spolky 1895–1990. Praha 1998; K n a p í k ,  Jiří: Únor a kultura: sovětizace české kultury 
1948–1950. Praha 2004; K a p l a n ,  Karel: Proměny české společnosti (1948–1960). Část 
první. Česká společnost po roce 1945, sv. 3. Praha 2007, s. 193–299; J e c h o v á ,  Květa: 
Cesta k emancipaci. Postavení ženy v české společnosti 20. století. In: Tůma, O. – Vilímek, T. 
(edd.): Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Česká společnost po roce 1945, 
sv. 5. Praha 2008, s. 69–129; N e č a s o v á ,  Denisa: „Buduj vlast – posílíš mír!“ „Ženské 
hnutí“ v českých zemích 1945–1955. Dizertační práce. Historický ústav FF MU. Brno 2009; 
Š i k u l a ,  Martin: Spolkový život na pozadí združstevňování a kolektivizace severohorácké 
vesnice. ČMM 130, 2011, s. 97–129. 
4 P r o v a z n í k o v á ,  Marie –  Š k v o r ,  Jiří: 11. všesokolský slet v Praze 1948. 
Curych 1976; P r o v a z n í k o v á ,  Marie: Sto let Sokola: jeho příspěvek ke vzniku, vývoji 
a k demokracii Československa. Washington 1962; P r o v a z n í k o v á ,  Marie –  K a -
b e s o v á ,  Otilie: To byl Sokol. Mnichov 1988. 
5 U h l í ř ,  Jan B. –  W a i c ,  Marek: Sokol proti totalitě 1938–1952. Praha 2001. 
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v Praze v září 1997.6 Významnou regionální sondu přináší výzkum Miroslava 
Urbánka, který nezůstal pouze u historie Sokola v Polné do roku 1949.7

Vlastní pramenný výzkum vychází z písemností okresních orgánů 
(okresní národní výbory /ONV/, Komunistická strana Československa  
/KSČ/, Národní fronta /NF/), z dobové legislativy a z centrálních pokynů, 
z tisku, z obecních kronik a z písemností8 nebo nejnověji z internetových 
prezentací spolků. Širší územní sondáž je primárně zaměřena na regiony 
česko-moravského pomezí s převážně agrárními okresy nebo s lokální pří-
tomností výrobních a průmyslových závodů, na jižní Moravě si podrobněji 
všímá situace na Blanensku a slezskou oblast zastupuje Karvinsko, jež umož-
ňuje problematiku nahlížet v souvislosti se specifiky hornicko-průmyslové 
oblasti a česko-polské spolupráce. Další příklady z moravských i českých 
regionů jsou výsledkem náhodného výběru a výzkum archivních pramenů 
potvrzují nebo ve zjištěných jevech doplňují. Citované ukázky jsou vždy 
ponechány v autentickém znění včetně jazykových chyb. 

Poměrně liberální rakouský spolkový zákon č. 134 ř. z. z roku 1867 
o právu spolkovém přispěl k širšímu zakládání místních organizací Sokola 
a byl také převzat první republikou. Po osvobození byla provedena náprava 
důsledků vývoje po září 1938 a po březnu 1939 (Sokol byl zastaven i zrušen 
v roce 1941) dekretem prezidenta republiky z 25. 9. 1945 č. 81/1945 Sb. 
o některých opatřeních v oboru spolkovém, jenž v zemi české a morav-
skoslezské rušil rozpuštění spolků v době nesvobody, i když s výjimkami 
(spolky zaniklé slučováním a v důsledku neobnovení stran, na které byly 
vázány). V letech 1946–1947 byly uzákoněny masové organizace ROH 
a JSČZ (Revoluční odborové hnutí a Jednotný svaz českých zemědělců), 
ale unifikační snahy se i přes pokus o sjednocení tělovýchovy zatím Sokola 
nedotkly. Obzvláště v katolicky zaměřených regionech navíc nelze pomi-
nout obnovu tělovýchovné organizace Orel, vázané na Československou 
stranu lidovou,9 a v obcích, kde vedle sebe působily Sokol i Orel, vzájemný 
antagonismus obou spolků. 

6 Sokol – jeho vznik, vývoj a význam. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference v září 
1997. Praha 1998. 
7 U r b á n e k ,  Miroslav: Kapitoly z dějin sokolského hnutí v Polné na Českomoravské 
vrchovině. TJ Sokol Polná v letech 1869–1949. Polná 2003; t ý ž :  Příspěvek k dějinám 
sokolského hnutí na Českomoravské vrchovině. TJ Sokol Polná v letech 1869–1953. Rigorózní 
práce. Ústav českých dějin FF UK. Praha 2010. 
8 Archivní výzkum problematizuje míra zachování písemností okresních i spolkových 
orgánů, obzvláště z přelomu 40. a 50. let, kroniky zase mohou představovat tendenční zápisy. 
9 K otázce českého politického katolicismu kupř. práce Miloše Trapla nebo nejnověji 
Michala Pehra. 
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Poznámka první: Poúnorová unifikace a očista (1948–1949)

Po únoru 1948 se vývoj odehrával v režii Ústředního akčního výboru 
Národní fronty (ÚAV-NF), vedeného KSČ, zatímco legislativně nastalo 
přechodné období. Ústava z 9. 5. 1948 hovoří v souvislosti s obstaráváním 
věcí veřejných a uplatněním demokratických práv lidu o tzv. dobrovolných 
organizacích, jimiž se myslí „zejména politické, odborové, družstevní a kulturní, 
organizace žen a mládeže a organizace tělovýchovné“,10 které ale až do vy-
dání nového zákona v roce 1951 nejsou blíže specifikovány. Zajímavým 
pramenem poznání spolkové sítě právě v tomto mezidobí jsou spolkové 
katastry, které byly postoupeny ze zemských národních výborů (ZNV) 
nově ustaveným okresům.11

Bezprostředně po únorové vládní krizi bylo přistoupeno k definitivní 
unifikaci tělovýchovy a sportu,12 spočívající v likvidaci tělovýchovných 
spolků s výjimkou Sokola – Ústřední akční výbor NF rozhodl o sjednocení 
tělovýchovy již 27. 2. 1948. Do Sokola byly dále začleňovány sportovní klu-
by i odbory Klubu českých turistů. Například okresní akční výbor Národní 
fronty (OAV-NF) v Novém Městě na Moravě vyzval 15. 3. 1948 jednoty 
Orla a odbory lidové a národněsocialistické mládeže,13 aby do 27. 3. 1948 
dobrovolně provedly likvidaci a doporučily svým členům vstup do Sokola 
a Svazu české mládeže (SČM). V místech těchto organizací měly místní 
akční výbory NF (MAV-NF) pověřit vhodnou osobu majetkovým a správ-
ním dozorem.14 Unifikace tělovýchovy a sportu pod Československou 
obcí Sokolskou (ČOS) patřila k bolestivým zásahům do tradic.15 Nejhorší 
byla tam, kde se do ní horlivě zapojili místní funkcionáři, jako například 

10 Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (dále jen Sbírka zákonů RČS), 
ročník 1948, částka 52, č. 150, Ústava čs. republiky, čl. IV, odst. 3. 
11 Přenesení části působnosti ZNV na ONV i ve věcech spolkových podle dosud platného 
zákona č. 134/1867 ř. z. ve znění dekretu č. 81/1945 Sb. řešilo vládní nařízení. Sbírka zá-
konů RČS, ročník 1948, částka 106, č. 305, Vládní nařízení ze dne 28. 12. 1948 o některých 
přesunech působností ve veřejné správě. 
12 Poprvé se myšlenka spojení tělocvičných, sportovních a turistických organizací objevila 
na podzim 1938. K realizaci však došlo až v květnu 1945 ustavením Ústředního národního 
tělovýchovného výboru (ÚNTV), ale plán založit Tělovýchovný svaz Sokol narazil na odmítavý 
postoj Orla a fotbalového svazu. Poválečná snaha o sjednocení před únorem 1948 vyústila 
v kompromis a 16. 11. 1946 byl ustaven Československý tělovýchovný svaz (ČSTS), jenž byl 
federací tělovýchovných spolků a sportovních svazů zachovávajících si samostatnost. K tomu 
U h l í ř ,  J. B. –  W a i c ,  M.: Sokol, s. 21–23, 100–106. 
13 Mladí příslušníci strany národně socialistické (ČSNS) a lidové (ČSL) byli organizováni 
jako odbor mládeže svých stran, neboť v jednotném SČM naráželi na komunistické plány 
na podoby mládežnické organizace. Teprve v dubnu 1949 se KSČ podařilo definitivně ustavit 
jednotný Československý svaz mládeže (ČSM).
14 Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár n. S., i. č. 1, kart. 1, 
zápisy ze schůzí užšího výboru OAVNF v Novém Městě na Moravě, zápis z 15. 3. 1948. 
15 „Tento den znamenal pro mnoho lidí v obci velikou ránu, neboť silně lpěli na tradici a majetku 
spolku, který společně pořizovali.“ SOkA Žďár nad Sázavou, MNV Nová Ves u Nového Města 
na Moravě, kniha 42, Kronika obce Nová Ves, nestr. 
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v Bludově na Šumpersku, kde paradoxně ve čtrnáctičlenném MAV-NF za-
sedlo jedenáct členů Sokola.16 Začlenění právě do sokolských jednot by se 
mohlo zdát mírnějším způsobem likvidace Orla, pokud v obcích existoval, 
ale zde již společné prvorepublikové působení šlo ideovým zaměřením 
proti sobě. Tak kupříkladu v opise záznamu o předání majetku sokolským 
jednotám ve Strážku u Bystřice nad Pernštejnem se uvádí, že „z členů Orla 
do jednoty Sokol nikdo nevstoupil“.17 (Srov. podobnou zprávu z Mysločovic 
u Zlína: „Členové Orla neměli zájem společně pracovat, ale majetek byl převeden 
do Sokola.“  18) Zdá se, že na rozdíl od sportovních klubů znamenala ideo-
vá sounáležitost členů Orla se svým spolkem více než pouhou přidanou 
hodnotu k tělovýchovné činnosti. Například v kronice města Blanska se 
ke sjednocení tělovýchovy píše, že do Sokola se začlenil Atleticko-fotbalový 
klub (AFK), Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) a Klub českých turistů, 
zatímco z Orla vstoupil jako přispívající člen jen starosta.19

Poúnorovou očistu politického a veřejného života prováděnou akčními 
výbory Národní fronty (AV-NF)20 lze v případě Sokola rozdělit do dvou 
etap, jejichž předělem byl XI. slet. Nejprve bylo nutno zajistit politickou 
kontrolu nad sokolskou organizací, a proto již 27. 2. 1948 vytvořili sokolo-
vé-komunisté ve vedení ČOS akční výbor a 29. 2. byly zaslány Čs. rozhlasu 
a ČTK ke zveřejnění pokyny pro ustavování AV ve všech organizačních 
složkách Sokola.21 Lokálně byl však postup jednot různý a k vylučování 
docházelo často jen v malé míře, jednak kvůli přirozené autoritě místních 
funkcionářů, jednak z důvodu příprav sletu. Poněkud obecný záznam 
v jinak podrobné kronice z Polné na Vysočině zase sděluje: „2. 3. Dnes 
byly vydány pokyny pro tvoření sokolských akčních výborů…, praví se v nich 
mimo jiné, že pouhá příslušnost ke stranám národ. social., lidové a slovenských 
demokratů (pokud ovšem není jiných závad) není důvodem k tomu, aby byli 
sokolští činovníci odstraňováni s vedoucích míst nebo dokonce ze sokolského 

16 „Obec ovládla skupina průměrných, mnohdy neschopných (či všehoschopných?), ale hlavně 
poslušných členů KSČ. Bezohledně … jsou likvidovány ostatní spolky.“ http://www.bludov.cz/
Spolky-a-organizace/Historie-spolku/Telovychovna-jednota-Sokol-v-Bludove.html, spolky 
a organizace, historie spolků, TJ Sokol, citováno 5. 2. 2012. 
17 SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Bystřice n. P., i. č. 120, Činnost společ. org. NF, ČSTV, 
f. 35. 
18 http://www.tjsokolmyslocovice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id 
=41&Itemid=41, TJ Sokol Mysločovice, historie, budovatelská činnost, citováno 4. 2. 2012. 
19 SOkA Blansko, Archiv města Blanska, i. č. 286, Pamětní kniha města Blanska, s. 140. 
20 Vznik akčních výborů obrozené Národní fronty z iniciativy KSČ byl z právního hle-
diska nelegální. Teprve zákon č. 213/1948 Sb. ze dne 21. 7. 1948 zpětně legalizoval jejich 
činnost od 20. 2. 1948: „Opatření akčních výborů nebo opatření učiněná na jejich návrh nebo 
na jejich místě, k nimž došlo v době od 20. února 1948 do dne počátku účinnosti tohoto zákona…, 
jsou po právu, a to i v těch případech, kde by jinak nebyla v souladu s příslušnými předpisy. “ Sbírka 
zákonů RČS, ročník 1948, částka 75, č. 213, Zákon ze dne 21. 7. 1948 o úpravě některých 
poměrů na ochranu veřejných zájmů, § 1, odst. 1. 
21 W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 201. 
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bratrstva.“  22 Zjevně tendenční zápis však opomíjí ustavení akčního výboru 
Sokola v Polné 5. 3. 1948. Následující den proběhla schůze předsednictva 
Havlíčkovy župy, na níž se pod tlakem vzdal funkce župní starosta a kde 
také došlo k ustavení jejího AV.23 Situace byla zneužita proti ing. Karlu 
Sázavskému, starostovi TJ Sokol Polná a II. náměstkovi župního starosty, 
čemuž nahrával dosud neuzavřený spor o jeho údajném provinění proti 
národní cti. Sázavský odstoupil z funkce župního náměstka a posléze 
i starosty TJ.24

Dne 23. března 1948 byl v Praze ustaven nový, Ústřední akční výbor 
ČOS (ÚAVS). Razantní postup vůči sokolstvu ale brzdily přípravy XI. vše-
sokolského sletu, který chtěla KSČ před světem propagandisticky využít 
a ukázat zdánlivé zachování demokracie. Zatímco starosta ČOS dr. Antonín 
Hřebík a mnozí další činovníci museli odejít nebo být tzv. vzdáleni z ve-
dení (starostou se stal sokolstvem sice uznávaný, ale téměř osmdesátiletý 
Josef Truhlář), v případě populární náčelnice Marie Provazníkové byl 
shledán její odchod jako politicky neúnosný. Ústřední akční výbor Sokola 
(ÚAVS) vydal na své první schůzi 31. 3. 1948 pokyny č. 125 s následujícími 
prioritami: věnovat úsilí přípravám XI. všesokolského sletu, pokračovat 
ve sportovní činnosti a připravovat se na Balkánsko-středoevropské hry 
a na olympijské hry.26 Pokyny rovněž připomněly systém sokolských akč-
ních výborů, organizovaný na úrovních žup a obcí. Za jejich hlavní úkol 
bylo považováno sjednocení tělovýchovy: „a/ organizačně, b/ tělovýchovně, 
c/ hospodářsky, d/ ideově“. 27 Kde sokolská jednota nebyla, ale vyvíjel činnost 
jeden nebo více sportovních klubů, mělo dojít k ustavení AV Sokola ze 
zástupců těchto tělovýchovných spolků. První pokyny ÚAVS podněcovaly 
také k očistě, a přestože primárně uvedeného termínu použito není, zá-
věrečná frazeologie je jasná: „AV Sokola … zasahuje iniciativně proti všem 
rušivým vlivům a živlům, které by bránily sjednocení tělesné výchovy v Sokole. 
…na vedoucích místech v tělovýchově budou jen osoby mající kladný poměr 

22 SOkA Jihlava, MěNV Polná, kniha 49, kronika města Polné 1947–1951, s. 837. 
23 U r b á n e k ,  M.: Kapitoly, s. 97. 
24 Podle rozhodnutí TNK – Trestní komise nalézací při ONV v Havlíčkově Brodě 
z 20. 5. 1946 byl ing. Karel Sázavský shledán vinným z provinění proti národní cti podle § 1, 
odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb. ze dne 27. 10. 1945. Přestože správní 
výbor Sokola v Polné požádal Sázavského dopisem z 26. 5. 1948, aby se znovu ujal staros-
tenské funkce, sám Karel Sázavský si byl vědom nereálnosti požadavku, emigroval na sklonku 
září 1948 do Itálie, později se i s rodinou usadil v USA. Dne 22. 10. 1948 odvolací komise 
ZNV Brno zamítla Sázavského odvolání proti rozhodnutí TNK Havlíčkův Brod z roku 1946. 
K tomu více U r b á n e k ,  M.: Kapitoly, s. 97–103, 125. 
25 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, Tělovýchovná jednota 
(dále jen TJ) Sokol 1948–1956, směrnice (neuspořádané), pokyny ÚAVS č. 1/1948. 
26 Balkánsko-středoevropské hry proběhly v září 1948 v Sofii, letní olympijské hry se 
konaly 29. 7. – 14. 8. 1948 v Londýně. 
27 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
směrnice (neuspořádané), pokyny ÚAVS č. 1/1948. 
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ke sjednocení tělovýchovy a k lidově demokratickému zřízení republiky. Totéž 
se týká i členstva.“  28

Akční výbory Sokola, odpovědné příslušným akčním výborům Národní 
fronty, se však neukázaly jako zásadní převodová páka politické kontroly 
nad sjednocenou tělovýchovou a v polovině května se dokonce výbor ČOS 
jednomyslně usnesl na ukončení jejich činnosti k 31. 5. 1948.29 Samostatné 
počínání výboru ČOS (sice „očištěného“, ale patrně stále s převahou de-
mokraticky smýšlejících) bylo ostře napadeno Ústředním akčním výborem 
Sokola, ovšem ÚAV-NF v zájmu nenarušení atmosféry vrcholících příprav 
sletu nakonec se zrušením akčních výborů v jednotách a župách souhlasil. 
Současně ÚAV-NF stanovil zřízení nových orgánů při ÚAV-NF a při krajských 
a okresních AV-NF s názvem „komise pro otázky sokolské“30 (nazývány též 
sokolské /očistné/ komise), které umožnily ještě přímější kontrolu, zejména 
v otázce očisty. Oficiálně byly komise pro sokolské otázky při krajských, 
okresních AV-NF a nakonec i v místech sokolských jednot při MAV-NF usta-
vovány pod hlavičkou zajištění úzké spolupráce NF se Sokolem. Zpravidla 
osmičlenné komise měli tvořit funkcionáři AV NF a odpovědní Sokolové, 
ale mocenská pozice komunistických zástupců byla zřejmá.31

Pokyny k zásadní očistě se však dostavily až po XI. všesokolském 
sletu, který se stal jednou z posledních příležitostí veřejné demonstrace 
nesouhlasu s politikou obrozené NF pod vedením KSČ, a tím paradoxně 
přispěl k razanci očisty. Generální tajemník ÚAV-NF Alexej Čepička ukončil 
poradu ÚAV-NF 22. 7. 1948 rozhodnutím, že ve všech jednotách a župách 
se musí vytvořit sokolské komise, jejichž úkolem bude prověření každého 
funkcionáře.32 V té době totiž zdaleka nebyly komise pro sokolské otázky 
při všech AV-NF ustaveny, a tak oběžník č. 16 ÚAV-NF ze dne 23. 7. 1948 
v úvodu k ustavení komisí ukládá: „Kde se tak dosud nestalo, buďtež sokolské 
komise ihned vytvořeny.“  33 Oběžník dále stanovil pokyny všem sokolským 
komisím s odůvodněním: „Provokační události o XI. všesokolském sletě 
ukázaly, že v Sokole jsou reakční skupiny, nepřátelské lidově demokratickému 
režimu a projevují tento nepřátelský a nevraživý postoj i nadále. Je proto nut-

28 Tamtéž. 
29 Podnět ke zrušení akčních výborů v Sokole vzešel podle pamětí tehdejší náčelnice Marie 
Provazníkové právě od ní a dohodla se na něm před schůzí výboru 15. 5. 1948 na ilegální 
schůzi těch členů předsednictva ČOS, které považovala za spolehlivé. W a l d a u f ,  J.: 
Sokol 1, s. 226. 
30 Ke sporu o existenci AV v Sokole tamtéž, s. 224–226. 
31 Srov. vzpomínku z Vizovic: „Byli jsme k ní [tj. ke komisi – pozn. aut.] přizváni a naši 
zástupci se snažili po vyslechnutí návrhů místního KSČ podat vysvětlení, ale naše snaha byla po-
většinou marná. Komise místního výboru národní fronty podala výboru TJ návrhy na vyloučení. 
Členy tzv. „očistné komise“ byli většinou členové KSČ.“ http://www.tjsokolvizovice.cz/index.
php?p=1_25_ZAApisky-FrantiAAka-MojA-A-AAe, autentické přepisy zápisků Františka Mojžíše 
(člen výboru TJ Vizovice v letech 1937–1996), citováno 29. 12. 2011. 
32 K názorům dalších účastníků porady podrobněji W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 250–251. 
33 Oběžník č. 16 ze dne 23. 7. 1948 ÚAV-NF k činnosti AV-NF ve věci Pokyny komisím 
pro sokolské otázky. 
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no provésti v Sokole očistu.“  34 Mezi ostatní bezprostřední úkoly náleželo 
dokončení sjednocení tělesné výchovy, reorganizace všech sokolských 
orgánů v župách a jednotách, faktická politizace vzdělavatelské činnosti 
a podnícení náborové kampaně pro vstup do Sokola mezi členy bývalých 
tělovýchovných a sportovních organizací i v řadách pracujících. Poněkud 
mírněji pokyny interpretovalo provolání ČOS z 31. 7. 1948: „Dle přání 
sokolské komise při ÚAV-NF dlužno ještě připomenouti, že řízení má být struč-
né, avšak bez zbytečných tvrdostí. Bude proto také náležitě respektováno právo 
na spravedlivou obhajobu.“  35 Jako dodatek k oběžníku č. 16 vydal ÚAV-NF 
dne 7. 8. 1948 oběžník č. 27 řady A,36 jenž v rámci očisty rozváděl napří-
klad postup vyšetřování osob nově zřizovanými subkomisemi sokolských 
komisí, otázku případného postihu vyloučených členů a ukládal sokolským 
komisím OAV-NF politickou zodpovědnost za veškerý sokolský tisk. Další 
z výzev k urychlenému dokončení očisty Sokola následovala po pohřbu 
bývalého prezidenta Beneše. V odůvodnění oběžníku ÚAV-NF z 18. 9. 1948 
se píše: „Rozvratné skupiny vnitřní i zahraniční reakce neustaly ve své činnosti 
a po provokacích na XI. všesokolském sletě připravovaly opakování výtržností 
ještě ve větším měřítku. Pohřbu našeho druhého presidenta republiky Dr. E. Beneše 
mělo být zneužito k plánovaným protivládním demonstracím a Sokolstvo se mělo 
stát jádrem těchto demonstrací.“  37 Nástup politiky ostrého kurzu se projevil 
i frazeologií: „Sokolské komise a vyšetřující subkomise nechť nepřetržitě pracují 
a věnují svým úkolům zvýšenou pozornost! Tam, kde se ukáže potřeba, nechť 
vyšetřování a zákroky provedou také orgány státní bezpečnosti!“  38

Realizaci očisty sokolských jednot je třeba i po letním sletu (tehdy 
měla být provedena do konce září 1948) posuzovat případ od případu. 
V této souvislosti lze ocitovat záznam z Bakova nad Jizerou: „… komise 
po sokolské otázky … neshledala žádné důvody k zakročení proti členům So-
kola,“  39 zápis očistné komise Sokola z 10. 9. 1948 ve Strážku (od roku 
1949 Brněnský kraj): „… není důvodů k vyloučení ani jediného člena nebo 
činovníka jednoty. … Případné doplnění neb změny ve vedení projedná očistná 

34 Tamtéž. 
35 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
směrnice (neuspořádané), opis provolání Československé obce Sokolské z 31. 7. 1948. 
36 Oběžníky vydávané ÚAV-NF vycházely po počáteční zmatečnosti ve třech řadách. Ge-
nerální sekretariát ÚAV-NF vydal 20. 4. 1948 oběžník č. 19 označený jako A19, jenž stanovil 
následný systém. V základní řadě vycházely oběžníky k činnosti AV v politicko-organizačních 
záležitostech pro jednotlivé akční výbory, oběžníky řady A obsahovaly směrnice, pokyny 
politické, organizační a hospodářské povahy pro sekretariáty krajských a okresních akčních 
výborů Národní fronty (KAV-NF a OAV-NF) a ve třetí řadě vycházely oběžníky řady B pro 
důvěrná sdělení pro OAV-NF a KAV-NF. Národní archiv, Národní fronta – ústřední výbor 
1948–1968, karton 73–75, oběžníky z let 1948–1962, oběžník ÚAV-NF řady A č. 19 z 20. 4. 
1948. 
37 Oběžník č. 33 řady A ze dne 18. 9. 1948 ÚAV-NF sekretariátům KAV-NF a OAV-NF. 
38 Tamtéž. 
39 http://www.sokolbakovnj.cz/?page_id=41, TJ Sokol Bakov nad Jizerou, historie, 
citováno 29. 12. 2011. 
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komise Sokola po dohodě s dosavadními funkcionáři, proti kterým není žád-
ných námitek“  40 a z Moravských Bránic u Ivančic: „Očista v naší jednotě 
byla provedena na členské schůzi, bez následků. Předseda MNV br. Holý, člen 
očistné komise AV-NF promluvil k bratřím a sestrám, aby zaujali kladný 
postoj k lidově demokratickému zřízení.“  41 Výše citované příklady nejsou 
překvapující v kontextu místních podmínek na úrovni základních jednot 
(autorita činovníků spolku, reálný vliv místních organizací KSČ či jejich 
personální provázání se Sokolem apod.), nicméně nesoulad s politikou 
ÚAV-NF se dostavil po červencovém oběžníku č. 16 ÚAV-NF i na vyšších 
organizačních úrovních. Jan Waldauf připomíná autonomní prohlášení 
Sokolské župy Moravskoslezské v Ostravě z 3. 8. 1948 a Sokolské župy 
Žižkovy v Táboře z 15. 8. 1948, které zcela otevřeně odsuzovalo činnost 
předsednictva ČOS. Podobná prohlášení vydaly i další župy, například 
župa Středomoravská-Kratochvílova v Přerově 15. 8. 1948 či župa Plzeňská 
16. 8. 1948.42 V důsledku oběžníku Moravskoslezské župy se 18. 8. 1948 
předsednictvo ČOS skutečně sešlo, ale přijalo usnesení schvalující zbavení 
funkcí členy předsednictva župy Moravskoslezské a jmenování správního 
výboru navrženého ÚAV-NF na základě návrhu OAV-NF v Ostravě.43 
Na téže schůzi byly přečteny dopisy 15 žup žádající svolání výboru ČOS,44 
ale oslabené předsednictvo ČOS vyhovělo stanovisku sokolských komisí 
a činovníky odbojných žup odvolalo.45 

Autonomní postoj proti důvodům očisty po sletu zaujalo též před-
sednictvo Sokolské župy Těšínské Jana Čapka se sídlem v Orlové a vydalo 
9. 8. 1948 vlastní oběžník č. 16 pro všechny své jednoty: „… Současně 
[předsednictvo] s politováním zjistilo, že je nuceno se brániti proti nespraved-

40 V tradičním lidoveckém okrese Nové Město na Moravě (od roku 1949 nově převážně 
okresy Žďár /Jihlavský kraj/ a Bystřice nad Pernštejnem /Brněnský kraj/) byl obecněji dopad 
poúnorového vývoje pozvolnější. Přesto očistu doložit lze, např. ve Zvoli byli vyloučeni čtyři 
členové a další tři z výboru Sokola, v Rovečném a v Olešnici byl vyloučen jediný člen. SOkA 
Žďár nad Sázavou, NF-OV Bystřice n. P., i. č. 120, Činnost společ. org. NF, ČSTV, f. 21, 29, 
30, 36. 
41 http://files.sokolmoravskebranice.webnode.cz/200000105-5fad660a77-public/
Sokolsk%C3%A1%20kronika%20033.jpg, digitalizovaná původní kronika Sokola založená 
v roce 1939, s. 55. Poměrně klidný průběh byl zjevně ovlivněn již předúnorovým vlivem KSČ 
v obci, která sice měla v MNV po pěti mandátech spolu s ČSL a ČSNS (ČSD měla tři členy), 
ale volby roku 1946 vyhrála a získala též funkci předsedy MNV, jímž byl Tomáš Holý, člen 
KSČ. Podle sokolské kroniky dosavadní starosta Sokola odstoupil v květnu 1949 z důvodu 
choroby. Informace o výsledcích voleb 1946 jsou převzaty z digitalizované obecní kroniky, 
s. 75–76: http://www.moravskebranice.cz/leta-1882-1969-1-kniha/ms-2511/p1=2511, soubor 
Kronika obce Moravské Bránice 1945–1955.pdf [PDF, 6,1 MB], citováno 4. 2. 2012. 
42 W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 253–257. 
43 K mimořádné schůzi předsednictva ČOS 18. 8. 1948 tamtéž, s. 257–259. 
44 Jednalo se o župy: Barákovu, Blanickou, Denisovu, Hanáckou, Husovu, Jungmanovu, 
Moravskoslezskou, Palackého, Pražskou, Rakovnickou, Sladkovského, Šumavskou, Těšínskou, 
Valašskou a Žižkovu. Na mimořádné schůzi předsednictva ČOS 1. 9. 1948 Josef Truhlář 
hovořil již o počtu 22 žup. Tamtéž, s. 260–261. 
45 Byly to župy Moravskoslezská, Valašská, Jana Žižky, Plzeňská a Středomoravská. 
U h l í ř ,  J. B. –  W a i c ,  M.: Sokol, s. 142. 
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livým obviněním, uveřejněným v denním tisku a šířeným záměrně ve veřejnosti 
proti dobrému jménu a cti Sokolstva. … Současně pociťujeme bolestně a co nej-
důrazněji se vyslovujeme proti tomu, že o případném provinění neodpovědných 
členů Sokola, mají rozhodovati nesokolové.“  46 V provolání k ČOS se pak 
představitelé Těšínské župy dožadují svolání výboru ČOS i jeho sborů, 
„kde by se o dnešních poměrech mohli svobodně vyjádřiti právoplatně zvolení 
zástupci sokolských žup…“  47 

Teprve až dopisem ze 17. srpna 1948 župní předsednictvo zaslalo 
okresnímu AV-NF ve Fryštátě jména svých tří členů do komise pro sokolské 
otázky s odkazem, že čtvrtý člen bude jmenován později.48 I z další kore-
spondence s okresními orgány je zjevný pozvolný postup ve věci očisty, 
neboť fryštátský OAV-NF byl krajským AV-NF v Ostravě vyzván dopisem 
z 15. 9. 1948, aby urychleně podnikl následující kroky: zaslal ihned seznam 
členů sokolské komise OAV-NF a předložil návrhy na vyloučení členů 
předsednictva Sokolské župy Těšínské: „V případě, že předsednictvo … župy 
Těšínské by odpíralo provésti rozhodnutí Vaší komise, postupte celou záležitost 
sokolské komisi KAVNF v Ostravě (jako důvěrné), aby tato mohla zařídit event. 
jmenování správního sboru župy.“  49 Po téměř dvou měsících také sokolská 
komise při OAV-NF uložila dopisem z 2. 10. 1948 předsednictvu Těšínské 
župy J. Čapka provedení opravy jeho rezoluce č. 16. z 9. 8. 1948 v souladu 
s usnesením ČOS: „Předsednictvo totiž posuzovalo věci jednostranně, nepřiznalo 
sebekriticky, že … daly se věci, které neměly nic společného se sletem … je tedy ku 
podivu, že předsednictvo župy neshledalo v pražských událostech nic závadného 
a vydalo oběžník proti prohlášení svého ústředí.“  50 

Pozdní a po událostech kolem pohřbu Edvarda Beneše tím razant-
nější výzvy k činnosti sokolských komisí lze doložit i z jiných regionů. 
Např. sokolská komise OAV-NF v západočeské Sušici zaslala oběžník č. 13 
z 20. 9. 1948 místnímu AV-NF v Kašperských Horách ve věci očisty s ur-
gencí „velmi spěchá“. MAV-NF v Kašperských Horách byl jednak vyzván 
k ustavení sokolské komise a dále se mu mj. ukládalo provedení očisty 
tak, „…že z funkcionářů i členů vyloučí ty osoby, které opatřeními akčních 
výborů byly vyloučeny z veřejného života, byly zbaveni volebního práva, byly 
potrestáni podle velkého či malého retribučního dekretu, nemají kladný poměr 
k lidově demokratickému zřízení…, neplní řádně dodávky a pod. … Zvláštní 
pozornost budiž věnována osobám, které se zúčastnili všesokolského sletu a o nichž 

46 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
směrnice (neuspořádané), oběžník župního předsednictva č. 16 z 9. 8. 1948. Srov. výňatky 
z provolání sousední župy Moravskoslezské: „…Odmítáme nevěcné psaní v denním tisku… 
Stejně odmítáme nařízenou čistku…“ W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 224.
47 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
směrnice (neuspořádané), oběžník župního předsednictva č. 16 z 9. 8. 1948. 
48 Tamtéž, č. j. 1175/48 ze 17. 8. 1948. 
49 Tamtéž, č. j. 4263-IIIc-Chv/ze-48 z 15. 9. 1948. 
50 Tamtéž, č. j. 959/48-AV z 2. 10. 1948 okr. sokolská komise AV-NF 
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došly zprávy, že měly podíl na protistátních provokacích.“  51 V téže době byl 
již naopak znám výsledek šetření subkomise při sokolské komisi MAV-NF 
Polná na Českomoravské vysočině s výsledkem: „Všechny tyto [prověřova-
né] bratry a sestry shledala subkomise … bez viny.“  52 Následná říjnová a již 
nekompromisní očista měla za následek několik vyloučení nebo minimálně 
vyslovení důtky a varování a polenskou jednotu až do začátku roku 1949 
řídil neúplný správní výbor.53 Centrální dokumenty ÚAV-NF bilancující 
v listopadu 1948 celkové výsledky očisty hovoří o tom, že za osm měsíců 
bylo vyloučeno 11 446 členů jednot, 1 556 jich bylo zbaveno funkcí a 1 584 
sokolům byla vyslovena důtka.54

Oběžníkem z 9. 11. 194855 dostaly sekretariáty krajských a okresních 
akčních výborů další pokyny pro činnost sokolských komisí. Za nejnaléha-
vější byla s blížící se územněsprávní reformou považována reorganizace 
sokolských žup a okrsků, zejména se zřetelem k výběru vhodných funkcio-
nářů. Mezi dalšími úkoly se uvádí kupříkladu podpora ROH při náboru 
členů do Sokola a při zakládání sokolských jednot v závodech, dohlížení 
sokolských komisí na dokončení hospodářského sloučení tělovýchovných 
a sportovních organizací56 či uspořádání župních cvičitelských škol se 
zařazením přednášek s politickou náplní. 

Poznámka druhá: Sokol ve světle poúnorové legislativy 
a na pozadí IX. sjezdu ČOS (1949–1951)

Tělovýchova a sport formálně vstupovaly do roku 1949 na novém 
organizačním základě a tradiční župní správu nahradily podle nového 
územního uspořádání státu okresní a krajské výbory Sokola (OVS, KVS). 
Ústředí Československé obce sokolské sice zůstalo, ale z autonomního 
vedení někdejšího spolku se fakticky stal orgán pověřený vést tělovýchovu 
pod dozorem KSČ. 

51 Kašperskohorský zpravodaj č. 1/2008, faksimile oběžníku č. 13 z 20. 9. 1948 OAV-NF 
v Sušici, otištěná na s. 8. http://www.sumavanet.cz/mukhory/user/deska/zpravodaj/Ka-
%9Aperskohorsk%FD%20zpravodaj%20pro%20web%20velikonoce%202008.pdf, citováno 
30. 12. 2011. 
52 U r b á n e k ,  M.: Kapitoly, s. 102. 
53 Tamtéž, s. 102–103. 
54 U h l í ř ,  J. B. –  W a i c ,  M.: Sokol, s. 149. 
55 Oběžník č. 38 řady A ze dne 9. 11. 1948 ÚAV-NF. 
56 Úkoly specifikované v listopadovém oběžníku ÚAV-NF vykazují kontinuitu s před-
chozími i následnými oběžníky ÚAV-NF. Tak 4. 9. 1948 vydal ÚAV-NF oběžník č. 18 ve věci 
Sokolské jednoty na závodech a pracovištích, 26. 11. 1948 zase vyšel zásadní oběžník č. 22 
z ÚAVNF ve věci pokynů pro hospodářské začlenění bývalých tělovýchovných, sportovních 
a turistických organizací, jejich vyšších organizačních složek a ústředí do Sokola, které mělo 
proběhnout do konce roku 1948. 
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Během ledna 1949 měly jednotlivé akční výbory všech úrovní (obec, 
okres, kraj) podat ve stanovených lhůtách zprávu o hospodářském začlenění 
bývalých tělovýchovných a sportovních organizací do Sokola,57 ale praxe 
byla odlišnější. V již vzpomínaném okrese Fryštát (Karviná)58 měly dosud 
neprovedené organizační změny celookresní ráz. Tak KAV-NF v Ostravě 
11. 3. 1949 písemně vyzval OAV-NF ve Fryštátě k připomenutí obsahu 
oběžníku č. 38 řady A z 9. 11. 1948 místním akčním výborům NF mj. 
s odůvodněním: „Množí se totiž stížnosti sokolských jednot, že veřejní činitelé 
nepodporují činnost sjednocené tělovýchovy, ba v některých případech ji přímo 
brzdí.“  59 

V závěru března (26.–27. 3. 1949) se v Praze konalo poprvé od února 
1948 celostátní jednání Sokola za účasti 125 delegátů ze všech krajů, ale 
jejich vystoupení již byla jen snůškou ideologických postulátů a frází, které 
měly s původním odkazem Miroslava Tyrše pramálo společného.60 

Konkrétní příklady nedokončené unifikace a reorganizace lze na jaře 
1949 doložit i z dalších regionů. K takovým náležel okres Blansko, kde 
doznívala tradice organizací Orla.61 Otázku uzavření očisty v souvislosti 
se Sokolem v Rájci blanenský OAV-NF řešil ještě na schůzi předsednictva 
29. 8. 1949, kde byly probírány jednotlivé případy členů navržených buď 
na vyloučení, nebo na podpis prohlášení o kladném zapojení do práce. Z 15 
jmenovitě uvedených členů byl pak u osmi požadován podpis prohlášení 
a sedm jich bylo vyloučeno. Dále se uvádí: „Sestrám, navrženým Sokolskou 
komisí MAV-NF v Rájci, k udělení důtky, bude tato udělena před výborem TJ 
Sokol, členy subkomise a předsedou MAV-NF.“  62 V hodnocení situace na pod-
zimním plénu OAV-NF již zaznělo konstatování o postavení sokolského 
hnutí na nový společenský základ, osvobozený od tzv. kapitalistických prvků 
a sjednocující tělovýchovu.63 Tento náhled výmluvně ilustrují slova z roz-

57 MAV-NF měly podat zprávu do 10. 1. 1949, OAV-NF souhrnnou zprávu do 20. 1. 1949 
na KAV-NF a KAV-NF celkovou zprávu sokolské komisi ÚAV-NF do 31. 1. 1949. Oběžník č. 22 
z 26. 11. 1948 ÚAVNF ve věci pokynů pro hospodářské začlenění bývalých tělovýchovných, 
sportovních a turistických organizací, jejich vyšších organizačních složek a ústředí do Sokola. 
58 Změnu názvu okresu Fryštát na okres Karviná oficiálně stanovila ministerská vyhláška. 
Sbírka zákonů RČS, ročník 1950, částka 2, č. 3, Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 18. 1. 
1950 o změnách úředních názvů míst v roce 1949, odst. 13. 
59 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, karton 25, i. č. 50, Tělovýchovná jednota 
Sokol 1948–1956, rok 1949, č. j. 1144/49-IIIc-Ki/H z 11. 3. 1949. 
60 Srov. kupř.: „Po boku SSSR, který je nejlepší zárukou světového míru, jdeme klidně a sebe-
vědomě za svým cílem – socialismem. Zakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš řekl: ‚Tam se svět hne, 
kam se síla napře.‘ Síla světa, síla všeho pracujícího lidu chce mír.“ Provolání Československé obce 
sokolské. Rudé Právo, roč. 29, č. 73, 27. 3. 1949, s. 1. 
61 „…v Šebrově není dosud provedeno sloučení Orla a Sokola. Jednota Orel dosud nepředala 
inventář. “; „…v Rájci skončit očistu Sokola.“; „V Jedovnicích udělali nový výbor Sokola bez vědomí 
OV Sokola a OAV-NF.“ SOkA Blansko, OV NF Blansko, i. č. 9, kart. 3, zápisy ze schůzí před-
sednictva OAV NF 1948–1950, zápisy ze schůzí předsednictva OAV-NF (dále jen POAV-NF) 
v Blansku 9. 3. 1949, f. 23, z 20. 4. 1949, f. 38 a z 9. 5. 1949, f. 54.
62 Tamtéž, zápis ze schůze POAV-NF v Blansku 29. 8. 1949, f. 100. 
63 Tamtéž, zápis z pléna OAV-NF v Blansku 30. 11. 1949, f. 119. 
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pravy k zákonu č. 187/1949 Sb.: „A jak se měl uskutečnit Tyršův ideál antické 
kalokagathie, člověka krásného a dobrého, v době kapitalistického kořistnictví?“  64 

I přes lokální obtíže bylo rok od XI. sletu přistoupeno k právní ko-
difikaci nového uspořádání tělovýchovy. Zákon č. 187/1949 Sb. o státní 
péči o tělesnou výchovu a sport ze 14. 7. 194965 v § 6 uznal ČOS jako jed-
notnou lidovou tělovýchovnou a sportovní organizaci provádějící tělesnou 
výchovu a sport.66 Dokonce se počítalo s pokračováním sletů a zpravodaj 
zákona Dr. Julius Dolanský mj. prohlásil: „…XII. všesokolský slet na konci naší 
první pětiletky bude jásavou manifestací nejen Tyršovy sokolské myšlenky…“  67 
Současně byl zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a Státní 
úřad pro tělesnou výchovu a sport s odděleními na krajských a okresních 
národních výborech, jež měl tělovýchovu směřovat ideově a organizačně. 
V prvním případě však zůstalo u proklamace, neboť Státní výbor de facto 
nebyl nikdy ustaven a rozhodovací funkci Státního úřadu zase suplovala 
tělovýchovná komise sekretariátu ÚV KSČ. Do praxe byla naopak zavedena 
soutěž o Tyršův odznak zdatnosti (TOZ). 

V nové situaci se měl Sokol rovněž zapojit do tzv. budovatelských 
akcí a prohloubit spolupráci se složkami Národní fronty, zejména na úrovni 
Sokol – Československý svaz mládeže (ČSM).68 To se zdaleka nedařilo 
nejen v konkrétních obcích,69 ale též v širším měřítku okresů (viz tabulka 1). 
Důvody, které by mohla přesněji specifikovat podrobná analýza regionů, 
vycházejí najevo i ze sondážního výzkumu. V okresech s katolickou tradicí 

64 http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/034schuz/s034002.htm, Česko-slovenská 
digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 34. schůze, čtvrtek 
14. 7. 1949, citováno 29. 1. 2012. 
65 Sbírka zákonů RČS, ročník 1949, částka 56, č. 187, Zákon ze dne 14. 7. 1949 o státní 
péči o tělesnou výchovu a sport. 
66 Zpravodaj za výbor kulturní poslanec dr. Julius Dolanský k tomu mj. objasnil: „Všech-
na státní péče o tělovýchovu a sport bude přihlížet k trojí oddělené, ale přitom úzce souvislé oblasti: 
1. k dobrovolné tělesné výchově a sportu občanstva – ta je tímto vládním návrhem zákona znovu 
přiřčena Československé obcí sokolské jako jednotné a jediné lidové tělovýchovné a sportovní organisaci; 
2. k tělesné a sportovní výchově na školách …; 3. k tělesné výchově a sportu v armádě – v dohodě s mi-
nisterstvem národní obrany.“ http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/034schuz/s034002.
htm, Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 
34. schůze, čtvrtek 14. 7. 1949, citováno 29. 1. 2012. 
67 Tamtéž. 
68 Kupř. podle výroční zprávy OVS Bystřice nad Pernštejnem za rok 1949 se uvádí spo-
lupráce s ČSM a OOR (okresní odborovou radou) jako slabší, což je posléze ručně přepsáno 
na „dosud není“. SOkA Žďár nad Sázavou, ČSTV-OV Bystřice n. P. 1949–1959, i. č. 3, Výroční 
zpráva OVS za rok 1949, f. 2. 
69 Srov. hlášení z instruktáže problematických obcí za účelem založení nebo posílení 
práce skupin ČSM v létě 1949 v okrese Bystřice nad Pernštejnem v obci Chlébské: „Svaz 
není založen. Předseda [MNV] nejeví mnoho chuti k jeho založení. Sokol pracuje a zabírá mládeži 
velkou část času.“ SOkA Žďár nad Sázavou, ČSM-OV Bystřice n. P, zápisy ze schůzí OV, POV 
ČSM 1950, i. č. 1, zprávy z instruktáží, f. 38. Viz též zápis z diskuze na předsednictvu OAV-
-NF Blansko z května 1949: „…není zde spolupráce Sokola a ČSM, ztěžují si jednotlivé jednoty.“ 
SOkA Blansko, OV NF Blansko, i. č. 9, kart. 3, zápisy ze schůzí POAV-NF 1948–50, zápis ze 
schůze POAV-NF v Blansku 9. 5. 1949, f. 54.
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se po likvidaci tradičních sportovně-mládežnických organizací ukázalo 
jako obtížné získávání členů do Sokola, natož do komunistického ČSM. 
Podobný problém se mohl objevit naopak v místech se silnou tradicí So-
kola, kde založení ČSM bylo spíše formálním aktem, než naplněním jeho 
aktivní činnosti a spolupráce se Sokolem. A konečně i přes očistu zůstávali 
na úrovních okresů lidé, jejichž smýšlení bylo v dobrém slova smyslu za-
tíženo tradicí sokolského hnutí. Československý svaz mládeže byl zkrátka 
příliš spjatý s ideologií KSČ a není náhodou, že až poúnorový vývoj umožnil 
komunistům jeho masové šíření, jež se ale ani při systematickém budování 
struktury ČSM nesetkávalo se stejně masovým ohlasem u obyvatelstva. 

Tabulka 1: Úryvky z dobových hodnocení spolupráce Sokola s ČSM 
z různých regionů70

Okres, kraj Datace Krátký úryvek o činnosti v okrese
Bystřice nad 
Pernštejnem, 
Brněnský

podzim 
1950

„Společné schůze Sokola s výbory ČSM nepřinesli zdaleka tu 
spolupráci, jak jsme očekávali.“

Chotěboř,  
Pardubický

březen 
1951

„Zde se nám ale stává, že se nám Sokol střetává s ČSM. … U nás 
… se neplní heslo – co svazák to člen sokol.“

Blansko,
Brněnský

listopad 
1951

„…ba dokonce v některých místech lze spatřovat jistou nevraživost 
a nezdravé rivalství [mezi ČSM a Sokolem]…“

Žďár nad 
Sázavou, 
Jihlavský

březen 
1952

„OV ČSM se ukládá…, aby se více staral o svazáky příslušníky 
Sokola, které je nutno neustále učit a podpořit je v jejich činnosti.“ 
(z usnesení POV KSČ)

Karviná, 
Ostravský

květen 1952 „… Zvláště zdůraznit úzkou spolupráci Sokola a ČSM.“ 
(z usnesení k MAV-NF) 

Velké Meziříčí, 
Jihlavský

listopad 
1952

„Jestliže budou mladí lidé v Sokole vidět jen Sokol, nebudou členy 
ČSM, nebudou mít ani poměr k ČSM…“

Ze zpráv o činnostech připravovaných pro předsednictva OAV-NF 
či pro OV KSČ je zřejmé, že zatímco po stránce sportovní jsou sokolské 
jednoty hodnoceny vesměs pozitivně, v otázkách organizačně-řídících 
(vedení místních jednot nebo OVS), vzdělavatelských (fakticky politické 
výchovy) nebo ve spolupráci Sokol – ČSM a Sokol – ROH mají v různé 
míře nedostatky.71 Za účelem posílení ideové přeměny Sokola byly od roku 

70 SOkA Žďár nad Sázavou, ČSTV-OV Bystřice n. P. 1949–1959, i. č. 3, f. 9. a KSČ-OV 
Žďár n. S, i. č. 19, kart. 7, zápisy předsednictva OV KSČ, zápis z 31. 3. 1952, f. 214 a POV-
-NF Velké Meziříčí 1952, i. č. 1, kart. 1, zápis POV-NF 11. 11. 1952, f. 20; SOkA Havlíčkův 
Brod, OV KSČ Chotěboř, zápisy předsednictva 1950–1951, i. č. 20, kart. 4, zápis POV KSČ 
29. 3. 1951, s. 4; SOkA Blansko, OV KSČ Blansko, i. č. 65, kart. 32, zápisy ze schůzí POV 
KSČ, zápis POV KSČ 27. 11. 1951, f. 216; SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č., 
kart. 6, zápisy ze schůzí OAV NF, zápis POV-NF z 22. 5. 1952, s. 4. 
71 Srov. kupř. zprávu OAV-NF Blansko z 24. 1. 1950: „OVS přesto, že dosud postrádá okres. 
náčelníka a okres. tajemníka, vyvíjí činnost. … K zlepšení jeho práce a organisačního stavu v celém 
okrese je zapotřebí uvedených věcí dosáhnout.“ SOkA Blansko, OV NF Blansko, i. č. 8, kart. 3, plán 
úkolů na I. pololetí 1950 a zprávy o činnosti, zpráva o činnosti OAV-NF v Blansku z 24. 1. 1950, 
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1950 z podnětu KSČ utvářeny nové orgány, tzv. Sokolské akční pětky při 
OAV-NF, jejichž úkolem se mělo stát politické usměrňování práce OVS. 

Rok 1950 proběhl ve znamení dvou celostátních konferencí Jednotné 
tělovýchovné organizace (JTO) Sokol, jež navázaly na první celostátní 
konferenci Sokola z 27. března 1949.72 Generální tajemník ČOS Oldřich 
Vyhnálek v referátu na II. celostátní konferenci v Praze 29. června 195073 
mj. pronesl: „Od poslední konference uplynulo jeden a čtvrt roku. Zkoumejme, 
jak plnil obrozený Sokol úkoly na této konferenci vytyčené, jak jsme v uplynulém 
období svěřenou práci prováděli. Je nesporné, že jde o důležitou etapu v životě 
Sokola, ve které se Sokol po provedeném sjednocení konsolidoval, dále očišťo-
val a započal s budováním lepšího systému práce a nových sokolských orgánů 
v krajích i v okresech.“  74 O ideové podmíněnosti a o tom, že z původního 
Sokola fakticky zůstávala již jen značka, svědčí i způsob prezentace II. ce-
lostátní konference v tisku. Páteční Rudé Právo z 30. 6. 1950 otisklo z celé 
konference zprávu, citující schválený dopis prezidentu republiky, v němž 
se uvádí: „V čelo této sokolské práce jde již dnes sto úderek na Ostravsku. Stále 
se budeme učit ze zkušeností Sovětského svazu, jehož socialistická fyskultura je 
nám velkým vzorem a pomocníkem.“  75 Na III. celostátní konferenci 20.–22. 
října 1950 v Bratislavě pak bylo usneseno svolat na červen 1951 IX. sjezd 
ČOS. Oficiální propagace nových úkolů a přestavby Sokola ovšem zdaleka 
neodpovídala situaci v konkrétních regionech, obzvláště na úrovni jednot. 
Tak například ve zprávě pro předsednictvo OV KSČ Chotěboř se pro ob-

f. 370. Z výborové schůze OVS Bystřice n. P. z 1. 4. 1950 o schválení navržených funkcionářů: 
„Z neznámích [!] důvodů se nově navržení asi z polovice nedostavili… Proto navrhuji KVS, aby 
navázal urychleně spojení se soudruhem Kostečkou, kult. prop. ref. při KSČ v Bystřici n. P., aby naše 
práce šla kupředu a ne zpět.“ SOkA Žďár nad Sázavou, ČSTV-OV Bystřice n. P. 1949–1959, 
i. č. 3, zápis výborové schůze OVS v Bystřici n. P. 1. 4. 1950, f. 7. Zpráva z okresu Karviná 
z 18. 9. 1950: „… Dalším nedostatkem jest, že Sokol nemá dosud politického tajemníka… OVS zápasí 
nadále s nedostatkem funkcionářských kádrů a proto by bylo záhodno, aby závodní organizace KSČ 
pověřily na závodech své členy prací v Sokole. …prozatím se závodní sokolské jednoty věnují jen 
kopané…“ SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
korespondence, zpráva z 18. 9. 1950 o činnosti OV Sokola a o nedostatcích jeho práce.
72 Jan Waldauf v prvním díle svého kompendia léta 1949–1952 stručně shrnuje na ne-
celých dvou stranách a přitom se zde dopustil zjevně přepisu datací celostátních konferencí, 
které datuje všechny do roku 1950 v pořadí březen v Bratislavě, červenec v Praze, říjen 
v Bratislavě. Srov. W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 267. Ve skutečnosti konference proběhly 
27. 3. 1949 v Praze, 29. 6. 1950 v Praze a 20.–22. 10. 1950 v Bratislavě (srov. kupř. zprávy 
v tisku). 
73 Program celostátní konference byl v roce 1950 publikován: 2. celostátní konference So-
kola v Praze 29. 6. 1950: vytvoříme ze Sokola velkou dobrovolnou organisaci tělovýchovy a sportu, 
přitažlivou zejména pro mládež. Praha 1950. 
74 Tamtéž, s. 7. 
75 Dopis ČOS presidentu republiky. Rudé Právo, č. 154, 30. 6. 1950, s. 1. Taktéž: 2. celostátní 
konference Sokola, s. 3. Srov. podobnou frazeologii z telegramu prezidentovi z následné říjnové 
III. konference: „Bratře presidente! … přikročili jsme k základnímu přebudování Československé 
obce sokolské tak, aby … byla aktivní složkou Národní fronty Čechů a Slováků podle zásady: Sokol 
patří pracujícím. …učíme se nejvíce ze zkušeností nejvyspělejší tělovýchovy světa, sovětské fyskultury.“ 
Telegram III. celostátní konference ČOS presidentu Klementu Gottwaldovi. Rudé Právo, č. 252, 
24. 10. 1950, s. 1.
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dobí od III. celostátní konference mj. uvádí: „Strana správně nepochopila 
význam vzdělavatelů jednot, čímž nám až do letošního roku vyrůstaly mnohé 
jednoty pod vlivem starých sokolských zásad, pod vlivem starého spolkaření, pod 
vlivem starého rodinného klubismu, naprosto nezdravého zjevu, který byl odsu-
zován všemi dělníky, kteří se mezi těmito živly necítili skutečně bratrsky…“  76

Definitivním stvrzením poúnorového vývoje se měl stát IX. sjezd 
Československé obce sokolské, který proběhl 21.–24. června 1951. 
Na rozdíl od VIII. sjezdu, konaného v roce 1947, probíhal na zcela jiných 
ideových základech, které lze charakterizovat jako politické přivlastnění 
sokolských tradic komunistickou stranou a zneužití myšlenek Miroslava 
Tyrše. Hlavní pozornost byla věnována masovému rozvoji tělovýchovy 
a nutnosti zlepšování výchovně-propagační práce.77 Z projevů tehdejších 
funkcionářů a z dobových hlášení nižších organizačních složek (KVS, OVS) 
je zřejmé, že zejména v prostředí venkova se nedařilo odstraňovat starý 
(rozumějme předúnorový, prvorepublikový) způsob uvažování postavený 
na principech svobody, demokracie a vlastenectví.78 Konečně IX. sjezd ČOS 
se měl v tomto ohledu stát mezníkem nového rozvoje tělovýchovy a tomu 
odpovídala propagačně-publikační kampaň popularizující sjezd.79 Tak 
například okresní výbor Sokola v Karviné na základě směrnic a usnesení 
IX. sjezdu ČOS zahrnul do pracovního plánu OVS na III. čtvrtletí 1951 
mj. následující závazky: „1. Zlepšení práce OVS Karviná, 2. Rozšíření pro-
pagace tělovýchovy a sportu mezi pracujícími a mládeži, 3. Zlepšení spolupráce 
se složkami NF, 4. Úzká spolupráce s jednotami a kroužky, 5. Školení nových 
činovníků, … 7. Propagace TOZ…“  80 Ve zprávě o zasedání IX. sjezdu 
projednávané na schůzi rady ONV Boskovice 11. 7. 1951 byla ještě před 
úkoly vyplývajícími ze sjezdu analyzována předsjezdová soutěž „Sokol 
patří pracujícím“, v níž okres kromě náboru překročil všechny stanovené 
kvóty (1. číslo plán, 2. číslo výsledek): nábor členů – 2 400 (1844), nové 
sokolské jednoty – 4 (7), sokolské kroužky – 35 (44) a nositelé TOZ – 200 

76 SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ Chotěboř 1950–1951, i. č. 20, kart. 4, Zápis ze schůze 
POV KSČ z 29. 3. 1951, příloha 7. Srov. k tomu diskuzi na POV KSČ Jihlava 19. 2. 1951: 
„S. Vokáč [okresní tajemník Sokola] jest starý typický Sokol a nemůže se stát řídícím orgánem 
v novém duchu.“ SOkA Jihlava, KSČ-OV Jihlava, i. č. 68, kart. 37, předsednictvo, POV KSČ 
Jihlava 19. 2. 1951, f. 146–147.
77 K otázce vlastního průběhu sjezdu podrobněji: Protokol 9. sjezdu Československé obce 
sokolské: V Praze 21.–24. června 1951. Praha 1951. 
78 Srov. U h l í ř ,  J. B. –  W a i c ,  M.: Sokol, s. 157: „Na úrovni okresů a jednot snad 
nebyla situace tak jednoznačná a můžeme se dohadovat, že mnohé jednoty se hlásily ke komunistické 
ideologii jen formálně.“
79 K tomu brožury: Jak uskutečníme úkoly k IX. sjezdu ČOS: směrnice pro soutěž Sokol patří 
pracujícím. Praha 1950; Heslo IX. sjezdu ČOS: Sokol patří pracujícím. Hradec Králové 1950; 
Výsledky soutěže „Sokol patří pracujícím“. Hradec Králové 1951; Za úspěšné splnění úkolů 
k IX. sjezdu ČOS pokyny sokolským jednotám, okresům a krajům v závěru soutěže „Sokol patří 
pracujícím“. Praha 1951. 
80 SOkA Karviná, OV-NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
Pracovní plány OVS, Pracovní plán OVS Karviná na III. čtvrtletí 1951. 
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(1065).81 Ohledně nesplnění náboru se dále uvádí: „Nábor nebyl splněn 
na 100 %, poněvadž byl zaměřen na získání aktivních členů, papírovými jsme 
nechtěli jednoty zatěžovat.“  82 Za frazeologií se může ale skrývat reálnější 
vysvětlení – nezájem (vyjma touhy po sportu) o vstup do ideologicky 
transformovaného Sokola a z opačného úhlu pohledu kádrování členů.83 

Novým zákonem č. 68/1951 Sb. O dobrovolných organizacích 
a shromážděních z 12. 7. 1951 došlo prakticky k unifikaci dobrovolných 
organizací pro každý obor činnosti: „K uplatnění svých demokratických práv 
a tím k upevnění lidově demokratického zřízení a k podpoře úsilí o výstavbu 
socialismu sdružuje se lid v dobrovolných organizacích, zejména v jednotné 
odborové organizaci, v organizaci žen, v organizaci mládeže, v jednotné lidové 
tělovýchovné a sportovní organizaci, v kulturních, technických a vědeckých 
sdruženích.“  84 Za organizace podle tohoto zákona byly prohlášeny Revo-
luční odborové hnutí (ROH),85 jednotné svazy zemědělců (JSČZ, JSSZ), 
Československý svaz mládeže (ČSM), Svaz československo-sovětského 
přátelství (SČSP), Československý svaz žen (ČSŽ), Československá obec 
sokolská (ČOS) a Československý červený kříž (ČsČK). Spolčování mělo 
přejít na masové organizace, které byly fakticky propojeny s mocenskými 
strukturami, zatímco přežívající staré spolky byly pod přísným dozorem 
státu a jako měšťácké a samoúčelné formy byly považovány za přežitek. Se 
vznikem organizace Svazarm zákonem č. 92/1951 Sb. ze dne 2. 11. 1951 
o branné výchově86 se pak otevřela další možnost ideového provázání 
Sokola, využívající přitom aspekt péče o tělesnou zdatnost. 

Slezské zastavení: Polská rada Sokola

Do mezidobí let 1948–1951 spadá též poúnorovými orgány deklaro-
vané úsilí o rozvoj sokolské česko-polské spolupráce v Ostravském kraji. 
Základem pro rozvoj česko-polských vztahů se po roce 1945 stala smlouva 
o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československem a Polskem z 10. 3. 1947 

81 SOkA Blansko, ONV Boskovice, i. č. 145, kart. 18, zápisy rady ONV 1951, 95. schůze 
rady ONV 11. 7. 1951, projednání zprávy o zasedání IX. sjezdu ČOS, f. 418. 
82 Tamtéž. 
83 Srov. U h l í ř ,  J. B. –  W a i c ,  M.: Sokol, s. 157: „Přesto však pravděpodobně 
většina těch, kteří svým členstvím manifestovali souznění s hodnotami … ze Sokola odešla… řadoví 
členové … pohlíželi na ideologický balast jako na nutné zlo.“
84 Sbírka zákonů RČS, ročník 1951, částka 34, č. 68, Zákon ze dne 12. 7. 1951 o dobro-
volných organizacích a shromážděních, § 1. 
85 Otázce odborů po roce 1948, jejich roli v ochraně zaměstnanců, souvislostem mo-
censko-politickým, ekonomickým a pracovně-právním se podrobněji věnuje v zevrubné 
studii zaměřující se na období největších změn v sociální struktuře poúnorové společnosti 
K a p l a n ,  K.: Proměny, s. 193–299. 
86 Sbírka zákonů RČS, ročník 1951, částka 17, č. 92, Zákon ze dne 2. 11. 1951 o branné 
výchově. 
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s obecným závazkem „vybudovati své vzájemné vztahy na podkladě stálého 
přátelství a rozvíjeti je a zajišťovati, právě tak jako svou spolupráci hospodářskou 
a kulturní“.87 V dodatkovém protokolu je kulturní a hospodářská spolupráce 
smluvních stran konkretizována jako co nejrychlejší sjednání dohod, které 
by sloužily mimo jiné k zajištění spolkového rozvoje obou národů na obou 
stranách hranic: „…zajistí Čechům a Slovákům v Polsku a obráceně Polákům 
v Československu v rámci zákonnosti (právního řádu) a na základě vzájemnosti 
možnosti národnostního, politického, kulturního a hospodářského rozvoje (školy, 
spolky, družstva … v Československu, respektive v Polsku.“  88 Ještě v témže 
roce byly na české straně Slezska povoleny dvě polské organizace: Polski 
Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) – Polský kulturně-osvětový svaz 
a Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP) – Sdružení polské mládeže.89 
Vedle silných pozic a tradičního smýšlení českého Sokola v někdejší župě 
Moravskoslezské a Těšínské v obou působily i početné polské sokolské jed-
noty. Jejich vrcholný orgán Polská rada Sokola (PRS) byla založena v roce 
1948 po sjednocení tělovýchovy v Československu a podléhala přímo ČOS. 
Po reorganizačních změnách byla PRS zařazena jako 12. okres sokolského 
kraje Jana Čapka v Ostravě90 a v roce 1950 čítala 32 jednot s 1123 členy.91 
Z korespondence okresních a krajských orgánů se však zdá, že poúnorová 
spolupráce mezi českým Sokolem a polským Sokółem nebyla uspokojivá 
a zpočátku ani nebyla zajištěna bližší dohodou. Předsednictvo krajského 
výboru Sokola v Ostravě projednalo otázku forem spolupráce s Polskou 
radou Sokola na své schůzi 14. 8. 1950 a jedním z bodů dohody se stalo 
usnesení, že „v okrese Ostrava, Karviná a Č. Těšín určí z polských jednot v okrese 
působících Polská rada jednoho zástupce, který bude docházet, nebo alespoň bude 
zván na důležité porady do OVS, naopak zase zástupce OVS bude zván do PR 
Sokola k důležitým jednáním o společných problémech“.92 Kontakt s ústředním 

87 Sbírka zákonů RČS, ročník 1947, částka 73, č. 154, Smlouva o přátelství a vzájemné 
pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou z 10. 3. 1947, schválená 
Národním shromážděním RČS dne 14. 5. 1947 a publikovaná ve sbírce zákonů 1. 9. 1947, 
čl. 1. 
88 Sbírka zákonů RČS, ročník 1947, částka 73, č. 154, Dodatkový protokol k Smlouvě 
o přátelství a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a republikou Polskou 
z 10. 3. 1947. 
89 Otázky historie polských spolků na Těšínsku se nejnověji dotýká S z t e f k o v á , 
Petra: Spolková činnost Poláků na Těšínsku. Bakalářská diplomová práce. Ústav evropské 
etnologie FF MU. Brno 2009. Dále též: K a d l u b i e c ,  K. D. a kol.: Polská národnostní 
menšina na Těšínsku v České republice (1920–1995). Spis FF OU č. 107/1997. Ostrava 1997. 
90 Jméno Jana Čapka, posledního náčelníka župy Moravskoslezské před I. světovou 
válkou, který jako zakladatel Sboru dobrovolců v Itálii (legií) padl hrdinnou smrtí při po-
slední rakouské ofenzivě v červnu 1918, přijala nejprve v roce 1925 župa Těšínská, která se 
ustavila v roce 1921 oddělením od župy Moravskoslezské. (Viz http://www.zupabeskydska.
eu/historie, citováno dne 11. 1. 2012.) Po reorganizaci od roku 1949 se jméno Jana Čapka 
dostalo do názvu celého sokolského kraje. 
91 Spolupráce KVS a PRS. Nová Svoboda, deník, ročník 6, č. 191, 16. 8. 1950, s. 6. 
92 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
korespondence, č. j. 4586/50-HL/Ko z 25. 8. 1950. 
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orgánem ČOS se pak ze strany Polské rady Sokola měl důsledně uskuteč-
ňovat prostřednictvím KVS a usnesení řešilo též otázku rozvíjení ideové 
a mravní kultury. Je zřejmé, že očekávané zlepšení spolupráce se nenaplnilo 
(například na schůzi sokolské akční pětky v Karviné 8. 1. 1951 byla ote-
vřena otázka zástupce Polské rady Sokola, jenž dosud nebyl jmenován)93 
a počátkem roku 1952 dospěla situace ke zrušení Polské rady Sokola, přes-
něji k jejímu začlenění do organizační struktury okresních orgánů Sokola. 
V okrese Karviná proběhla 27. 4. 1952 první společná okresní konference 
Sokola Čechů a Poláků, na níž zástupce KVS ve svém příspěvku zhodnotil 
i sloučení PRS s OVS: „Spojení Čechů a Poláků v jedné soudružské a bratrské 
organizaci tělovýchovy musí mít výsledky také v budování socialismu. Sloučení 
přispěje, odvrhneme-li na obou stranách buržoasní nacionalismus a budeme-li 
se řídit zásadami proletářského internacionalismu, ke sblížení obou bratrských 
národů, t. j. obou bratrských částí obyvatelstva našeho Těšínska…“  94 V situ-
ační zprávě pro KAV-NF z 20. 5. 1952 o činnosti OV Sokola je sloučení 
kvitováno mj. slovy: „Do nového OV-Sokola byli zvoleni funkcionáři jak třídně 
tak i politicky uvědomělí, příslušníci Sokola české i polské národnosti, kteří mají 
dobrý vztah k tělovýchově. … Vedoucí politický pracovník prošel jednoroční 
Tyršovou školou v Praze. Organizačního tajemníka dělá bývalý polský tajemník 
Polské rady Sokola.“  95 

Příkladem paralelního vývoje českého Sokola a polského Sokóła 
byla Horní Suchá na Karvinsku. V roce 1911 založilo 30 občanů polské 
národnosti Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, jehož činnost však přerušila 
první světová válka a ke znovuzaložení došlo v roce 1925. Občané české 
národnosti založili TJ Sokol Horní Suchá v roce 1924 jako součást Sokola 
v Dolní Suché a v dubnu 1927 došlo k jejímu osamostatnění. Mimoto v pr-
vorepublikovém období vznikly v obci ještě další tělovýchovné organizace 
– SILA (1920), Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ, 1928), fotbalový klub 
PKS Lechia (1931) a Sportovní klub Horní Suchá (1931, od roku 1933 
Český sportovní klub Horní Suchá /ČSK/). Po roce 1945 svoji činnost 
postupně obnovily oddíly PKS a ČSK, v září 1945 český Sokol a v březnu 
1946 DTJ a polský Sokół. Po únoru 1948 došlo ke sloučení tělovýchovných 
spolků a sjednocená organizace pod hlavičkou Sokol existovala až do září 
1950. Její zánik byl spojen s ustavením Závodní sokolské jednoty (ZSJ) 
Gottwald Horní Suchá, která se však zpočátku potýkala s obtížemi.96 Po zru-

93 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
SMP=PRS 1951, zápis o schůzi akční pětky Sokola z 8. 1. 1951 v Karviné. 
94 Tamtéž, okresní konference, zápis I. společné okresní konf. Sokola Čechů a Poláků 
v Karviné, referát zástupce KVS. 
95 Tamtéž, korespondence okresního výboru Sokola, Situační zpráva o činnosti OV-Sokola 
ze dne 20. 5. 1952. 
96 Srov. zápis ze schůze sokolské akční pětky při OAV-NF Karviná 9. 10. 1950 k otázce 
ZSJ v Horní Suché: „…bude zapotřebí zabývati se těžkostmi, v nichž se nachází ZSJ Hor. Suchá, 
která nenalézá pochopení u příslušných činitelů v závodě. K tomu usneseno, že do příští schůze této 
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šení Polské rady Sokola v březnu 1952 a fotbalového klubu PKS Lechia 
bylo završeno sjednocení sportu v obci v rámci ZSJ, jež po reorganizaci 
přijala nový název TJ Baník Gottwald Horní Suchá.97 V situační zprávě 
OV Sokola pro KAV-NF v Ostravě z 20. 5. 1952 byla zdejší ZSJ uvedena 
mezi čtyřmi nejlépe pracujícími98 závodními jednotami v okrese Karviná. 

Poznámka třetí: Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport 
a Sokol na vesnici (1952/1953)

Ani stav kodifikovaný novým spolkovým zákonem v roce 1951, stejně 
jako projevy poslušnosti IX. valného sjezdu ČOS dostatečně neuspokojily 
politicko-ideové představy KSČ, a proto bylo v závěru následujícího roku 
pod hlavičkou reorganizace přistoupeno k likvidaci Sokola.99 A protože 
z jara 1952 byly již zlikvidovány Jednotný svaz českých zemědělců a Čes-
koslovenský svaz žen, do nového spolkového katastru se dostaly pouze 
ROH, SČSP, ČSM a ČsČK. Posléze se přeměnily na organizace i některé 
další úřední spolky.100 

Zákon č. 71/1952 Sb. z 12. 12. 1952 o organizaci tělesné výchovy 
a sportu v § 2 ustanovil jako vrcholný orgán tělovýchovného hnutí a sportu 
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS) a v § 8 odst. 1 výbory 
pro tělesnou výchovu a sport při KNV a ONV.101 Existenci sokolských 
organizací na venkově připouštěl § 9 v odstavci 1: „Dobrovolná tělesná 
výchova a sport se provádí v tělovýchovných a sportovních organizacích, které 
se vytvářejí zejména při Revolučním odborovém hnutí, dále jako organizace 
státních pracovních záloh nebo obyvatelstva na vesnici (Sokol), a v příslušných 
organizačních útvarech ozbrojených sborů…“  102 Usnesení strany a vlády 

jednoty bude vyslán zástupce OVS spolu se zást. OV KSČ, o jehož delegaci bude požádáno.“ SOkA 
Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, Sokolská akční 
pětka, zápis schůze sokolské akční pětky u OAVNF v Karviné 9. 10. 1950. 
97 V současnosti v obci existuje Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá. K vývoji tě-
lovýchovy a sportu v Horní Suché viz 100 let organizovaného sportu v Horní Suché. Informátor 
obce Horní Suchá, č. 4, duben 2011, s. 6–7. 
98 SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 50, kart. 25, TJ Sokol 1948–1956, 
situační zpráva o činnosti Sokola 20. 5. 1952. 
99 Srov. propagandistické pošpinění sokolské práce v Rudém Právu: „Přes jasnou směrnici, 
danou IX. sjezdem ČOS v r. 1951, nebyly sokolské jednoty dosud zbaveny všech pozůstatků buržoasní 
sportovní morálky. A není jich málo. Lanaření, kupčení s hráči, pěstování primadon, nesportovní 
vystupování na hřišti, surovost, záludnost, nekázeň, jednostranné rozhodování rozhodčích apod.“ 
U h e r ,  Jindřich (tajemník ÚV KSČ): Za socialistický obsah naší tělesné výchovy a sportu. 
Rudé Právo, roč. 33, č. 334, 14. 12. 1952, s. 1. 
100 Byly to Svazarm, Svaz protifašistických bojovníků, Svaz čs. invalidů a Čs. svaz hasičstva. 
V roce 1957 bylo upraveno ostatní spolčování zájmového typu. K tomu např. L a š ť o v k a , 
M. a kol.: Pražské spolky, s. VII–LXXII. 
101 Sbírka zákonů RČS, ročník 1952, částka 36, č. 71, Zákon ze dne 12. 12. 1952 o orga-
nizaci tělesné výchovy a sportu. 
102 Tamtéž. Zákon č. 71/1952 Sb. v § 13 řešil převod majetku (práv a závazků) sokolských 
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z 10. 11. 1952 a z 2. 12. 1952 rozvádělo novou organizační strukturu pro 
provádění tělesné výchovy a sportu podle tzv. pracovních úseků do jednot-
livých dobrovolných sportovních organizací (DSO),103 z nichž devět bylo 
svěřeno Ústřední radě odborů (ÚRO) a ty měly být vytvořeny do 28. února 
1953 při odborových svazech pod názvy: Baník (pro zaměstnance v hor-
nictví a hutnictví), Spartak (v těžkém a všeobecném strojírenství), Tatran 
(v lesnictví, dřevoprůmyslu, papírenském a stavebním průmyslu), Jiskra 
(v textilním, kožedělném, chemickém, sklářském a keramickém průmyslu), 
Dynamo (v dopravě, energetice, spojích, státních statcích a STS), Slavoj 
(v potravinářském průmyslu, místním hospodářství, státním obchodu 
a výkupu), Slovan (veřejné správy a justice, zdravotní a sociální služby, 
kulturní služby, v tiskárenském a knihařském průmyslu, peněžnictví a po-
jišťovnictví), Lokomotiva (pro zaměstnance železnic) a Slavia (pro zaměst-
nance a studenty vysokých škol a vědeckých ústavů školství).104 Vlastní díl 
odpovědnosti péče o tělesnou výchovu a sport mládeže byl svěřen školám, 
jež je měly provádět v tělovýchovných a sportovních kroužcích s pomocí 
pionýrských a školských skupin ČSM. Dále vznikly ještě tři dobrovolné 
sportovní organizace. Ministerstvu pracovních sil a ředitelům oblastních 
správ státních pracovních záloh bylo uloženo vybudování DSO Pracovní 
zálohy, Sokol byl pověřen prováděním tělesné výchovy a sportu pracujících 
na venkově a v případě neexistence odborářské jednoty v menších městech 
jako DSO Sokol a pro zaměstnance bezpečnostních sil (příslušníci Sboru 
národní bezpečnosti a Pohraniční stráže) vznikla DSO Rudá hvězda. Dob-
rovolná tělesná výchova a sport měly být organizovány rovněž v armádě. 
Z výčtu celkem 12 DSO je zřejmé, v jaké pozici byl Sokol fakticky trpěn. 
V rozpravě k zákonu generální tajemník ČOS a poslanec pardubického 
volebního kraje Oldřich Vyhnálek (KSČ) mj. hodnotil: „V nové organisaci 
tělesné výchovy podle pracovních úseků připadá Sokolu nejvýš čestný a odpo-
vědný úkol: organisovat a rozvíjet tělovýchovu a sport pracujícího obyvatelstva 
na vesnici. … Jak krásné a velké poslání dostává Sokol – vždyť z celkového počtu 
obcí v republice je 75 % obcí bez tělovýchovné organisace.“  105 

jednot v závodech, úřadech, ústavech a na vysokých školách na příslušné závodní skupiny 
ROH. V případě nutnosti měl o majetku ČOS rozhodnout Státní výbor nebo jím pověřený 
nižší výbor pro tělesnou výchovu a sport. 
103 Ani tato reorganizace neměla dlouhodobé trvání a v roce 1957 byl ustaven Českoslo-
venský svaz tělesné výchovy. 
104 Usnesení strany a vlády o opatřeních k rozvoji tělesné výchovy a sportu ze dne 10. listopadu 
a 2. prosince 1952. Rudé Právo, roč. 33, č. 334, 14. 12. 1952, s. 5–6. 
105 http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/069schuz/s069003.htm, Česko-slovenská 
digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1948–1954, stenoprotokoly, 69. schůze, pátek 
12. 12. 1952, citováno 29. 1. 2012. 
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Tabulka 2: Počet sokolských jednot zjištěný sondou do situace v okre-
sech před reorganizací tělovýchovy v roce 1952106

Okres (kraj)
Dvě nejsilnější 

politické strany* 
po volbách 1946

Počet MNV 
v okrese 
v roce 
1952**

Celkový počet 
sokolských 

jednot (místní /
závodní/ JZD)

Časový údaj, 
k němuž se 

počet vztahuje

Chotěboř 
(Pardubický)

1. KSČ – 40,3 %
2. ČSL – 34,7 % 83 16 (11/5/0) srpen 1952

Velké Meziříčí 
(Jihlavský)

1. ČSL – 42,9 %
2. KSČ – 32,9 % 59  7 (6/1/0) prosinec 1952

Žďár nad Sázavou 
(Jihlavský)

1. ČSL – 41,5 %
2. KSČ – 29,9 % 
(výsledky okresu 
Nové Město 
na Moravě, jenž 
v roce 1948 zanikl)

95 18 (12/6/0) podzim 1952

Bystřice nad 
Pernštejnem 
(Brněnský)

88 11 (11/0/0) prosinec 1952 

Blansko 
(Brněnský)

1. KSČ – 33,3 %
2. ČSL – 32,2 % 
(výsledky z okresu 
Boskovice, kam 
Blanensko patřilo)

56 33 (29/3/1) rok 1951–1952

Karviná***
(Ostravský)

1. KSČ – 42,8 %
2. ČSD – 23,9 % 14 32 (10/22/0) prosinec 1952

Průměrný podíl obcí bez místních jednot Sokola z uvedené sondy v šesti okresech: 79 % 
(srov. celostátní údaj z parlamentní rozpravy: 75 %) 
* KSČ (Komunistická strana Československa), ČSL (Československá strana lidová), ČSD 
(Československá sociální demokracie). Volební výsledky jsou převzaty z publikace Českého 
statistického úřadu Volby do zákonodárných orgánů Československa a České republiky 1920–2006, 
příloha 7, Výsledky hlasování podle okresů v letech 1920–1946. http://www.czso.cz/csu
/2008edicniplan.nsf/p/4220-08, citováno 16. 4. 2012 
** Stav ke konci roku 1952 zahrnuje slučování obcí proběhlé od roku 1949.
*** Před začleněním 10 polských jednot na jaře 1952 činil stav 42 jednot.

Ještě 20. 12. 1952 se uskutečnilo poslední zasedání Ústředního vý-
boru Sokola pod Československou obcí sokolskou, „na němž první nositel 
titulu ‚Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu‘ Josef Truhlář po kajícné 
sebekritice odevzdal celou svou agendu Státnímu výboru pro tělesnou výchovu 
a sport.“  107 Článek o zasedání, který vyšel následujícího dne v Rudém prá-

106 Informace o počtu jednot převzaty z: SOkA Havlíčkův Brod, OV-NF Chotěboř, zápisy 
1952–1953, i. č. 5–6, kart. 1, f. 6; SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár n. S., kart. 9, Zhod-
nocení akcí pořádaných NF 1950–1959, Hodnocení činnosti Sokola a POV-NF Velké Meziříčí 
1953, i. č. 1, kart. 1, Zápis předsednictva OAV-NF z 10. 2. 1953, f. 93 a NF-OV Bystřice n. P., 
i. č. 1, kart. 1, Zápis schůze POAVNF 8. 1. 1953; SOkA Blansko, KSČ-OV Blansko, i. č. 65, 
kart. 32, f. 56 a dále dopočítání autora podle jednotlivých jednot z let 1951–1952 podle fondu 
ONV Blansko (1949–1960), kart. 67–75; SOkA Karviná, OV NF Karviná 1948–1959, i. č. 3, 
kart. 6, zápisy ze schůzí předs. a pléna OAV-NF 1952–1957, zápis z pracovního předs. OAV-
-NF Karviná z 5. 12. 1952. 
107 W a l d a u f ,  J.: Sokol 1, s. 268. Srov. k tomu článek o zmíněném zasedání ÚVS 
v deníku Rudé Právo: „Předsednictvo ÚVS po kritickém a sebekritickém rozboru práce odevzdává 
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vu, je příznačnou ukázkou, jak propaganda dokázala vzletnými frázemi108 
zakrýt podstatu věci, tedy likvidaci ČOS. 

Okresní politické orgány začaly reorganizaci tělovýchovy projednávat 
prakticky záhy po přijetí zákona i jemu předcházejícímu usnesení předsed-
nictva ÚV KSČ, ovšem jednou stránkou procesu byla usnesení a druhou 
byla realita. Například předsednictvo OV KSČ v Hlinsku přijalo usnesení 
již na schůzi 24. 12. 1952,109 ale sondy z jiných okresů ukazují, že někde 
se OV KSČ tělovýchovou do konce prosince 1952 vůbec nezabývaly. 

Okresní akční výbory NF řešily důsledky usnesení o tělovýchově 
a sportu zpravidla při prvních lednových schůzích. Ve zprávě Národní fronty 
z 8. 1. 1953 v Bystřici nad Pernštejnem se k reorganizaci Sokola uvádí: 
„Sokol … nestačil obsáhnout dosavadní úkoly kladené na tělesnou přípravu 
našich pracujících, proto je nyní zúžena jeho působnost a ve své další práci se 
bude zaměřovat na jeden nejdůležitější úkol – na naší vesnici, kde tělovýchovu 
bude přibližovat družstevníkům, drobným a středním rolníkům…“  110 Předsed-
nictvo OAV-NF ve východočeské Chotěboři se ke schůzi z 6. ledna 1953 
vrátilo o čtyři měsíce později nijak optimistickou zprávou o provedené 
reorganizaci. V ní se mj. uvádí: „Špatný výklad usnesení strany a vlády mezi 
tělovýchovnými pracovníky znamenal, že tělovýchovná a sportovní činnost se 
v některých případech vymkla z rukou jejích řídících orgánů.“  111 Také na Vel-
komeziříčsku předsednictvo OAV-NF konstatovalo na schůzi 10. 2. 1953 
nedostatky práce v jednotách: „Žádná jednota v okrese také nevěnovala větší 
pozornost masově politické práci mezi členstvem. To je také příčinou, že velmi 
malá účast pracujících ze závodů se zůčastnila Běhu vítězství, Letního závodu 
branné zdatnosti, při štafetě Přátelství a míru v Měsíci ČSP.“  112 Po zrušení 
Československé obce Sokolské její jednoty nadále fungovaly pod hlavič-
kou DSO Sokol,113 jež měla svá krajská a okresní vedení a jíž byla svěřena 
tělovýchova na vesnici, zatímco celkové řízení tělovýchovy a sportu v okre-

Státnímu výboru řízení sekcí, komisí a ostatní agendu. Krajské výbory Sokola zhodnotí práci sekcí 
a komisí do 15. ledna 1953 a s materiálem a návrhy ji předají výborům pro tělovýchovu a sport při 
KNV a ONV.“ Slavnostní zasedání ústředního výboru Sokola. Rudé Právo, č. 341, 21. 12. 1952, 
s. 6.
108 Např.: „…slavnostního zasedání, které znamená v životě ČOS důležitou událost…“ Slavnostní 
zasedání ústředního výboru Sokola. Rudé Právo, č. 341, 21. 12. 1952, s. 6.
109 SOkA Chrudim, KSČ-OV Hlinsko 1949–1960, i. č. 23, kart. 6, zápisy POV KSČ 1952, 
zápis schůze 24. 12. 1952. 
110 SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Bystřice n. P., i. č. 1, kart. 1, Zápis ze schůze předsed-
nictva OAV-NF 8. 1. 1953. Srov. výňatek z usnesení POV NF Chotěboř 6. 1. 1953: „OV Sokolu 
se doporučuje, aby vedl své jednoty, aby ještě ve větší míře pomáhaly socializaci naší vesnice…“ 
SOkA Havlíčkův Brod, OV-NF Chotěboř, i. č. 5–6, kart. 1, Zápisy předsednictva 1952–1953, 
Usnesení z předsednictva OAV-NF z 6. 1. 1953 o reorganizaci tělovýchovy.
111 Tamtéž, předsednictvo OAV-NF 19. 5. 1953, Tělovýchovná činnost v okrese – zpráva 
pro předsednictvo. 
112 SOkA Žďár nad Sázavou, POV-NF Velké Meziříčí 1953, i. č. 1, kart. 1, Zápis předsed-
nictva OAV-NF z 10. 2. 1953, f. 93. 
113 Od roku 1956 TSO (tělovýchovná sportovní organizace) Sokol. 
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se prováděl Okresní výbor pro tělesnou výchovu a sport (OV TVS) při 
ONV.114 Zavedení nových DSO znamenalo konec sokolských závodních 
jednot, nejednou i místních, a jejich přejmenování. Kupříkladu závodní 
TJ Sokol v Adamově na Blanensku, založená v roce 1906 bývalými členy 
sokolských jednot z Čech, Moravy a Slezska pracujícími ve Škodových 
závodech a bydlícími v Adamově, obdržela v lednu 1953 název Spartak,115 
v Letovicích na Boskovicku vznikla DSO Jiskra116 atd. DSO Sokol byla též 
často personálně provázána s politickými složkami NF a KSČ.117 

Epilog: Rozpačité pokračování Sokola na venkově

Vedle sportovní a tělovýchovné činnosti musely jednoty Sokola 
v 50. letech vykazovat budovatelské závazky (pomoc při výstavbě JZD, 
žňové brigády) a zapojovat se do prvomájových oslav.118 Sledovalo se 
také navštěvování lidových kurzů ruštiny (LKR), či účast na akci měsíce 
československo-sovětského přátelství.119 Ideová frazeologie zase zaštítila 
masové plnění Tyršova odznaku zdatnosti (TOZ), od roku 1952 odznaku 
PPOV (Připraven k práci a k obraně vlasti)120 a tzv. Sokolské dny či be-
sídky. Ve spolupráci Svazarmu s tělovýchovnými organizacemi se konaly 
akce na počest bojů ve druhé světové válce – Sokolovský závod branné 
zdatnosti a Dukelský závod branné zdatnosti. 

Zajímavé svědectví o úpadku činnosti sokolských jednot počátkem 
50. let podává kronikářský záznam z Hrotovic na Třebíčsku. Kronikář obce 
se v retrospektivním zápise vrací k hledání příčin stagnace, které spatřuje 
v únavě ze stavby sokolovny (otevřena v roce 1950), v politickém kádro-
vání, v reorganizacích, a také v generační výměně: „Činovníci Sokola, staří 

114 Ani reorganizace tělovýchovy a sportu v roce 1952 nebyla konečná a k úplnému sjed-
nocení tělovýchovy došlo zákonem č. 68/1956 z 20. 12. 1956 o organisaci tělesné výchovy, 
jenž vstoupil v platnost od 1. 1. 1957. 
115 SOkA Blansko, MěNV Adamov, Pamětní kniha obce Adamov, II. díl 1947–1958, s. 52, 
neinventarizováno. 
116 SOkA Blansko, MěNV Letovice, Pamětní kniha města Letovic, II. díl 1945–1953, s. 224, 
neinventarizováno. Od 60. let se podařilo získat zpět název Sokol (srov. další díly kroniky). 
117 Mezi 19 kandidáty (15 mužů a 4 ženy) do OV DSO Sokol ve Žďáře n. S. na rok 1954 je 
pět členů KSČ, dva kandidáti KSČ, sedm členů ČSM, 15 v ROH, 13 v SČSP, tři ve Svazarmu 
a jeden kandidát do OV DSO Sokol je členem JZD. Samotný předseda OV DSO Sokol byl 
členem KSČ, ROH, SČSP, ČSČk a KV DSO Sokol. SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár 
n. S., i. č. 47, Činnost společ. org. NF-OV, DSO Sokol, f. 20–22. 
118 Tak podle zprávy OV TVS k účasti na 1. máj 1953 se připomíná, že ještě v roce 1952 se 
ho Sokolové účastnili v krojích. SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár n. S., i. č. 47, Činnost 
společ. org. NF-OV, DSO Sokol, f. 12. 
119 „Jednota také každým rokem zajišťuje ‚Běh vítězství‘ na počest Rudé armády a ‚Štafetu přá-
telství a míru‘ při oslavách Říjnové revoluce.“ SOkA Znojmo, MNV Bohutice, K-I 124, kronika 
obce Bohutic, s. 190–191. 
120 Zákon č. 71/1952Sb. v § 10, odst. 2 stanovil: „Základem systému tělesné výchovy a sportu 
je odznak ‚Připraven k práci a obraně vlasti‘ a jednotná sportovní klasifikace.“ 
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a osvědčení i horliví jeho členové byli často napadáni a nařčeni z ‚reakcionářství‘ 
a byli odstraněni z funkce nebo alespoň dokonale znechuceni. … Staří Sokoli 
začali říkat, že už to není ten starý Sokol, že tam tedy nemají co dělat. A mladí 
lidé projevili pramálo chuti k sokolské práci, snad jen k fotbalu.“ 121 Podobně 
vyznívající záznamy lze doložit i jinde.122 Aktivizace tělovýchovy123 nastala 
až s blížící se první Spartakiádou v roce 1955, ale Sokol již nepředstavoval 
hlavní zdroj cvičenců. 

Závěrečné čtyřletí (1948–1952) domácí existence Československé 
obce Sokolské (ČOS) probíhalo nejprve ve znamení snahy o zneužití 
Sokola k vybudování centrálně řízené a sjednocené tělovýchovy a sportu. 
Nejmasovější demokratický spolek byl sice tehdy z taktických důvodů 
formálně zachován, ale personální, ideovou a organizační přestavbou z něj 
KSČ vytvářela organizaci podle sovětského vzoru. Přes proklamované 
teze o službách Sokola lidovědemokratické republice však vládnoucí moc 
namnoze nebyla úspěšná ve své snaze určovat ideové směřování místních 
jednot a narážela na zažité tradice sokolských zásad. Proto byla ČOS jako 
celostátní organizace v prosinci 1952 zrušena a tělovýchovné jednoty pod 
názvem Sokol mohly dále působit pouze na venkově. Likvidací sokolského 
ústředí se ale vesnické jednoty staly pouhou součástí tělovýchovy řízené 
krajskými a okresními složkami Státního výboru pro tělesnou výchovu 
a sport. Úpadek sokolské činnosti, započatý již politickou očistou funkcioná-
řů v roce 1948 (především po XI. sletu), byl nejednou završen též generační 
obměnou členstva. Občasné lokální případy přesto prozrazují i relativně 
úspěšné pokračování nejen po roce 1948, ale také od roku 1952. Záleželo 
na razanci kolektivizace, postoji místních politických funkcionářů, lidské 
základně pokračování tělovýchovných tradic či hospodářském zaměření 
regionu, určujícím podíl původních a tzv. sokolských závodních jednot 
atd. Jednoznačná není ani interpretace stranické přízně v jednotlivých 

121 SOkA Třebíč, MNV Hrotovice, i. č. 116, Pamětní kniha, s. 377–378, 389. Kronikářem 
byl v roce 1954 jmenován duchovní církve československé Miloslav Štorkán. Retrospektivní 
zápis se vrací i k počátku 50. let a byl schválen 25. 8. 1956 radou MNV. K otázce znechucení 
členstva srov.: „…můžeme předpokládat, že znechucena novými poměry ze Sokola odešla většina 
přispívajících členů, kteří tradičně tvořili kolem 50 % dospělého členstva.“ U h l í ř ,  J. B. – 
W a i c ,  M.: Sokol, s. 157. 
122 Líšnice na Ústeckoorlicku: „Obětaví funkcionáři Sokola dřívějších let … byli pociťovány [!] 
jako politicky nevhodné.“ http://www.obeclisnice.cz/index.php?nid=891&lid=cs&oid=694790 
(Sokol Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, citováno 3. 2. 2012); Osík u Litomyšle: „Z vedení TJ 
musili odejít sedláci a ti, kteří se hlásili k myšlenkám Masarykovým a Benešovým.“ (http://www.
osik.cz/index.php?sekce=3&text=221, TJ Sokol Osík, historie sportu v obci, citováno 4. 2. 
2012); Mysločovice na Zlínsku: „Tyršovy myšlenky musely ustoupit. … Odstupovali funkcionáři 
a noví na něčí doporučení přicházeli.“ http://www.tjsokolmyslocovice.cz/index.php?option= 
com_content&task=view&id=13&Itemid=41, TJ Sokol Mysločovice, historie, úvod, citováno 
4. 2. 2012.
123 V Nedvědici (Brněnský kraj) přijala sokolská jednota název Spartak a svou činnost 
soustředila do oddílu fotbalového, gymnastického, hokejového a šachového. Š m í d ,  Jiří 
a kolektiv: 650 let Nedvědice. Nedvědice 2000, s. 37. 
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okresech, neboť komunistická menšina ještě nemusela v případě stoupen-
ců ČSL (vyznávajících původně vlastní spolkovětělovýchovné tradice) 
znamenat optimální podmínky pro růst sokolských jednot. Specifickým 
vývojem prošla po roce 1948 i spolupráce mezi českým Sokolem a polským 
Sokółem. Jednoty polského Sokóła v Ostravském kraji zastřešovala Polská 
rada Sokola, která však byla počátkem roku 1952 začleněna do struktury 
orgánů českého Sokola ve Slezsku. V nesvobodných podmínkách vlády 
„poúnorové“ KSČ mohl Sokol ještě rozvíjet tělesnou zdatnost či obstojně 
sehrát roli společenské organizace (stavba hřišť, ochotnické divadlo) právě 
na vesnici, kde mu byla ponechána omezená možnost působení. 

Drei Anmerkungen zur gewaltsamen Transformation des Sokol
Regionale Sonden über die schrittweise Liquidierung der traditio-
nellen Vereinsorganisation in den Jahren 1948–1952

Die vorliegende Studie dokumentiert auf der Grundlage der archivalischen Erfor-
schung über die Tätigkeit der administrativen und politischen Bezirksorgane die Folgen der 
zwangsweisen Vereinigung des Sports, die die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 
(KSČ) nach dem Februar 1948 veranlasste. Die letzten vier Jahre (1948–1952) in der Exis-
tenz der tschechoslowakischen Sokol-Gemeinde (ČOS) verliefen im Bemühen den Sokol für 
den Aufbau einer zentral gesteuerten und vereinten Sportorganisation zu missbrauchen. Der 
größte demokratische Massenverein durfte damals aus formalen Gründen weiterbestehen, 
durch den personellen, ideologischen und organisatorischen Umbau freilich formte die KSČ 
aus diesem eine Organisation nach sowjetischem Vorbild. Derartige Bemühungen prallten 
insbesondere in den ländlichen Regionen und Gebieten, in denen die Kommunistische Partei 
nur über schwache Positionen verfügte, mit den lebendigen Traditionen der Prinzipien des 
Sokol zusammen. Aus diesem Grunde wurde der Sokol als gesamtstaatliche Organisation im 
Dezember 1952 zerschlagen und die Sporteinheiten unter der Bezeichnung Sokol konnten 
lediglich auf dem Lande weiter wirken. Durch die Liquidierung der Sokol-Zentrale wurden 
die ländlichen Sporteinheiten zu einem reinen Bestandteil des durch die Kreis- und Be-
zirksstützpunkte des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport beherrschten Sports 
reduziert. Der Niedergang der Sokol-Tätigkeit, den bereits die politische Säuberung in den 
Reihen der Funktionäre im Jahre 1948 eingeleitet hatte (vor allem nach dem XI. Kongress), 
wurde zugleich auch durch einen Generationswechsel unter den Mitgliedern zum Abschluss 
gebracht. Dennoch lässt sich lokal eine relativ erfolgreiche Weiterführung einiger Einheiten 
nicht allein nach 1948, sondern auch nach 1952 belegen. Eine spezifische Entwicklung 
durchlief seit dem Jahre 1948 zudem auch die Zusammenarbeit zwischen dem tschechischen 
Sokol und der gleichnamigen polnischen Organisation. Die Einheiten des polnischen Sokoł 
im Kreis Ostrau/Ostrava standen unter dem Dach des sog. Polnischen Rats des Sokol, der 
jedoch Anfang 1952 in die Struktur der Organe des tschechischen Sokol in Schlesien ein-
gegliedert wurde. Unter den totalitären Bedingungen der Regierung der Kommunistischen 
Partei nach dem Februar 1948 suchte der Sokol zwar noch wacker weiter zu agieren bzw. 
spielte er die marginale Rolle einer gesellschaftlichen Organisation (Bau von Sportplätzen, 
Laientheater) gerade auf dem lande, wo ihm beschränkte Wirkungsmöglichkeiten blieben.
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Příloha č. 1: Plakát OVS na okresní tělovýchovný den v Karviné 
(SOkA Karviná, OV NF Karviná 1930–1959, karton 25, i. č. 50, Tělovýchovná jednota Sokol 
1948–1956, korespondence OV Sokola, 1950)

Příloha č. 2: obálka brožury II. celostátní konference Sokola v Praze 29. 6. 1950 
(2. celostátní konference Sokola v Praze 29. 6. 1950: vytvoříme ze Sokola velkou dobrovolnou organisaci 
tělovýchovy a sportu, přitažlivou zejména pro mládež. Praha 1950)
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Příloha č. 3: Původní razítko okresního výboru Sokola a razítko okresního výboru DSO 
po reorganizaci užívané od roku 1953
(SOkA Žďár nad Sázavou, NF–OV Žďár n. S., i. č. 47, Činnost spol. org. NF – DSO Sokol, 
1951–1957)

Příloha č. 4: Pozvánka na Sokolský den 7. 6. 1952 ve Žďáru nad Sázavou
(SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár n. S., i. č. 46, Činnost spol. org. NF – ČSTV-OV, 
1952–1958)
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Marcin R. Pauk

Migrace – protekce – asimilace 
Lužičtí Schliebenové v české politické elitě 
13. století

Migration – protection – assimilation  
Lusatian Schliebens in the Czech political elite in the 13th century 

The article offers a prosopographic analysis of one of the immigrant German knightly 
families settled in Bohemia since the beginning of the 13th century, the Lusatian 
Schliebens, who were until recently considered Czech by the researchers. In the first 
half of the 13th century, they rose to social prominence and became members of the 
Czech noble elite. Their example reflects the possible ways to material and political 
significance of foreign knights under the rule of the last Premyslides. 

Key words: Czech social history of the 13th century, political elite, the knightly estate, 
migration, ethnic relations in the Middle Ages

Problematika migrace rytířstva do Čech ve 13. století se dosud nestala 
předmětem monografického zpracování. Vinou toho se v literatuře udr-
žují chybné identifikace a na nich založené názory, často přežívající kvůli 
autoritě badatelů žijících před více než stoletím. To se týká také zřejmě 
nejvýznamnějšího případu dolnolužických Schliebenů, považovaných 
za nepochybně českou šlechtickou rodinu píšící se „ze Slivna“ – kterým se 
jako jedné z nemnohých příchozích rodin, migrujících do Čech velmi brzy, 
podařila blesková dvorská kariéra. Cílem této krátké prosopografické studie 
je nejenom korekce evidentní chyby starší literatury, která má posloužit 
lepšímu rozpoznání vrstvy české šlechty období posledních Přemyslovců, 
ale také pokus o zachycení konkrétního, i když nepříliš typického, příkladu 
mechanismů sociálního vzestupu příchozích v novém etnickém prostředí. 

I přes malý počet memoriálních pramenů, které je možné využít při 
bádání o české šlechtě období Přemyslovců, vzbudilo jen nevelkou pozor-
nost badatelů nekrologium pražského kláštera dominikánek u sv. Anny, 
vydané ještě v roce 1878 Josefem Emlerem. Obsahuje početné zápisy, 
které se vztahují k prominentním členům české politické elity 13. století.

Klášter dominikánek, jehož prvním sídlem byla příměstská osada 
Újezd na levém břehu Vltavy, byl založen mezi léty 1293 a 1298, ale brzy 
poté byl přenesen do bývalé komendy templářů u kostela sv. Vavřince 
na Starém Městě pražském. Památka, která nás zajímá, se nachází v perga-
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menovém kodexu datovaném do první čtvrtiny 14. století. Editor v něm 
odlišil až šestnáct písařských rukou, což není zvláštní s ohledem na to, že 
nekrologium bylo vedeno až do poloviny 17. století.1 Zápisy, které nás za-
jímají, jsou ale bezpochyby mnohem starší než založení kláštera, například 
dominus Hogerius de Friedberch, zapsaný pod datem 8. února, je nepochybně 
Ojíř z Frýdberka, jiným českým pramenům dokonale známý zahraniční fa-
vorit krále Václava I., který zemřel mezi léty 1250 a 1253.2 Nevíme ovšem, 
odkud byly tyto zápisy do nekrologia pražských dominikánek přepsány. 
Naše úvahy se obracejí především k relativně početné skupině zápisů, 
týkajících se jednoho příbuzenského okruhu, orientovaného kolem osoby 
Jaroše z Pušperka. Do nich je možné započítat následující zápisy úmrtí:3

24. I.: obiit dominus Jarosius dictus de Wosperch
25. IV.:  ob. Elyzabetha et Jaroslawa, filie domini Jarosii
30. IV.: ob. Eppo sacerdos
1. VI.: ob. domina Katherina, uxor domini Jarosii
25. VI.: ob. domina Herca, uxor domini Alberti
25. VII.: ob. dominus Albertus, pater domini Jarosii
2. VIII.: ob. Anna, filia domini Jarosii
28. VIII.: ob. Epa, frater domini Jarosii
13. XII.: ob. domina Herca, filia Jarosii

Nekrologium pražských dominikánek nám – pro 13. století docela 
unikátně – umožňuje precizně rekonstruovat tři pokolení příbuzenské 
skupiny Jaroše, skládající se z jeho rodičů Alberta a Herky, manželky 
Kateřiny, jeho bratra Eppa a čtyř dcer Alžběty, Jaroslavy, Anny a Herky. 
Blíže nevyznačené místo v oné skupině zaujímá pouze duchovní Eppo, 
považovaný za Jarošova příbuzného na základě jména. Bezpochyby máme 
co do činění se šlechtickou rodinou dobře známou z diplomatických pra-
menů, která se ve druhé polovině 13. století psala podle hradu Pušperk 
(německy Fuchsberg) v jihozápadních Čechách a která se dříve identifi-
kovala predikátem de Sliven.

V české literatuře přinejmenším od doby otištění drobné genealo-
gicko-heraldické studie Martina Koláře z roku 1883 je zmíněná rodina 

1 E m l e r ,  Josef (ed.): Nekrologium kláštera sv. Anny. In: Věstník Královské české 
společnosti nauk 1878, s. 2–4.
2 V roce 1253 král Václav učinil zádušní nadání v pražském klášteře křížovníků s červenou 
hvězdou – CDB IV/1, č. 288: „Proinde notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod 
nos in remedium anime nostre ac dilecti nobis Hogeri de Vredeberc magistro et fratribus hospitalis 
sancti Francisci aput pontem Pragensem villam Jens cum omnibus suis attinenciis liberalitate regia 
duximus conferendam.“ Srov. P a u k ,  Marcin R.: Niemieccy przybysze na dworze Wacława I. 
W kwestii początków migracji rycerskich do Czech. In: Dvory a rezidence ve středověku. 
Ed. D. Dvořáčková-Malá. (Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1). Praha 2006, 
s. 94–96.
3 E m l e r ,  J. (ed.): Nekrologium kláštera sv. Anny, s. 5–12.
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považována za předky pánů z Cimburka4 a její původ je hledán v osadě 
Dolní Slivno u Benátek nad Jizerou.5 Její nejstarší dějiny však svědčí 
o tom, že je tato identifikace zcela chybná a vyplývá ze slabé znalosti pro-
středí cizích rytířů, kteří do českých zemí migrovali na konci 12. a během 
13. století. Forma zápisu místního jména Zliven (méně Sclivene) nene-
chává na pochybách, že se tu spíše jedná o dolnolužické místo Schlieben 
u Torgavy a odtamtud se píšící rodinu ministeriálů hrabat z Brehny, boční 
linie míšeňských Wettinů.6 Identifikaci bezprostředně potvrzuje fakt, že 
v rodině byla téměř bez výjimky používána německá jména. Představitelé 
této rodiny došli v první polovině 13. století také do Slezska. Tomasz Jurek 
považuje za jejího člena Gumprechta zmíněného v roce 1234 při vysazení 
soukromé městské osady v Grodkově, která byla majetkem šlechtické rodiny 
z Pogorzelé. Do okruhu její klientely náležel také jeho domnělý syn Otto, 
který v roce 1284 vystupoval v roli svědka v písemnosti Bohuše z Pogor-
zelé.7 Ve 14. století byli Schliebenové usazeni v olešnickém knížectví, což 
ukazuje, že jejich migrace z Lužic měla trvalý charakter.8

K rozšíření znalostí o české větvi Schliebenů je třeba sáhnout do di-
plomatických pramenů z první poloviny 13. století. Získaný obraz průbě-
hu jejich kariéry se jeví jako zvláště zajímavý. První generaci Schliebenů 
v Čechách tvořili Albert, zaznamenaný v dominikánském nekrologiu jako 
otec Jaroše, a také jeho bratr Rudolf, jehož skon zaznamenán nebyl. První 
z bratří se v Praze objevil již v roce 1223, kdy byl uveden jako svědek 
na listině pražského biskupa Pelhřima.9 Zdá se, že oba Schliebenové nastálo 
opustili svoji otčinu, když jejich přítomnost nezaznamenaly poměrně bohaté 
lužické a míšeňské prameny. Zvláště zajímavý je hlavně rychlý a bezpre-
cedentní vzestup nově příchozích do úzké politické elity přemyslovské 
monarchie. Ve 30. letech získali oba bratři vysoké úřady v nejbližším okolí 
krále Václava I. Albert působil v letech 1234–1239 jako sudí královského 

4 K o l á ř ,  Martin: Příspěvky heraldicko-genealogické. In: Sborník historický vydaný 
na oslavu desítiletého trvání Klubu historického v Praze. Praha 1883, s. 104–109: „Není tu-
díž žádné pochybnosti více, že pan Jaroš ze Slivna a jeho otec Albert jsou nejstarší známí předkové 
slavného rodu pánů Tovačovských z Cimburka a sice té větve, která z Poděhus se psala.“ Stejně 
N o v o t n ý ,  Václav: České dějiny I/4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara. Praha 
1937, s. 451; naposledy V a n í č e k ,  Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II/2. Praha 
– Litomyšl 2000, s. 173.
5 Tak S e d l á č e k ,  August: Místopisný slovník historický Království českého. Praha 
1998 (reprint vydání z roku 1908), s. 813. Stejně Gustav Friedrich, vydavatel druhého dílu 
CDB; vydavatelé dalších dílů přijali toto řešení. Stejně tak i já ve své starší práci.
6 Takovou identifikaci nabídl již J u r e k ,  Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy 
XIV wieku. Poznań 1996, s. 282, ale z pochopitelných důvodů nevěnoval české linii Schlie-
benů mnoho pozornosti, a proto jeho identifikace nebyla v českém bádání vzata do úvahy. 
S c h i e c k e l ,  Harald: Herrschaftsbereich und Ministerialität der Markgrafen von Meissen 
im 12. und 13. Jahrhundert. Köln 1956, s. 124.
7 Schlesisches Urkundenbuch V. Ed. W. Irgang. Köln – Weimar – Wien 1993, č. 159: 
„dominus Otto de Sliwin“.
8 J u r e k ,  T.: Obce rycerstwo, s. 282–283.
9 CDB II, č. 252.
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dvora10 a poté – jistě na velmi krátkou dobu – povýšil do úřadu nejvyššího 
komorníka (1240).11 Rudolf ve stejném čase získal hodnost královského 
stolníka (1236–1239).12 Nezvyklý dvorský úspěch bratří Schliebenů není 
lehké zdůvodnit, ale existují určité domněnky pro jeho bližší, ovšem hy-
potetické rozpoznání. Přinášejí je jména druhé generace rodiny v Čechách 
– Jaroše a Eppa, synů Alberta. 

Řídce se vyskytující jméno Eppo měl také duchovní žijící na přelomu 
12. a 13. století, kanovník a od roku 1216 probošt pražské katedrální ka-
pituly, který žil ještě v roce 1244.13 V pramenech se objevil jako kanovník 
v roce 1209 za biskupa Daniela II., aby v roce 1216, po volbě Ondřeje, 
tehdejšího probošta kapituly a královského kancléře, pražským biskupem, 
zaujal jeho místo. Kancléřskou funkci ale neplnil příliš dlouho. V roce 
1219 podpořil, jako celá kapitula, biskupa Ondřeje v konfliktu s králem 
Přemyslem Otakarem I. a zmizel z panovníkových listin. Návrat do role 
svědka v královských písemnostech v roce 1221 ovšem neznamenal návrat 
do úřadu kancléře, kterým Přemysl Otakar I. pověřil litoměřického probošta 
Benedikta. I přesto zůstal Eppo až do poloviny 40. let 13. století osobou 
vysoko postavenou v okruhu dvora i pražského kléru, jak nasvědčují vysoké 
pozice v seznamech svědků, titul královského kaplana za vlády Václava I. 
a role papežem ustanoveného rozhodce v několika konfliktech duchovních 
institucí. Probošta Eppa identifikuji s duchovním, jehož smrt po 30. dubnu 
zaznamenalo nekrologium pražských dominikánek. V českých pramenech 
13. století nefigurují žádné jiné postavy z řad kléru se stejným jménem. Zdá 
se proto možné, že Schliebenové využili protekce vlivného příbuzného, 
pravděpodobně bratra či strýce, který jim umožnil kariéru v nejbližším 
okruhu Václava I. Liturgická paměť spojená s touto postavou, při součas-
ném pominutí Albertova bratra Rudolfa, a také pojmenování Albertova 
syna jménem Eppo, může naznačovat, že tento duchovní byl pro rodinu 
postavou zvláště důležitou. 

Existují ale také argumenty, které mohou potvrzovat zcela jinou cestu 
vzestupu nově příchozích. Slovanské jméno jednoho z Albertových synů 
ukazuje na český původ jeho matky. Je možné předpokládat, že to bylo 
jméno užívané v její rodině. V českých pramenech z prvních desetiletí 
13. století nalezneme ono jméno mnohokrát, ale úvahy můžeme zaměřit 
výlučně na Jaroše, který vystupuje v nedatované královské listině pro klad-

10 CDB III/1, č. 64 (1234); III/2, č. 209 (1239). Pochybnosti o identifikaci nebo cha-
rakteru úřadu nenechává zápis svědečné řady z roku 1235 (CDB III/1, č. 105): „Albertus 
iudex cum fratre Rudolpho de Sliven“, stejně jako později používaná titulatura „iudex curie“, 
eventuálně „iudex curie nostre“ (srov. CDB III/1, č. 153, 173, 177).
11 CDB III/2, č. 257.
12 CDB III/1, č. 136, 208.
13 V českých pramenech do roku 1209: CDB II, č. 85. Jako probošt a královský kancléř 
ve formuli datum per manus : CDB II, č. 125. Ještě v roce 1244 vystoupil v roli svědka v listině 
královny Konstancie pro pražskou komendu johanitů (CDB IV/1, č. 57).
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rubský klášter po boku nejvyššího komorníka Slávka z rodu Hrabišiců – byl 
totiž zetěm tohoto šlechtice.14 Velmi pravděpodobné je jeho ztotožnění 
s Jarošem, který se zmiňuje okolo roku 1220 a byl kastelánem Bíliny,15 hra-
du položeného v oblasti politických a majetkových zájmů tohoto mocného 
šlechtického rodu.16 Tamější kastelánský úřad spravoval sám Slávek před 
svým postupem do úřadu nejvyššího komorníka.17 Je velmi pravděpodobné, 
že s touto rodinou byli spřízněni Schliebenové, kteří tím zároveň vstoupili 
do okruhu hrabišické klientely.18 Pohyb v okruhu tehdy nejmocnějšího rodu 
v Čechách dobře vysvětluje jak držení dvou vysokých dvorských úřadů 
Schliebeny v době, kdy úřad nejvyššího komorníka spravoval Bohuslav, 
syn Slávka,19 tak i efemérní spravování tohoto úřadu komorníka samotným 
Albertem ze Schlieben v roce 1240 – jistě po Bohuslavově smrti.20

Podobně jako otec i strýc, také Jaroš ze Schlieben, Albertův syn, 
vděčil za svůj rychlý vzestup v hierarchii královského dvora svazkům své 
rodiny s Hrabišici. V roce 1239, tedy dva roky poté, co se prvně objevil 
v českých pramenech, zastával již úřad číšníka královského dvora, a to 
nejméně do roku 1241.21

14 CDB II, č. 366: „Zlauco camerarius, Bohuslaus filius eius, Jaros gener eius.“
15 CDB II, č. 231.
16 V e l í m s k ý ,  Tomáš: Hrabišici – páni z Rýzmburka. Praha 2002, s. 51–52. Vzdá-
leným ohlasem svazků Schliebenů s hradem v Bílině může být donace bílinského kastelána 
Eppa pro klášter v Břevnově, známá z falza z třináctého století, které je datováno do roku 
1043 (CDB I, č. 378). Není třeba dodávat, že datum je samozřejmě falzátorovým výmyslem, ale 
postavu donátora je třeba promýšlet v kontextu jeho vzácného výskytu v Čechách, typického 
jména pro Schliebeny a svazku s bílinskou kastelánií. Nedokáži ovšem tu postavu – pokud 
skutečně existovala – umístit v genealogii Schliebenů 13. století. Možná tu jde o Eppa, vystu-
pujícího pouze jednou, a to v seznamu svědků listiny knížete Bedřicha z roku 1180 (CDB I, 
č. 292), ovšem bez žádného titulu. Přijetí této čistě hypotetické identifikace by posouvalo 
objevení se Schliebenů v Čechách do druhé poloviny 12. století. 
17 CDB II, č. 360.
18 Jinou interpretaci výskytu slovanského jména Jaroš v rodině, která nás zajímá, nabídl 
J u r e k ,  T.: Obce rycerstwo, s. 282, který argumentuje převzetím jména od slezských Pogor-
zelů. Jurek tvrdí, že Albert a jeho syn Jaroš dříve přebývali ve Slezsku, kde patřili ke klientele 
zmíněné šlechtické rodiny. Autor ale nezaznamenal první zmínku o Albertovi v českých 
pramenech již v roce 1223 a bleskovou dvorskou kariéru Alberta a Rudolfa ve 30. letech, 
což odporuje názoru o jejich pozdějším příchodu do Čech přes Slezsko. Z linie Alberta ze 
Schlieben lze těžko odvodit Jaroslava ze Schlieben, purkrabího lužického Rohnau ze čtvrtého 
desetiletí 14. století, když, jak ukazuji níže, česká větev Schliebenů v mužské linii vymřela 
na přelomu 13. a 14. století. Jméno uvedené postavy ovšem ukazuje na možné kontakty české 
i lužicko-slezské linie rodiny. 
19 O neformální dědičnosti úřadu nejvyššího komorníka v rodině Hrabišiců srov. V a -
n í č e k ,  Vratislav: Rody pražských a nejvyšších komorníků 12. a 13. století. K utváření vztahů 
mezi šlechtou a monarchií v Čechách. In: Genealogia – Studia nad wspólnotami krewniaczymi 
i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Ed. J. Hertel – J. Wro-
niszewski. Toruń 1987, s. 113–125.
20 CDB III/2, č. 257. Je třeba připomenout, že Albert se v listině královny Konstancie 
označuje jako „camerarius Bohemie“, což vzhledem k nejednoznačnosti titulatury úředníků 
v 13. století neumožňuje s jistotou říci, zda skutečně byl nejvyšším komorníkem královského 
dvora.
21 CDB III/1, č. 219; CDB IV/1, č. 8, 149.
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Zdá se, že po roce 1241 byla dominance dvorské koterie Hrabišiců 
na určitý čas přerušena. Bylo to způsobeno smrtí nejvyššího komorníka 
Bohuslava22 a královým převzetím značné části majetků již dříve vyhaslé 
mostecké linie rodu.23 V pramenech pozorujeme osmiletou přestávku před 
tím, než se v královských písemnostech objevil Boreš z Rýzmburka, Bo-
huslavův syn a dědic. Také Schliebenové úplně zmizeli z dvora Václava I. 
Náhlou změnu přinesly bouřlivé roky 1248–1249, tj. čas povstání krále-
vice Přemysla a značné části politické elity proti vládě Václava I. Hrabišici 
stanuli v oné době loajálně na straně krále a sehráli významnou roli při 
zajišťování vojenské pomoci německého rytířstva a potlačování revolty. 
Signifikantní byl v tomto kontextu návrat Boreše z Rýzmburka na panov-
níkův dvůr, převzetí hodnosti maršálka a následně – ve stopách jeho otce 
i děda – nejvyššího komorníka.24 Borešův návrat a vzestup doprovázel, což 
je třeba zdůraznit, také vzestup Jaroše ze Schlieben, který se v tomtéž čase 
vrátil do úřadu královského číšníka, a poté na konci vlády Václava I. získal 
purkrabství hradu Loket.25 Musel patřit do skupiny lidí, kterým Václav nej-
více důvěřoval, na což lze usuzovat z informace, že v roce 1251 vystoupil 
v okolí markrabího Přemysla jako nuncius de Boemia ex parte domini regis 
missus ad marchionem.26 

Změna na královském trůnu, která nastala v roce 1253 po smrti Vác-
lava I., znamenala zásadní obrat ve skladbě vlivů ve dvorském prostředí. 
V dřívějším příspěvku jsem se snažil dovodit, že kruh českých šlechticů 
seskupený kolem starého krále zatajil smrt krále a provedl vlastní státní 
převrat, když se zbavil elitní skupiny zahraničních favoritů Václava I. 
a konsekventně s tím také došlo ke svržení vlády straníků nejvyššího 
komorníka Boreše z Rýzmburka.27 Politický úpadek se ale nestal údělem 
Jaroše ze Schlieben, který zjevně přestal být loajální ke svému dosavadnímu 
protektorovi a navázal blízké vztahy s novým vládcem. Nejvýmluvnějším 
svědectvím toho je jeho bleskový nástup do úřadu pražského purkrabího 
na podzim 1253, v prvních měsících panování Přemysla Otakara II.28 Tuto 
funkci vykonával bez přestávky deset let, do roku 1263. Role purkrabího 
sídelního hradu ve druhé polovině 13. století značně vzrostla, což se zrca-
dlí ve frekvenci, s jakou pražští purkrabí vystupují v královských listinách, 
a v jejich vysoké pozici v řadách svědků. V této době Jaroš ze Schlieben 

22 Naposledy byl zaznamenán v listině z roku 1241 – CDB IV/1, č. 9. 
23 V e l í m s k ý ,  T.: Hrabišici – páni z Rýzmburka, s. 49. 
24 CDB IV/1, č. 149–152 a 158.
25 Tamtéž; v roce 1249 se zmiňuje také s titulem stolníka.
26 CDB IV/1, č. 212, s. 377. 
27 O možných příčinách Borešova politického úpadku a uvěznění srov. P a u k ,  M. R.: 
Niemieccy przybysze, s. 101–102. 
28 Jako pražský purkrabí svědčil poprvé v listině z 20. 11. 1253 – CDB V/1, č. 3, s. 35. 
V září téhož roku se objevil ve Vídni v blízkosti Přemysla, tehdy ještě vévody Rakouska 
a markrabího Moravy, jako loketský purkrabí – CDB IV/1, č. 474, s. 588.
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svědčil ve 48 písemnostech Přemysla Otakara II. a jeho jméno figuruje 
ve svědečných řadách obvykle na velmi vysokém místě (často je uváděn 
jako druhý po nejvyšším komorníku království).29 Na přelomu let 1254 
a 1255 doprovázel krále na vojenské výpravě do Pruska,30 mnohokrát se 
účastnil i panovníkových cest do Rakouska31 a také při objíždění teritoria 
Čech a Moravy. Tato postava se rovněž zmiňuje v tzv. Druhém pokračování 
Kosmově jako účastník bitvy u Kressenbrunnu v roce 1260. Kronikář jej 
označil slovy vir fide dignus odvolávaje se na jeho svědectví při popisu 
zázračné intervence svatých patronů Čechů na bitevním poli.32 Z kontextu 
je možné soudit, že Jaroš jako purkrabí sídelního hradu vedl vlastní oddíl 
bojovníků, při němž bylo vexillum sancti Wenceslai. Naposledy je zmíněn 
v úřadě pražského purkrabího 25. dubna 1263.33 

Odchod z pražského purkrabství neznamenal konec politické kariéry, 
ačkoliv téměř dvouletou přestávku v jeho vystupování u dvora je těžké 
jednoznačně posoudit. V roce 1265 vydal listinu, ve které potvrdil prodej 
vsi Pňov za 220 hřiven stříbra sestrám Jutě a Ludmile z rodu Vítkovců 
s cílem fundace kláštera cisterciaček.34 Je to jedna z nemnohých informací 
o majetcích Schliebenů v Čechách. Znovu v okruhu krále se objevil v květ-
nu 1266, ale již v úplně nové roli. Jako Jaroš z Pušperka (Fuchsbergu) 
vystoupil na prvním místě v řadě svědků královské listiny, která potvrzovala 
a rozšiřovala privilegia města Cheb. To se stalo záhy po převodu Chebska 
pod vládu Přemyslovců římským králem Richardem z Cornwallu. Přemysl 
Otakar II. značně omezil samosprávu říšských ministeriálů a ustanovil zde 
vlastní purkrabí z řad českých pánů, kteří převzali soudní kompetence nad 
ministeriály z rukou zemského sudího (Landrichter) a svrchovanost nad 
nyní již královským městem.35 Kvůli nárokům na vládu nad tímto terito-
riem ze strany bavorského vévody Jindřicha a kvůli trvajícímu vojenskému 
konfliktu se ustanovení důvěryhodného správce stalo záležitostí mimořádně 
důležitou. Prvním purkrabím Chebu byl nejpravděpodobněji jmenován 
právě Jaroš ze Schlieben. Jako správce dvou důležitých administrativních 

29 Srov. CDB V/1, č. 247.
30 CDB V/1, č. 39.
31 Např. Ve Vídni roku 1258 (CDB V/3, č. 1125), 1261 (CDB V/1, č. 277) a 1262 
(CDB V/1, č. 330) a ve Štýrském Hradci (CDB V/1, č. 248 a V/3, č. 1181), v roce 1260 jistě 
při příležitosti předání Štýrska z rukou uherské vlády.
32 FRB II, s. 319: „Jarossius etiam, purcravius Pragensis, vir fide dignus, coram episcopo 
Pragensi et praeposito et decano et canonicis in capitulo Pragensi retulit viva voce, quod exercitus 
eius in cuius medio ferebatur vexillum sancti Wenceslai martyris, nullam laesionem aut iacturam 
sustinuit in equis et hominibus, sed quovis locorum se divertebat, adversarii a facie eorum terga 
vertebant fugientes.“
33 CDB V/1, č. 378. Jeho nástupce Oldřich Zajíc se s titulem pukrabího objevuje teprve 
v srpnu 1265.
34 CDB V/1, č. 453 – autenticita listiny vzbuzuje pochybnosti editorů, ale nic neukazuje 
na to, že se taková transakce nemohla uskutečnit. Držení Pňova cisterciačkami z Pohledu je 
dosvědčeno v listině Přemysla Otakara II. z roku 1269, viz CDB V/2, č. 579. 
35 K u b ů ,  František: Štaufská ministerialita na Chebsku. Cheb 1997, s. 22, 51.
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středisek na západním okraji království, Lokte i Chebu, je zmíněn teprve 
v únoru 1268.36 Přestože v pramenech z té doby vystupuje s titulem purkra-
bího Lokte jenom dvakrát, všechno ukazuje, že spojil správu obou teritorií, 
když okolo roku 1272 vydal listinu, kterou uvolňoval lidi oseckého kláštera 
ve vesnicích Šemnice a Svatobor, ležících na území loketské kastelánie, 
od služebností ve prospěch tamních purkrabích.37 Svědčí to o jeho širokých 
kompetencích v tomto regionu, neboť darování imunity patřilo výlučně 
do kompetencí vládce. Jmenování Jaroše purkrabím dvou důležitých hradů 
v západní oblasti náleží do širšího kontextu politiky Přemysla Otakara II. 
v posledních letech jeho vlády.38 O udržení Jarošovy velmi vysoké pozice 
u dvora i v této etapě jeho politické aktivity svědčí další uznání v podobě 
čestného místa ve svědečných řadách královských listin, obvykle hned 
po komorníkovi království, také účast při uzavření mírové dohody s Uhrami 
v Praze v roce 1271, kdy je mezi českými pány zmíněn na druhém místě. 
Zemřel po 14. červenci 1271, nejpravděpodobněji 24. února 1272, určitě 
v dosti pokročilém věku.39 Je možné, že byl pochován v pražském klášteře 
dominikánek, neboť – jak jsem uvedl již v úvodu – denní datum jeho skonu 
se nalézá v tamějším nekrologiu. 

Kromě Jarošových čtyř dcer, které jsou zaznamenány v dominikán-
ském nekrologiu, je znám jen jeden jeho mužský potomek, dědic jménem 
po svém dědovi Albert, který se po boku otce objevuje v královských lis-
tinách 60. let 13. století.40 O jeho politické aktivitě a eventuální úřednické 
kariéře prameny mlčí. V roce 1298 se Albert i jeho žena Uta svědomitě 
postarali o svou posmrtnou memorii v pražské katedrále, když fundovali 
oltář, k němuž náležela vesnice Máslovice. Právo patronátu mělo po smrti 
manželů přejít do držení pražské kapituly, což bezprostředně dokládá, že 
se nedočkali potomků.41 Na konci 13. století žila ještě vdova po Jarošovi 
Kateřina, která byla zcela jistě jeho druhou manželkou. Právě jí je třeba 
připsat iniciování komemorativních vpisů o členech manželovy rodiny 

36 CDB V/2, č. 547.
37 Tamtéž, č. 652. Srov. také poněkud pozdější královskou listinu ve stejné záležitosti – 
tamtéž, č. 667.
38 V posledních desetiletích vlády Přemyslovců se stala zřejmou tendence pověřování 
cizinců správou jižních a západních regionů státu. Purkrabí německého původu vidíme 
v důležitých administrativních centrech: v Mostě v roce 1268 (Dětřich Spatzmann), v Che-
bu v letech 1272–1276 (Jerko z Waldenburga), v Litoměřicích v letech 1277–1282 (Jerko 
z Waldenburga), v Kadani v roce 1277 (Albert ze Žeberka), v Kladsku v roce 1278 (Richard 
z Dahme), na Přimdě v letech 1289–1295 (Dětřich Spatzmann), na Königsteinu v letech 1268 
a 1289 (Lutold a Ramwold z Mimoně). Zdá se, že to potvrzuje pozdní informace kronikáře 
Neplacha o usazování Němců v jihozápadních provinciích, která doplňuje lakonickou zmínku 
tzv. Dalimila o favorizování cizinců.
39 Denní datum smrti uvádí nekrologium kláštera dominikánek sv. Anny – E m l e r ,  J. 
(ed.): Nekrologium kláštera sv. Anny, s. 72.
40 CDB V/1, č. 246, 372.
41 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (dále RBM). Ed. J. Emler. 
Praha 1878, č. 1800.
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do nekrologia kláštera dominikánek, jehož byla dobrodinkou. V roce 
1298 nadala domu sv. Anny právo patronátu kostela sv. Leonarda na Sta-
rém Městě pražském, které jí již delší čas dědičně patřilo.42 Blízké vztahy 
s pražskými dominikánkami43 a také skutečnost, že Kateřinu zastupoval 
Oldřich z Říčan v biskupském potvrzení tohoto nadání, dovolují s velkou 
pravděpodobností předpokládat, že pocházela ze šlechtické rodiny píšící 
se podle Všechrom a Říčan. Mohla být dcerou nejvyššího komorníka 
Ondřeje, nebo jeho bratra Diviše, eventuálně také sestrou obou velmo-
žů.44 Dotýkáme se tu otázky manželských svazků v okruhu dvorské elity 
nejvyšší úrovně, jejichž úlohou bylo stabilizování existujícího uspořádání 
za pomoci příbuzenského pouta a spříznění.45 Nepříliš jasné svazky umě-
lého příbuzenství spojovaly také pana ze Schlieben s maršálkem království 
a starostou Štýrska Vokem z Rožmberka – pokud je tedy možné, že by byl 
Jaroš, označený v závěti Voka z roku 1262 slovy compater noster, totožný 
s postavou, která nás zajímá.46

Jen málo lze říci o rozmístění a velikosti majetků získaných Schliebeny 
v Čechách. Na základě lakonických zmínek pramenů se zdá, že byly velmi 
roztroušené. Větší majetkový komplex je možné předpokládat v periferně 
položeném teritoriu jihozápadních Čech, kde v 60. letech 13. století Jaroš 
ze Schlieben nechal vybudovat hrad Fuchsberg (česky Pušperk), z něhož 
se do dnešní doby zachovaly jenom nevelké pozůstatky.47 Velmož se začal 
podle této opevněné rezidence psát od roku 1266, z čehož lze usuzovat, 
že byla postavena nedlouho předtím. Nedokáži objasnit příčinu, proč se 
syn a jediný Jarošův dědic Albert psal podle Poděvous, vzdálených okolo 
15 kilometrů jižním směrem. Název hradu nám přináší nezvykle důležitou 
informaci ohledně používání erbu s liškou (něm. Fuchs), který je v iko-
nografické formě znám až z pečeti Alberta z Poděvous, přivěšené k listině 

42 RBM II, č. 1803; D r a g o u n ,  Zdeněk: Zur Frage der Frühmittelalterlichen Kirchen 
auf dem Gebiet der Prager Altstadt. In: Život v archeologii středovĕku. Ed. J. Kubková – J. 
Klápště – M. Ježek – P. Meduna. Praha 1997, s. 151.
43 V nekrologiu kláštera sv. Anny je zaznamenán zemský sudí Oldřich z Říčan jako 
fundátor nového sídla řádu v Praze. E m l e r ,  J. (ed.): Nekrologium kláštera sv. Anny, s. 7. 
Svazky pánů z Říčan s pražskými dominikánkami jsou potvrzeny také ze 14. století, ze zmíněné 
rodiny pocházelo několik představených konventu. Srov. V l č e k ,  Pavel –  S o m m e r , 
Petr –  F o l t ý n ,  Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1998, s. 506. 
44 Postavě nejvyššího komorníka Ondřeje z Všechrom a jeho dvorské klientele v blízkosti 
Přemysla Otakara II. jsem věnoval samostatnou studii: P a u k ,  Marcin R.: Mechanizmy twor-
zenia elity dworskiej w dobie ostatnich Przemyślidów. Najwyższy komornik Andrzej z Všechrom 
i jego krąg. In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a struktura dvorské společnosti. 
Ed. D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka. (Mediaevalia Historica Bohemica – Supplementum 2). 
Praha 2008, s. 91–102.
45 Role samotného vládce při sjednávání svazků takového typu, ačkoliv se zdá samozřejmá, 
je zřídka doložena v pramenech. 
46 CDB V/1, č. 335. K užití termínu compater, vztahujícího se obvykle k poutu duchovní 
příbuznosti s kmotrem nebo kmotřencem, v tehdejší politické terminologii srov. B a r c i a k , 
Antoni: Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Katowice 1982, s. 94–95. 
47 D u r d í k ,  Tomáš: Encyklopedie českých hradů. Praha 1998, s. 241–242.
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z roku 1298.48 Došlo tak ke změně dřívějšího znaku, neboť slezská linie 
Schliebenů pečetila erbem se znamením šachovaného pruhu.49 Zánik to-
hoto erbu a pečetění dědiců Pušperku erbem s cimbuřím je dodatečným 
argumentem pro tezi, že česká linie Schliebenů vyhasla na přelomu 13. 
a 14. století. 

Pečlivě analyzovaný případ migrace lužické rytířské rodiny do Čech 
umožňuje zformulování několika závěrů. V kontextu migrace cizího ry-
tířstva do střední Evropy je poměrně časný.50 Jeho výjimečnost spočívá 
také v rychlé a bleskové dvorské kariéře prvních dvou pokolení Schlie-
benů v Čechách. V tomto případě se zatím potvrzuje názor o otevřenosti 
dvorského prostředí za časů Václava I. vůči cizincům, ačkoliv úřednické 
kariéry imigrantů jsou v oné době absolutní výjimkou. Záchytné jsou pro 
nás mechanismy takového náhlého vzestupu – podpora vlivného příbuz-
ného v Praze, již dříve zastávajícího vysoký duchovní úřad,51 a (nebo) 
protekce mocné šlechtické rodiny, budující svou klientelu za pomoci 
rodinných vazeb, a také dosazování vlastních kandidátů do dvorských 
úřadů. Oba činitele mohly působit nezávisle na sobě, nebo se vzájemně 
doplňovat. Rychlý vzestup Schliebenů do české šlechtické elity je možné 
objasnit jejich rychlou akulturací. Už představitel první generace Albert 
zastával úřad sudího pražského dvora, obsazovaný do té doby, ale i později 
velmoži českého původu (tento úřad také nepochybně vyžadoval znalost 
nekodifikovaných zásad českého zemského práva). Jarošův politický obrat 
v roce 1253 a skutečnost, že se připojil k okruhu spolupracovníků nového 
krále Přemysla Otakara II., svědčí o tom, že příliš nesoucítil s odstraněnými 
krajany z českého Plíseňska, nedávnými favority zemřelého Václava I. Lze 
tedy soudit, že německý původ neměl vliv na jeho politická rozhodnutí 
a jako představitel druhého pokolení rodiny usídlené v Čechách byl českou 
elitou považován za tuzemce. 

Z polštiny přeložil Jan Škvrňák

48 S e d l á č e k ,  August: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 5. Vyd. 
V. Růžek. Praha 2003, s. 163, tab. 37/6. 
49 Změny erbů migrantů v nové vlasti jsou dosti typickým případem, srov. J u r e k , 
Tomasz: Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku. Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego 2 (13), 1995, s. 11–25.
50 Ze skupiny příchozích, kteří se trvale usídlili v Čechách před počátkem 13. století, 
jsou lépe poznatelní jedině lužičtí Kittlitzové. Neznáme podrobnosti o původu skupiny 
cizích rytířů vyskytujících se na dvoře pražských biskupů Bedřicha a Jindřicha. Naposledy 
k hypoteticky příchozí rodině Gumpolda z Potvorova V e l í m s k ý ,  Tomáš: Exegi monu-
mentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově. In: Co 
můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. 
Ed. E. Doležalová – P. Meduna. Praha 2011, s. 67–84, ale teorie o jejich německém původu 
se opírá výlučně o jmenná kriteria.
51 Jiné příklady kariér cizinců v Čechách ukazují také na opačný směr protekce. Pozice 
Ojíře z Frýdberka a Erkenberta ze Starkenberka na dvoře Václava I. spíše zjednodušovala 
jejich příbuzným získávání lukrativních církevních beneficií. 
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Genealogie české linie Schliebenů 
(data u postav označují dobu, kdy vystupují v pramenech)

N N

________________________|__________ ?_ _ _ _ _ _  _ _ _

 A l b e r t  R u d o l f  E p p o  
 1223 – 1240 1234 – 1239 1209 – 1244
	 dvorský	sudí	 královský	stolník	 pražský	kanovník
	 (nejvyšší?)	komorník	 	 probošt	pražské	kapituly
	 ∞	Herka	 	 a	královský	kancléř

 ____|_______________________

	 J a r o š 	 z	Fuchsbergu	 E p p o
 1237–1272 1241
	 Královský	číšník
 purkrabí Loktu
	 pražský	purkrabí
	 purkrabí	Loktu	a	Chebu
	 ∞	Kateřina	(z	Říčan?)	

 _________|___________________________________

	 A l b e r t 	 z		Poděvous	 Alžběta	 Jaroslava	 Anna	 Herka	
 1260–1298
	 ∞	Uta

Migration – Protektion – Assimilierung 
Die Lausitzer Adelsfamilie der Schlieben in der politischen Elite 
Böhmens im 13. Jahrhundert

Die ethnisch-nationale Zusammensetzung der politischen Elite Böhmens im 13. Jahr-
hundert wirft Fragen auf, die die bisherige Forschung bislang nur unzureichend zu beantwor-
ten wusste. Dies betrifft insbesondere das Milieu des nach Mitteleuropa migrierten Deutschen 
Ordens. Böhmen und Mähren nahmen seit der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert einen 
wichtigen Platz in dieser Wanderungsbewegung ein. Gegenstand der vorliegenden Studie 
des Vf. ist jene Adelsfamilie, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter dem Na-
men de Sliven auftaucht. Diese wurden bislang als böhmisches Geschlecht bezeichnet, der 
Autor freilich vermag sie als die Deutschordensritter von Schlieben aus der Niederlausitz zu 
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identifizieren. Angehörige dieses Geschlechts lassen sich auch in Schlesien nachweisen. Eine 
Rekonstruktion ermöglichen nicht allein Urkunden, sondern auch Einträge im Nekrolog des 
Klosters der Prager Dominikanerinnen zu St. Anna. Die erste Generation der Schlieben in 
Böhmen verkörperten die Brüder Albert und Rudolf, die am Hofe Wenzels I. als höfischer 
Richter und Truchsess eine Karriere als Amtsträger durchliefen. Dieser Aufstieg wurde – so 
der Autor – dank der Protektion des mächtigen nordböhmischen Geschlechts der Hrabischitz 
möglich, mit denen die beiden genannten Brüder entfernt verwandt waren. In Erwägung zu 
ziehen ist möglicherweise auch die Unterstützung für die beiden Verwandten durch Eppo, 
Kanoniker und nachfolgend Probst des Prager Kapitels, der sich in Böhmen seit dem ersten 
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nachweisen lässt. In der zweiten Generation der böhmischen 
von Schlieben tritt besonders Jaroš von Pušperk, königlicher Mundschenk, hervor, der 
nachfolgend zudem als Burggraf in Elbogen (Loket), Prag und Eger agierte, eine Gestalt 
von elementarer politischer Bedeutung im Umfeld Přemysl Ottokars II. Dank des erwähnten 
Nekrologs können wir dessen Beziehung zu den Gründern des Klosters, den Herren von 
Říčany, voraussetzen. Auf der anderen Seite stellt diese Quelle ein seltenes Beispiel für die 
Kultivierung der liturgischen Erinnerung an die Mitglieder der Adelsfamilie an der Wende 
vom 13. zum 14. Jahrhundert dar. Verzeichnet sind hier sechs Frauen und vier männliche 
Angehörige der Adelsfamilie Schlieben.
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Časopis Matice moravské 131/2012 129

Libor Jan

Znovu k datu hnězdenské korunovace krále 
Václava II.∗ 

Once again to the date of the coronation of King Wenceslas II in Gniezno

Older historians (O. Balzer, J. Šusta) supposed that the coronation of Wenceslas II as 
a Polish king in Gniezno in 1300 took place at the end of August or in September. In 
1969 the Polish historian J. Bieniak made a new suggestion, only indirectly founded, 
that the coronation only took place in November of that year. The author of this 
contribution dates Wenceslas’s Polish coronation according to the years of Polish rule 
mentioned in the documents. He concludes that it must have taken place on one of 
the two Sundays between August 30 and September 14 or on the feast of the Virgin’s 
birth on September 8th.
 
Key words: Czech King Wenceslas II, coronation, Gnieźno, dating according to the 
years of rule

Datum hnězdenské korunovace Václava II., tedy denní datum této 
události, představuje a představovalo v podstatě pro všechny historiky 
zásadní problém. Ač celá řada pramenů zná vcelku logicky rok Václavova 
tažení do Polska (pomiňme nyní okolnosti jeho nástupu na polský trůn) 
a korunovace, jež probíhala v jeho rámci, nikdo neuvádí denní či alespoň 
měsíční datum. Polské anály se vlastně omezují jen na konstatování, že byl 
Václav korunován králem Polska (někdy je uvedeno i Hnězdno),1 pokud 
jen stručně neoznámí, že Polsko obsadil,2 rozsáhlejší vyprávění pak přináší 
pouze Zbraslavská kronika; o událostech se zde ovšem píše s odstupem 
řady let.3 Starší historikové docházeli zpravidla volnou úvahou k pravdě-
podobným měsícům, kdy se mohla korunovace odehrát. Tak již František 
Palacký uvažoval o červenci nebo srpnu,4 Oswald Balzer o konci srpna,5 

∗  Tento příspěvek vznikl v rámci projektu P 405/10/0425 GA ČR Zbraslavská kronika: 
kritická komentovaná edice.
1 Rocznik Malopolski. Monumenta Polonia Historica (= MPH) III. Lwów 1878, s. 186–187; 
Katalogi biskupów Krakowskich. MPH III, s. 365.
2 Rocznik Traski. MPH II. Lwów 1872, s. 853; Rocznik Sędziwoja. MPH II, s. 879; Rocznik 
Wielkopolski. MPH III, s. 443; Rocznik kapituly poznańskiej. MPH SN VI. Warszawa 1962, s. 54.
3 Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Fontes rerum Bohemicarum IV. Pragae 1884, 
s. 72–74.
4 P a l a c k ý ,  František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. II. Od roku 1253 
až do roku 1403. Praha 1939, s. 209.
5 B a l z e r ,  Oswald: Królestwo Polskie 1295–1370. Kraków 2005 (reedice původního 
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mínka v české literatuře – nakolik se vůbec o přesnějším datu hovořilo – se 
pak nadlouho ustálila pod vlivem Josefa Šusty na konci srpna či v mírně 
korigované podobě u téhož autora na konci srpna či v následujícím září.6 

Se zcela odlišným názorem přišel teprve v roce 1969 polský historik 
J. Bieniak. Všiml si, že v listině vydané v Gdaňsku 19. října 1300 tři vý-
znamní úředníci Gdaňského Pomoří, totiž gdaňský palatin Święca, tamní 
soudce Bohuš a pucký kastelán Vojtěch potvrzují oliwskému klášteru koupi 
jistých vsí a odvolávají se přitom na souhlas jistého Mladoky či Mladocy, 
„vyslance nejjasnějšího pána našeho, krále českého“ („presente et consentiente 
honorabili viro, domino comite Mladoca, illustrissimi domini nostri regis Bohemie 
nuncio“  ).7 Z toho logicky dovodil, že listina byla vydána poté, co pomořské 
elity přijaly Václava za svého pána, ale předtím, než byl korunován, protože 
je označen pouze jako „český král“, nikoli též „polský“.8 S pomocí dalšího 
podpůrného argumentu stanovil uvedený autor pro Václavovu korunovaci 
období mezi 19. říjnem, kdy byla vydána vzpomenutá listina, a 26. listo-
padem, jenž byl posledním dnem před začátkem adventu. Nejpravděpo-
dobnější dobou, kdy korunovace proběhla, pak byl podle něj listopad (či 
přesněji řečeno jeho první dvě třetiny) 1300.9 Tím podpůrným argumentem 
měla být skutečnost, že 7. prosince 1300 vydal v Inowroclavi listinu pro 
byszewský klášter pouze prostřední z tamních tří vládnoucích bratří Pře-
mysl, zatímco jiné listiny vydávali vždy bratří společně nebo alespoň dva 
nejstarší, a podle Zbraslavské kroniky přitom měla být kujavská, tj. vlastně 
inowroclavská knížata přítomna na Václavově korunovaci. Podle Bieniaka 
se tudíž dva z bratří, nejstarší Lešek a nejmladší Kazimír, v onu dobu ještě 
stále nacházeli v okolí Václava (patrně v rámci pokorunovačních slavností 
a jednání), od něhož měli posléze získat Kruszwici. Z toho by samozřejmě 
vyplývalo, že korunovace musela být někdy předtím, nejspíše v listopadu.10 

vydání Lwów 1919–1920), s. 210, v původním vydání díl I, s. 401. Podle něj např. D ł u -
g o p o l s k i ,  Edmund: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Kraków 2009 (reedice 
původního vydání z roku 1951), s. 57.
6 Š u s t a ,  Josef: Václav II. a koruna polská. ČČH 21, 1915, s. 345; t ý ž :  Soumrak 
Přemyslovců a jejich dědictví. České dějiny II/1. Praha 1936, s. 567.  
7 Pommerelisches Urkundenbuch, č. 592, s. 529. 
8 B i e n i a k ,  Janusz: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu 
zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306. Toruń 1969, s. 133–134.
9 Tamtéž, s. 134. Z polských autorů převzala listopad celá řada, např. J u r e k ,  To-
masz: Dziedzic Królestwa Polskiego książe głogowski Henryk (1274–1309). Kraków 20062, s. 85; 
B a s z k i e w i c z ,  Jan: Odnowienie Królestwa Polskiego 1295–1320. Poznań 2008, s. 121; 
P i e t r a s ,  Tomasz: „Krwawy wilk z pastorałem“. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. 
Warszawa 2001, s. 54; nejnověji např. B o g u s z e w i c z ,  Artur: Corona Silesiae. Zamki 
Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego 
do połowy XIV wieku. Wrocław 2010, s. 126, či M a c i e j e w s k i ,  Jacek: Kościół wobec 
monarchii i korony królewskiej w Polsce średniowiecznej. In: Martin Wihoda – Lukáš Reitinger 
a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti 
a paralely. Brno 2010, s. 233, který přijímá listopad v podstatě jako axiom a v tomto rámci 
určuje pravděpodobný den na šestého uvedeného měsíce.  
10 B i e n i a k ,  J.: Wielkopolska, Kujawy, s. 134, pozn. 79.  
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S tímto řešením souhlasil nedávno Robert Antonín a dále je poněkud 
rozvinul, především co se týká vztahu Leška a Kazimíra Inowroclavských 
k Václavovi (složení lenního holdu), takže i zde vyšly první dvě třetiny 
listopadu pro korunovaci jako velice pravděpodobné.11 Podle Antonína 
v zásadě přijala listopadové datum i Kateřina Charvátová, přičemž se ale 
vyslovila také pro možnost první adventní neděle (27. listopadu), analogicky 
ke korunovaci francouzského Ludvíka IX. v roce 1226,12 kdežto s polským 
vědeckým prostředím dobře seznámený Vratislav Vaníček kupodivu setrval 
na přelomu srpna a září.13

Uvedené řešení by bylo možné nepochybně považovat za vysoce 
pravděpodobné, kdyby… Kdyby se nevkrádala otázka: Neodehrála se 
Václavova korunovace přece jenom jindy? Je skutečně jedno opomenutí 
titulu a jedna velmi nepřímá indicie dostatečná pro tak zásadní stanovení 
termínu mimořádně významné události? Mezi uvedenými daty (19. října – 
26. prosince, pokud se vyloučí první adventní neděle) se nenachází žádný 
z významných svátků, kdy ke korunovacím zpravidla docházelo (s výjimkou 
Všech svatých 1. listopadu a málo významného svátku Čtyř korunovaných 
8. listopadu). Neodehrála se tedy Václavova korunovace kupříkladu o Vá-
nocích roku 1300, podobně jako byl o Božím narození korunován jeden 
z Václavových předchůdců Boleslav Smělý?14 

Opomenut však zůstal jeden velmi důležitý aspekt. Václav II. ve svých 
listinách vydaných po první a posléze i druhé korunovaci počítal vždy léta 
svého panování, podobně jako se léta kralování počítala od korunovace 
i u dalších středověkých pomazaných a korunovaných vládců. 

Dne 6. listopadu 1302 v potvrzení dohody tety Griffiny s budyň-
skými osadníky jde o třetí rok Václavovy vlády, znamenalo by to tedy, že 
korunovace se musela odehrát před tímto denním datem.15 V roce 1303 
(listina pro opatovické benediktiny) je zase 4. listopad ve čtvrtém roce 

11 A n t o n í n ,  Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300. Brno 
2009, s. 223–226. 
12 C h a r v á t o v á ,  Kateřina: Václav II. Král český a polský. Praha 2007, s. 175; zdů-
vodnění možnosti polské korunovace o první adventní neděli královým vzorem v Ludvíku IX. 
Svatém, „o čemž se v historické literatuře uvažuje“ (viz např. Ž e m l i č k a ,  Josef:  „Král jak 
ubohý hříšník svých poklesků litoval v pláči“. Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík. In: Verba in 
imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. K vyd. připr. Martin Nodl a Petr Sommer 
ve spolupr. s Evou Doležalovou. Praha 2004, s. 193–210), lze považovat za příliš přímočaré 
a spekulativní. 
13 V a n í č e k ,  Vratislav:  Velké dějiny zemí Koruny české III. 1250–1310. Praha – Li-
tomyšl 2002, s. 451.
14 Lamperti Annales in Lamperti monachi Hersfeldensis opera. MGH SRG in usum scho-
larum separatim editi. Ed. O. Holder-Egger. Hannovere et Lipsiae 1894, s. 284–285; srov. 
G r u d z i ń s k i ,  Tadeusz: Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu. 
Warszawa 1986, s. 59–60; L a b u d a ,  Gerard: O godności króla i instytucji królestwa. In: 
Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego. Red. J. Krzyżaniakowa. Poznań 1997, s. 50. 
15 RBM II, č. 1941, s. 835.
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vlády, čímž se slavnost posouvá před toto datum.16 A konečně dvě listiny 
z 22. (směna majetků s Půtou z Potštejna) a 30. září (prodej brněnské 
rychty Wernhardu Kramáři) roku 1304 jsou vydány v pátém roce Václavova 
polského panování,17 tudíž ke korunovaci muselo dojít ještě před těmito 
daty. Tím dostává umná konstrukce založená na gdaňské listině z 19. října 
1300 velmi vážnou trhlinu, kterou se stěží podaří zacelit. Václav tak byl 
nejspíše korunován ve Hnězdně skutečně již v září 1300. Jaké bylo vybrá-
no datum? Jedno se nabízí, byť nepřipadalo na neděli. Totiž 28. září, den 
králova patrona sv. Václava. Ale ani to není trefa do černého. V písemnosti 
pro postoloprtský klášter vydané 14. září 1301 na Nižboru se hovoří již 
o druhém roce Václavova polského království,18 zatímco 29. července 1301 
(pro velehradské cisterciáky) a 30. srpna 1301 (pro Siegfrieda Sirotka) jde 
stále ještě o první rok královského panování v Polsku.19 Tím lze pro slavnost 
korunování Václava II. v hnězdenské katedrále definitivně stanovit rozmezí 
30. srpna – 14. září 1300. Václavova korunovační slavnost v hnězdenské 
katedrále se tedy odbývala buďto v neděli 4. nebo 11. září, vyloučit však 
nelze ani svátek Narození Panny Marie, patronky dómu, ve čtvrtek 8. září, 
u vědomí známé Václavovy příchylnosti k Bohorodičce. 

Uvedený postup pro stanovení data či přesněji řečeno rozpětí polské 
korunovace lze samozřejmě ověřit na dataci Václavova českého panování, 
kde je datum korunovace známo velmi přesně. Byl jím 2. červen 1297, tedy 
Letnice.20 Tak písemnost pro olomouckého biskupa Dětřicha ze 17. květ-
na 1298 má první rok kralování,21 listina pro herburský klášter vydaná 
30. května 1298 v Praze má překvapivě druhý rok kralování („regni nostri 

16 RBM IV, č. 1936, s. 762.
17 RBM II, č. 2013, s. 872; CDM VII, č. 702, s. 518.
18 RBM II, č. 1894, s. 813.
19 RBM II, č. 1890, s. 811; B i s t ř i c k ý ,  Jan – S p u r n ý ,  František –  V á c -
l a v e k ,  Ludvík –  Z e m e k ,  Metoděj: Moravské a slezské listiny lichtenštejnského archívu 
ve Vaduzu. 1173–1380. I. díl. Brno 1991, č. 24, s. 49. – Pouze listina, jíž král Václav II. dává 
johanitům patronátní právo kostela v Hlubčicích (RBM II, č. 1936, s. 834 s datem 30. srpna 
1302 podle A. Bočka a ten E copia – CDM V, č. 140, s. 145–146; tamtéž, č. 2767, s. 1209 
s datem 29. listopadu 1302 podle transumptu ve velkopřevorském archivu), má uveden třetí 
rok polského království, což by znamenalo, že korunovace proběhla ještě před tímto datem. 
Samotný obsah nebudí úplnou důvěru, byť pravost listiny zcela vyloučit nelze. Václav II. zde 
říká, že dává johanitům „ius patronatus ecclesie in Lubschiz in provincia nostra Oppaviensi ad nos 
pertinens“, avšak z listiny královny vdovy Kunhuty vydané v Hradci u Opavy 13. října 1279 je 
jasné, že patronát daroval řádu již Přemysl Otakar II., což i Kunhuta jako dočasná držitelka 
Opavska potvrdila (CDB VI.1, č. 73, s. 120–121). Johanité navíc patronát hlubčického kostela 
již na přelomu 70. a 80. let fyzicky drželi – srov. J a n ,  Libor: Hermann z Hohenlohe, rádce 
a vyslanec českého krále Václava II. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity C 43, 
1996, s. 19–21. Pokud je listina pravá, jde s vysokou pravděpodobností o chybu vzniklou při 
opisu, neboť originál, jak naznačeno, se nedochoval. Pro české království je správně uveden 
šestý rok.
20 Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 75.
21 RBM II, č. 1799, s. 773; CDM V, č. 92, s. 95–96. 
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anno secundo“  ),22 povýšení vsi kláštera zábrdovického Klobouk z 18. června 
1298 má správně rok druhý.23 V roce následujícím, 1299, listiny pro kláštery 
klarisek v Olomouci a ve Znojmě ze 14. a 15. května 1299 uvádějí správný 
rok, tj. druhý,24 písemnost pro augustiniánky u sv. Jakuba v Olomouci vy-
daná 3. července 1299 má uveden třetí rok kralování.25 Rok 1300 fakticky 
nelze využít pro dlouhý hiát ve vydávání, teprve v roce 1301 listina pro 
florentské konsorcium z 28. dubna má správně rok čtvrtý,26 písemnost pro 
pomořanského palatina Petra, syna Święcova, z 28. června 1301 pak rok 
pátý.27 V dalších letech jsou velké rozptyly, přínosným je teprve rok 1305, 
kdy byla v období před královou smrtí vydána celá řada listin. Listina 
z 31. května 1305 pro kolektora papežských desátků Buonavita z Casen-
tina má správný osmý rok českého království,28 kupodivu jej ale nesou též 
písemnosti z 5. a 7. června 1305,29 teprve listina z 8. června pro klášter sv. 
Jiří na Hradě má správný údaj: devátý rok.30

Zatímco z předchozích písemností (bez vědomí o chybě z listiny pro 
herburky) by pro korunovaci vycházelo rozmezí 17.–30. května, podle 
listin z roku 1305 fakticky žádné rozmezí a korunovace by musela být buď 
7. nebo 8. června. Při jisté míře velkorysosti počítající naopak s možnou 
chybou by bylo možné stanovit rozmezí 17. května – 8. června. Jak je ale 
možné, že docházelo v královské kanceláři k takovým chybám? (Pokud si 
ovšem neodpovíme obligátně, že ve středověku v kancelářích k chybám 
v datování zkrátka docházelo.) Připomeňme, že korunovace roku 1297 se 
odehrávala na Letnice. Ty jsou pohyblivým církevním svátkem. Nejsou tedy 
právě Letnice klíčem k pochopení odchylek u datování let kralování? Zdá 
se, že ano. V roce 1298, kdy je listina z 30. května datovaná již do druhého 
roku, byly Letnice 22. května. V roce 1305 zase 6. června, s trochou bene-
volence tak mohl úředník panovnické kanceláře vidět rozhraní mezi 7. a 8. 
červnem (anebo mírně chyboval). Odpověď je tedy vcelku jednoduchá. 
Kancelář dobře věděla, kdy se odbývala Václavova pražská korunovace, 
že to bylo o Letnicích, datovala podle nich léta kralování, používala však 
datum aktuálních, průběžných Letnic, nikoli Letnic roku 1297. Tak jako 
tak by nás použití metody vyzkoušené na hnězdenské korunovaci v praž-
ském případě k Letnicím 1297 přivedlo. Rozmezí stanovené pro Hnězdno 

22 RBM II, č. 1802, s. 774; CDM V, č. 93, s. 96. J. Emler v RBM svévolně upravil rok 
na správný, tj. první. 
23 RBM II, č. 1804, s. 775–776; CDM V, č. 95, s. 97–98.
24 RBM II, č. 1836–1838, s. 787; CDM V, č. 108–110, s. 111–113.
25 RBM II, č. 1839, s. 788; CDM V, č. 111, s. 114–115. 
26 RBM II, č. 1880, s. 808–809. 
27 RBM II, č. 1887, s. 811. 
28 RBM II, č. 2035, s. 880–881.
29 RBM II, č. 2036–2037, s. 881.
30 RBM II, č. 2038, s. 881.
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navíc může být jen těžko zpochybnitelné podobným způsobem, protože 
se v něm žádný pohyblivý svátek nenachází. 

Uvedení pouze českého titulu v gdaňské listině, hlavní argument 
J. Bieniaka, pak lze vysvětlit jen pouhým užitím Václavovy dominantní hod-
nosti, když navíc nešlo o úřední intitulaci, ale o pouhou zmínku v dispozici, 
snad formulovanou podle titulu, jenž u jmenovaného Václavova českého 
posla zazněl. Onen Mladoca nesl nepochybně běžné české jméno Mlado-
ta31 (mýlka v písmenu c a t je u edic středověkých listin častá). S největší 
pravděpodobností pak šlo o Mladotu z Drast, zvaného Prušenk (Prosinco), 
který zastával v dubnu 1305 úřad královského podčešího.32

Lze uzavřít: Václava II. korunoval hnězdenský arcibiskup Jakub 
Świnka v tamní katedrále zasvěcené Panně Marii mezi 30. srpnem a 14. 
zářím roku 1300, nejspíše o jedné z nedělí, které na tento časový úsek 
připadají, nebo o svátku Narození Panny Marie 8. září (na ten by bylo 
nejspíše možné vsadit). To ukazuje, že v průběhu dvou měsíců letního 
tažení došlo k faktickému podřízení všech hlavních částí Polska, které ještě 
nebyly pod Václavovou mocí. Šlo o poměrně rychlé a málo problematické 
tažení a tato skutečnost našla svůj odraz ve slavnostním korunovačním 
aktu již na počátku září 1300. 

Noch einmal zur Gnesener Krönung König Wenzels II.

Die älteren Historiker (O. Balzer, J. Šusta) gingen davon aus, dass die Krönung Wen-
zels II. zum polnischen König in Gnesen im Jahre 1300 Ende August, möglicherweise auch 
im September, stattgefunden habe. Im Jahre 1969 trug der polnische Historiker J. Bieniak die 
lediglich indirekt quellenmäßig bezeugte These vor, die Krönung sei im November erfolgt. 
Der Vf. des vorliegenden Beitrags datiert Wenzels polnische Krönung auf der Grundlage der 
in den Urkunden verzeichneten Jahre der polnischen Herrscherzeit und gelangt zu der Fest-
stellung, dass die Krönung entweder an einem der beiden Sonntage zwischen dem 30. August 
und dem 14. September stattgefunden habe oder zu Mariä Geburt am 8. September 1300.

31 Toho si povšiml již A n t o n í n ,  R.: Zahraniční politika, s. 223.
32 RBM II, č. 2025, s. 876.  
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Původ Milíče z Kroměříže∗

The origin of Milicius de Chremsir (Milíč z Kroměříže) 

The study introduces the theories about the origin of Milicius de Chremsir focusing on 
two so far most respected approaches to this problem – the theory that seeks to prove 
that Milicius came from Kroměříž, and the theory which traces Milicius’s early life to 
Tečovice. Thanks to the combination of arguments presented by various scholars and 
a new argument in the form of Milicius’s first name proves that at present there are 
no persuasive grounds for the claim that Milicius was born in Kroměříž. The author 
concludes that Tečovice are certainly the most probable place of Milicius’s origin. 
 
Key words: Milicius de Chremsir (Milíč z Kroměříže) – origin, Tečovice, Czech ref
ormation

Milíč z Kroměříže1 je velmi známou osobností a jeho dílo je již 
důkladně probádáno. O Milíčově původu však v minulosti vzniklo hned 
několik teorií, z nichž dodnes nebyla žádná jednomyslně přijata dokonce 
ani jako nejpravděpodobnější. Na základě dochovaných zpráv o Milíčovi, 
které máme v současnosti k dispozici, se sice bohužel nejsme schopni 
v této otázce stále dobrat naprosté jistoty, ale jeden z existujících názorů 
o Milíčově rodišti přece jen svými argumenty ostatní teorie nápadně pře
vyšuje, jeví se jako velmi pravděpodobná a nejlogičtější ze všech možností. 
Hovoříme o hypotéze, podle níž se Milíč z Kroměříže narodil v Tečovicích, 
které se nacházejí ve zlínském regionu.2 I toto vysvětlení zůstává jen teorií, 
neboť nemáme záznamy přímého svědectví nějakého Milíčova současníka 
nebo samotného Milíče, které by ji konečně potvrdily. Její jednotlivé ar
gumenty, které jsou jednoznačně pádnější než argumenty jiných pokusů 
o vysvětlení, však skutečně bez dalších výhrad vedou k Tečovicím jako 
k Milíčovu rodišti a vyzvedněme i to, jak se tato jednotlivá východiska 

∗ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně MSM 
0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
1 Jméno Jan nebo jeho latinská verze se v autentických dokumentech neuvádí. Toto 
jméno se k původnímu Milicius začalo přidávat až v pozdějších opisech Milíčova díla. 
Š m a h e l ,  František: Husitská revoluce II. Praha 1993, s. 325, pozn. 22, kde autor čerpá 
z Loskotových a Kaňákových zjištění. Srov. také pozn. č. 14 našeho textu.
2 Tečovice jsou v odborných textech někdy označovány také jako Tečovice u Malenovic, 
u Zlína nebo u Napajedel.
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teorie (vlastní jméno a jeho frekvence, datum narození, kněžství, lokalita 
a jednotlivé události v životě Milíče a jeho rodiny) vzájemně jednoduše 
a naprosto logicky doplňují a podporují.

O této hypotéze se již dlouho nemluví. Jako poslední se za ni postavil 
Miloslav Kaňák3 v 70. letech 20. století. Nic to nezměnilo na tom, že se 
od té doby stále často objevuje Kroměříž jako jediné a někdy dokonce 
bezpečné vysvětlení Milíčova původu a že další úvahy nad tímto tématem 
rozvinuty nebyly. 

V následujícím textu se budeme nejprve zabývat tím, proč nelze 
souhlasit s důvody, kterými při hledání Milíčova rodiště argumentují za
stánci Kroměříže, a poté podrobně připomeneme dosavadní nejzávažnější 
argumenty, které hovoří ve prospěch Tečovic, a podpoříme je novým 
argumentem, kterým je řídký výskyt vlastního jména Milíč v dochovaných 
materiálech.

Kroměříž

V úvodu Vita venerabilis Milicii, praelati ecclesiae Pragensis,4 spisku, 
který pojednává o životě slavného kazatele rané české reformace, údajně 
neznámý Milíčův žák píše:5 „Et ecce radius lucidissimus, nullo erroris nubilo 
praepeditus, Praedicator egregius, scilicet Milicius Presbyter Olomucensis Dioe
cesis de Chremsyr, non sublimium parentum existens, sed innocens manibus, et 
mundo corde, donisque coelestis gratiae refertus, cujus initijs predicatio quasi 
lux procedens crevit usque ad perfectum diem, et illuxit his, qui in tenebris, et 
umbra mortis erant.“  6

3 K a ň á k ,  Miloslav: Milíč z Kroměříže. Praha 1975, s. 11–16. O málo dříve také 
Z l á m a l ,  Bohumil: Jan Milíč z Kroměříže. Duchovní pastýř 5, 1974, zejména s. 75–76.
4 Dále zkracujeme název tohoto vyprávění na Vita venerabilis Milicii. Latinský text byl 
poprvé vydán v Miscellanea historica Regni Bohemiae (= Miscellanea) IV/2. Ed. B. Balbín. Pra
gae 1682, s. 44–46. Latinský text společně s českým překladem Josefa Truhláře byl později 
otištěn ve Fontes rerum Bohemicarum (= FRB) I. Ed. J. Emler. Praha 1873, s. 403–430. Další 
překlad do češtiny vytvořil roku 1939 Zdeněk Václav Bouše (Život ctihodného Jana Milíče 
z Kroměříže. Praha 1939). Nejnovější český překlad přináší K o p e c k ý ,  Milan: Jan Milíč 
z Kroměříže a Jan z Jenštejna. Žďár nad Sázavou 1999, s. 13–36.
5 Jana Nechutová hovoří o očitém svědkovi Milíčovy činnosti ( N e c h u t o v á ,  Jana: 
Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 2000, s. 127) a připomíná (tamtéž, 
s. 314, pozn. 247) domněnku F. M. Bartoše (Výstava pomníkového modelu Milíče z Kroměříže 
v Domě osvěty v Kroměříži od 14. do 25. dubna 1956. Kroměříž 1956, s. 3), že se jedná o Milíčova 
příbuzného Štěpána z Kroměříže. Autorka však rovněž upozorňuje ( N e c h u t o v á ,  J.: 
Latinská literatura, s. 127–128, s. 314, pozn. 249a) na zpochybnění dlouho uznávaného tvrzení, 
že Balbínova edice je edicí jen jediného pramene, který vytvořil Milíčův současník.
6 Miscellanea IV/2, s. 44. Ve FRB I tuto pasáž i s českým překladem Josefa Truhláře 
najdeme na s. 403–404. 
Zde však uvádíme upravený překlad Kopeckého: „A hle, přejasný paprsek, nezadržovaný 
žádným mrakem bludu, výborný kazatel, totiž Milíč, kněz olomoucké diecéze z Kroměříže, nepo
cházející ze vznešených rodičů, ale člověk nevinných rukou a čistého srdce (Ps. 23, 4; Matth. 5, 8) 
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Z uvedené pasáže někteří badatelé usuzují,7 že Milíč z Kroměříže 
pravděpodobně z Kroměříže pocházel. Tento argument je však dosti vratký. 
Zde ani v jiném dosud známém díle Milíče, jiných autorů nebo ve známém 
dokumentu není řečeno, že by Milíč z Kroměříže pocházel z Kroměříže. 
O místě jeho narození se zkrátka v žádných dostupných materiálech ne
hovoří. Kroměříž ve Vita venerabilis Milicii figuruje pouze jako místo, kde 
Milíč působil jako kněz, a to s rodištěm nemusí mít nic společného.8 

Vita venerabilis Milicii navíc vůbec nelze brát jako zdroj jistých infor
mací o Milíčově životě. Tento spisek totiž zřejmě není výpovědí Milíčova 
současníka, jak uvádí Bohuslav Balbín, ale vznikl až v 17. století. Rukopis, 
ze kterého měl Bohuslav Balbín vyjít, se nedochoval a není jasné, nakolik 
se tento editor držel skutečného znění rukopisu. Jak ukázal Peter Morée9 
a následně na řadě konkrétních míst z Vita venerabilis Milicii také David C. 
Mengel,10 Vita venerabilis Milicii je s největší pravděpodobností výsledkem 
Balbínova úsilí zbavit Čechy obviňování z kacířství.11 Je pravděpodobné, 
že Balbín se nějakým původním rukopisem Milíčova života inspiroval, ale 
nakonec vytvořil vlastní text zejména kompilací těchto děl: Vita prima a Vita 
secunda Bernarda z Clairvaux, Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, Libellus 
de Antichristo Milíče z Kroměříže, Homiliae in Ezechielem Řehoře Velikého.12 

a plný bohatství darů nebeské milosti, jehož kazatelství od počátku jako svit zjitra vycházející rostlo 
až do bílého dne (Prou. 5, 18) a zasvítilo těm, kteří byli ve tmách a ve stínu smrti (Luc. 1, 79)!“ 
K o p e c k ý ,  M.: Jan Milíč, s. 15.
7 Ze zmíněné pasáže vychází už L o s k o t ,  František: Milíč z Kroměříže, otec české 
reformace. Praha 1911, s. 15. Bez jakékoli argumentace se ke stejnému závěru jako Loskot hlásí 
O d l o ž i l í k ,  Otakar: Jan Milíč z Kroměříže. Kroměříž 1924, s. 4. O velké pravděpodob
nosti, že Milíč pocházel z prosté kroměřížské rodiny, hovoří ještě K o p e c k ý ,  M.: Jan 
Milíč, s. 5. Kroměříž uvádí také Pavel Spunar ve Slovníku latinských spisovatelů ( K u ť á 
k o v á ,  Eva –  V i d m a n o v á ,  Anežka a kol.: Slovník latinských spisovatelů. Praha 
2004, s. 406), ovšem v závorce jako další možnost zmiňuje Tečovice. Kroměříž označuje 
za pravděpodobné Milíčovo rodiště ještě publikace Z vrozené dobrotivosti – privilegium Kar
la IV. pro Ostravu. Edd. R. Psík – B. Przybylová – E. Rohlová – Š. Glombíčková. Ostrava 2010, 
s. 20.
8 Tento názor zastává např. K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 10–11.
9 M o r é e ,  Peter C. A.: Preaching in fourteenthcentury Bohemia. Heršpice 1999, zejména 
s. 51–53.
10 M e n g e l ,  David C.: A Monk, a Preacher, and a Jesuit: Making the Life of Milíč. In: The 
Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 5/1. Edd. Z. V. David et D. R. Holeton. 
Prague 2004, s. 33–35. Dostupné na URL: <http://www.brrp.org>. Citováno 17. 4. 2012.
11 N e c h u t o v á ,  J.: Latinská literatura, s. 127–128, s. 314, pozn. 249a. 
12 Nejedná se přitom o žádné hagiografické loci communes, biblické aluze apod. ( M e n 
g e l ,  D. C.: A Monk, s. 37). P. Morée upozorňuje na podobnost mezi Vita venerabilis Milicii 
a Libellus de Antichristo ( M o r é e ,  P.: Preaching, zejména s. 51–53) a domnívá se, že 
Balbín přepsal nějaký původní rukopis tak, aby dostál svým zájmům oslavit Čechy. Mengel 
ukazuje shody s dalšímí díly, mezi která patří kromě výše v textu jmenovaných ještě Milíčova 
korespondence nebo Articuli domini Milicii. Podle Mengela je kompilátorem Balbín, protože 
měl nejlepší přístup k použitým pramenům a nejlepší motivaci. Chtěl přerušit spojení mezi 
Milíčem a Husem, který byl považován za heretika ( M e n g e l ,  D. C.: A Monk, s. 42). 
Přehled dalších textů, o nichž se jakožto o pramenech Vita venerabilis Milicii silně uvažuje, 
uvádí Mengel na s. 55. Zatím nebylo prokázáno, zda je zmíněná úvodní pasáž také převzata 
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Zastánci Kroměříže se také odvolávají na to,13 že se Milíč podepisoval 
jako Miliczius de Chremsir.14 Situace je zde obdobná. Nemůžeme bez dalších 
dokladů usuzovat z podpisu přímo na rodiště.15 Kroměříž jako Milíčovo 
rodiště tedy dvěma uvedenými způsoby (na základě Vita venerabilis Milicii 
a Milíčova podpisu) doložit nelze. 

Nemůžeme však pominout, že Kroměříž podle Milíčova podpisu mu
sela hrát v Milíčově životě výjimečnou roli. Proč především se Milíč podepi
soval jako Miliczius de Chremsir, to vysvětluje Miloslav Kaňák.16 Pro Milíče 
byla Kroměříž významným místem z hlediska jeho vstupu do veřejného 
života, zde nejspíše začala jeho kariéra. Jak ještě podrobně ukážeme při 
představení tečovické teorie, první zpráva, která pravděpodobně zachycuje 
působení Milíče v Kroměříži jako kanovníka, hovoří o roku 1350.17 Vzhle
dem k Milíčovu podpisu a k tomu, že Milíč dále pracoval pro Jana Očka, 
je však vysoce pravděpodobné a důležité zejména to, že pro něj pracoval 
rovněž v Kroměříži a že to byla ta hlavní příležitost k užití zmíněného pod
pisu. A je to právě tečovická teorie jako celek, která nejlogičtěji vysvětluje 
Milíčovo působení v Kroměříži před jeho příchodem do Prahy, kde máme 
jeho činnost doloženou bezpečně až k roku 1358.18 Dokáže totiž vysvětlit 
kromě života samotného Milíče i příčiny osudů jeho rodiny v téže době.

Tečovice

Zpochybnili jsme argumenty zastánců Kroměříže a nyní se můžeme 
zabývat dalšími možnostmi, kde lze Milíčovo rodiště hledat. Zajímá nás, 
zda jsou argumenty pro jiné obce silnější než pro Kroměříž a zda je vůbec 
možné dobrat se nějakého jistého závěru. V minulosti se uvažovalo vedle 
Kroměříže ještě o třech dalších možných vysvětleních místa Milíčova na
rození – o tom, že Milíč pocházel z Citova u Brodku u Přerova, o Milíčově 
přízni s pány z Miličína z Čech a o variantě, že jeho rodištěm byly Tečo

z jiného díla, ovšem se zjištěním o značné nepůvodnosti textu klesá také její informační 
hodnota a její váha argumentu v otázkách Milíčova původu.
13 Např. L o s k o t ,  F.: Milíč, s. 14.
14 V českém překladu Milíč z Kroměříže.
15 Úřední písemnosti kanceláře Karla IV., v nichž najdeme podpis Miliczius de Chremsir, 
přináší Anecdotorum S. R. J. Historiam ac Jus publicum illustrantium collectio. Ed. A. F. Glafey. 
Dresdae et Lipsiae 1734, s. 346–558, č. 392, 401, 427, 446 a Regesta diplomatica nec non epis
tolaria Bohemiae et Moraviae (= RBM) VII/3. Edd. B. Mendl et M. Linhartová. Pragae 1958, 
s. 431, č. 709, dále Z vrozené dobrotivosti – privilegium Karla IV. pro Ostravu, s. 12 (zde Milíč 
uveden jako osoba zodpovědná za vyhotovení listiny – s. 18).
16 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 11.
17 W o l n y ,  Gregor Thomas: Kirchliche Topographie von Mähren I/2. Brünn 1857, s. 84, 
pozn. 3.
18 První jistý záznam o Milíčovi z Kroměříže pochází až z roku 1358 (již L o s k o t ,  F.: 
Milíč, s. 16 uvádí jako přesné datum 29. červen), kdy byl Milíč v císařské kanceláři Karla IV. 
v Praze registrátorem. 
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vice.19 Tečovice jsou přitom jedinou další variantou, která byla schopna 
v dějinách milíčovského bádání konkurovat Kroměříži. Na Tečovice v tomto 
kontextu poprvé upozornil František Dvorský. S nápadem se svěřil Rudolfu 
Dvořákovi, který následně v Dějinách markrabství moravského zmínil, že 
Milíč z Kroměříže se narodil „ze vzácného a bohatého rodu rytířského“,20 byť 
ještě trval na Kroměříži jako Milíčově rodišti. Teorii o tečovickém původu 
potom rozvinul zejména Vincenc Bleša na základě poznámek zesnulého 
tlumačovského děkana Petra Tesaře,21 který díky dokladům v manských 
deskách usoudil, že Milíč z Kroměříže pocházel z Tečovic. Podle této teorie 
je pravděpodobné, že Milíč z Kroměříže je tatáž osoba jako Milíč, který 
se narodil kolem roku 1320 v Tečovicích a který se později stal knězem.22 

Milíč, který se narodil v Tečovicích, „pocházel ze starobylého moravské
ho rodu vladyků.“  23 Jeho otcem byl pan Buň z Tečovic, jehož vlastnictví 
Tečovic dokládá listina olomouckého biskupa Jana VI. ze 17. září 1307.24 
Buň z Tečovic měl se svojí ženou Rychkou kromě Milíče ještě dva syny 
– Racka a Buně. Syn Milíč se stal knězem, což dokládají zápisy v olo
mouckých zemských deskách k roku 1348 a 1350.25 V dokumentu k roku 
1348 čteme: „Domina Richczie de Bvnow resignauit dotalicium suum ibidem in 
Bvnow domino Myliczoni et Raczkoni fratribus filijs suis qui sunt indiuisi cum 
omni vtilitate.“  26 V zápise k roku 1350 se potom uvádí: „Dominus Czenco 
de Bechina emit Teczczowicze, Otrocowicze, Bunyow, Lhotu, Luky, Brzezowu 
cum omnibus Juribus et pertinencijs earundem villarum Stephano et Petro filijs 
suis a Myliczio presbitero Raczcone et Bunyone fratribus dictis de Teczowicz.“  27

19 Výčet teorií a podrobnější informace k nim přináší K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 10–11. 
20 D v o ř á k ,  Rudolf: Dějiny markrabství Moravského. (Stručné vydání). Brno 1906, 
s. 144. Informaci však Dvořák podle Zlámala ( Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 75) uveřejnil 
již v předchozím vydání roku 1898.
21 B l e š a ,  Vincenc: Kde se narodil Jan Milíč z Kroměříže? Vlastivědný sborník morav
ský 1, 1947, s. 63. Obdobně později Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 75–76.
22 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 11.
23 Tamtéž.
24 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) VI. Edd. P. Chlumecký et J. Chytil. 
Brünn 1854, s. 7–9, č. 9.
25 Dvorský poukázal na doklad, který se nachází v Die Landtafel des Markgrafthumes 
Mähren (= Die Landtafel  ) II. Olmützer Cuda. Edd. P. Chlumecký – J. Chytil – C. Demuth – A. 
Wolfskron. Brünn 1856, že Rychka z Buňova odkázala svým třem synům, mimo jiné knězi 
Milíčovi, své věno v Tečovicích. Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 75. Veškerá literatura, která 
na tento doklad po Dvorském znovu upozorňuje, však odkazuje jen na zápis č. 159, v němž 
se o Rychce nemluví. Podle mého názoru musí jít o zápis č. 17, který zde proto také citujeme 
a který právě ve spojení se zápisem č. 159 dokládá příbuzenství Rychky a kněze Milíče.
26 Die Landtafel II, s. 2, č. 17. „Paní Rychka z Buňova dala svoje věno tamtéž v Buňově 
panu Milíči a Rackovi, bratrům a svým synům, kterým společně připadá veškerý výnos.“
27 Die Landtafel II, s. 7, č. 159. Na toto místo upozorňuje také díky Tesařovi B l e š a ,  V.: 
Kde se narodil Jan Milíč z Kroměříže?, s. 63. Zlámal toto místo bere současně jako doklad 
toho, že Milíč z Tečovic nebyl nižší klerik, ale kněz. Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76. „Pan 
Čeněk z Bechyně koupil Tečovice, Otrokovice, Buňov, Lhotu, Lúky a Březovou se všemi 
právy a příslušenstvím pro své syny Štěpána a Petra od kněze Milíče, Racka a Buny, bratří 
z Tečovic.“
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Informace o Milíčově rodině jsou v tomto kontextu velmi důležité. 
Po roce 1348 tedy vlastnili Tečovice všichni tři bratři společně. V roce 1350 
prodali Tečovice s dalším příslušenstvím panu Čeňkovi z Bechyně. Ve stej
ném roce Čeněk odkoupil ještě dvory v Kračovicích a Tečovicích, které 
měly věnem manželka Buňova a manželka Rackova, a dva Milíčovi bratři se 
z Tečovic odstěhovali: „Item domina Schabina vxor Raczconys de Teczowycz 
dotalicium suum quod ibidem uel vbicumque habet in dictis bonis Stephano et 
Petro fratribus filijs domini Czenconis de Bechina resignauit.“  28 Získali jedno 
z lén olomouckého biskupství v Hulíně od biskupa Jana Očka z Vlašimě. 
Informace o tom nalezneme k roku 1353–1364 v kroměřížských manských 
deskách.29 Od té doby se podepisovali jako „Racek a Bohuněk z Hulína“.30

Argumenty ve prospěch toho, že tečovického rodáka můžeme ztotož
nit s Milíčem, který se podepisoval jako Milczius de Chremsir, jsou stejné 
vlastní jméno Milíč (a jeho latinské varianty), doba narození, kněžství, 
lokalita a logika, s jakou lze na základě dochovaných dokumentů prostřed
nictvím této teorie doplnit chybějící informace o původu a mládí Milíče 
z Kroměříže a naopak o pozdějším působení tečovického rodáka a vysvětlit 
osudy jeho blízkých příbuzných. Budeme postupovat chronologicky a za
čneme narozením a jménem.

Jak jsme již uvedli, Milíč, který pocházel z Tečovic, se narodil kolem 
roku 1320. Roku 1348 už byl knězem a jeho bratři byli roku 1350 ženatí 
a pohybovali se mezi 25. a 30. rokem života.31 Stejně tak u Milíče z Kro
měříže se počítá s touto dobou narození na základě podobného odhadu.32 
Vlastní jméno Milíč se pro 14. a 15. století vyskytuje v dochovaných ma
teriálech velmi vzácně.33 A tak před sebou máme dost silný argument. Je 
značně nepravděpodobné, že by se na tak malém území, které leží mezi 
Tečovicemi a Kroměříží, objevili dva různí Milíčové, kteří se narodili při
bližně ve stejné době. Navíc připomeňme, že přídomek se může měnit, 
jak to dokládají bratři rodáka z Tečovic, kteří se také začali po odchodu 
z Tečovic podepisovat jinak než dříve. Tato tvrzení se však stanou ještě 
silnějšími ve spojení s argumenty, o kterých zde teprve bude řeč.

28 Die Landtafel II, s. 9, č. 204. Na místo opět upozorňuje již Tesař. „Také paní Sabina, 
manželka Racka z Tečovic, dala svoje věno, které měla ve zmíněných pozemcích, bratrům 
Štepánovi a Petrovi, synům Čeňka z Bechyně.“
29 Die ältesten Belehnungs und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz. Ed. K. Lechner. 
Brünn 1902. Odkazuje na ně např. K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 12 a s. 137, pozn. 19–23. 
30 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 12. Upozornil na to opět už Petr Tesař. Že jde o rodáky 
z Tečovic, to je doloženo např. zápisem v Die ältesten Belehnungs und Lehensgerichtsbücher 
des Bisthums Olmütz, s. 21, kde zapisovatel ještě zapomněl označit Racka jako Racka z Hulína 
a zapsal jméno Raczko de Theczsowycz. U jeho bratra již však zvolil novější jméno Bohunko de 
Huleyn.
31 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 13 a Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76.
32 L o s k o t ,  F.: Milíč, s. 16.
33 Zde děkuji za informaci prof. PhDr. Janě Pleskalové, CSc., z Ústavu českého jazyka 
FF MU v Brně.
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Již je jasné, že ani další výrok z úvodní pasáže Vita venerabilis Milicii, 
jímž se odpůrci této teorie snaží argumentovat především, na tom nemůže 
díky nespolehlivosti tohoto textu nic změnit. Informace, že Milíč z Kromě
říže „nepocházel ze vznešených rodičů“, která odporuje skutečnosti, že Buň 
vlastnil kromě Tečovic ještě Otrokovice, Buňov, Lhotu, Lúky a Březovou,34 
a že tak jeho rodina byla vznešená a zámožná, je nespolehlivá dokonce ještě 
z jednoho důvodu. I kdyby byl autorem tohoto výroku z Vita venerabilis 
Milicii, který využívá už František Loskot,35 zrovna Milíčův současník, bylo 
by možné jej vysvětlit jednoduchým způsobem, aniž by Tečovice vypadly 
ze hry. U tohoto typu výroku v hagiografické literatuře není možné určit, 
nakolik je historicky věrohodný, pokud jej nemůžeme srovnat s nějakou 
nezpochybnitelnou informací z jiného zdroje.36 Například podle Miloslava 
Kaňáka zde vidíme snahu autora o „hagiografický účinek z kontrastu“.37 
To znamená, že k opěvování výjimečného kazatele se hodí psát o něm 
spíše jako o nevinném, z chudých poměrů pocházejícím člověku, než jako 
o člověku urozeného původu. Podobně je tomu například při následném 
zdůrazňování jeho neučenosti. Lépe tak vyniká Boží dar,38 kterým byl Milíč 
jako kazatel a především člověk bez viny obdařen.39 

Vraťme se ke společným známkám rodáka z Tečovic a Milíče z Kro
měříže a zamysleme se nad další z nich – nad jejich kněžstvím. Otázka 
kněžství je ještě o něco komplikovanější, neboť v jejím případě může jít 
o jednu, ale podle odpůrců teoreticky také až o tři osoby, které získaly 
kroměřížský kanonikát ve sledovaném období. Že byl rodák z Tečovic 
knězem, to dokládají, jak jsme již uvedli, olomoucké zemské desky.40 Slav
ný český kazatel rovněž musel být knězem, neboť to byla podmínka pro 
zisk dalších míst, která obdržel.41 I Matěj z Janova ve vyprávění o Milíčovi 
z Kroměříže (Narracio de Milicio) v díle Regule Veteris et Novi Testamenti píše: 
„Quis autem non miretur istius Myliczy literaturam exuberantem et doctrinam? 

34 Die Landtafel II, s. 7, č. 159.
35 L o s k o t ,  F.: Milíč, s. 15. V. Herold a M. Mráz pasáž považují za zcela reálnou 
výpověď a Kroměříž za nepochybné Milíčovo rodiště ( H e r o l d ,  Vilém –  M r á z , 
Milan: Jan Milíč z Kroměříže a husitské revoluční myšlení. Filosofický časopis 22, 1974, č. 6, 
s. 767). Podobně S v á t e k ,  Josef: Jan Milíč z Kroměříže. Život a dílo. Zprávy oblastního 
muzea v Gottwaldově 1975, s. 21.
36 Srov. úvod k hagiografii v knize J. N e c h u t o v é  Latinská literatura, s. 36–37.
37 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 11.
38 Tamtéž.
39 Toto vysvětlení je pravděpodobnější než teorie, že Milíč vyvolal domněnku o své ne
urozenosti tím, že si po odchodu z Tečovic za peníze z dědictví koupil v Kroměříži obyčejný 
dům (jak se domnívá Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76).
40 Die Landtafel II, s. 2, č. 17 a s. 7, č. 159.
41 Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76 – předpoklad pražského kanonikátu a svatovítského 
sakristy. Proti je F. M. Bartoš ( B a r t o š ,  František Michálek: O rodiště a počátky Otce 
české reformace. Jihočeský sborník historický 17, 1948, s. 61), který se důsledně drží dokladu 
k roku 1361 jako jediné výpovědi o Milíčově kněžství.
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Nam cum fuerit ante simplex presbiter et scriptor in curiis principum...“  42 Je 
nepravděpodobné, že by Milíč získal svěcení až těsně před ziskem těchto 
církevních úřadů. Pro rok 1350 navíc Wolny cituje doklad z papežských 
register o tom, že nějaký Militius, který působil jako kanovník v Kroměříži, 
měl prebendu v Martinicích u Holešova.43 Do tečovické teorie by zcela 
logicky zapadalo, kdybychom v kanovníkovi z Kroměříže viděli Milíče 
z Kroměříže.44 Kroměříž by se tak znovu ukázala především jako působiště 
Milíče z Kroměříže. Jednoznačný doklad v podobě celého jména nebo ur
čení rodiště však pro tento záznam nemáme a nemáme ani informaci o datu 
kněžského svěcení rodáka z Tečovic a Milíče z Kroměříže.45 Připomeňme 
však předchozí argumenty – jméno, lokalitu, rok narození, které možnost, 
že by šlo o dva různé kněze, značně oslabují. 

Poslední bod se týká osudů tečovického rodáka po odchodu z Tečo
vic. Pro teorii, která vidí rodiště Milíče z Kroměříže v Tečovicích, hovoří 
následující vysvětlení. Léno, které obdrželi bratři Milíče, rodáka z Tečovic, 
po svém odchodu z Tečovic, jim mohl obstarat právě Milíč, pokud to byl 
Milíč z Kroměříže, a to z vlivné pozice kanovníka v Kroměříži.46 To by vy
světlilo, jak se bratři dostali k tak prestižnímu majetku. Zapadalo by to také 
dohromady s otázkou dalšího působení rodáka z Tečovic a s působením 
Milíče z Kroměříže. Milíč z Kroměříže buď pracoval v Olomouci v biskup
ské kanceláři Jana Očka, v jeho kanceláři v Kroměříži, nebo v markraběcí 
kanceláři Jana Jindřicha v Olomouci nebo v Brně. Nejpravděpodobnější je 
Kroměříž, kde si Milíč z Kroměříže asi koupil za peníze z dědictví dům.47 
Jan Očko ocenil Milíče kroměřížským kanonikátem a díky Janovi se Milíč 
také později dostal do Prahy, protože Očko s Prahou jednal.48 Přechod 
z pozice kanovníka do Prahy na pozici pouhého registrátora, tj. zapisovatele 
listin, kterým rovněž argumentují odpůrci této teorie, se dá vysvětlit tím, 
že Milíč byl venkovského původu a měl nižší formální vzdělání.49 Takový 

42 „A kdo by neobdivoval nesmírné vzdělání a vědomosti tohoto Milíče. Neboť ačkoli 
byl dříve jednoduchým knězem a písařem u knížecích dvorů...“ Na toto místo upozorňuje 
Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76. Latinský text: Matěje z Janova, Mistra pařížského, Regulae 
Veteris et Novi Testamenti. Sv. III. Ed. V. Kybal. Innsbruck 1911, s. 363. 
43 „So erscheinen in dem alten Register des päpstlichen Zehents vom J. 1350 folgende 8 Canonici 
[in Kremsier] ... Militius (1359 Domherr in Prag, angestellt in der. kais. Kanzlei und berühmter 
Eiferer für Sittenreinheit des Clerus) Präbend in Martinic...“ W o l n y ,  G. T.: Kirchliche Topo
graphie von Mähren I/2, s. 84, pozn. 3. Poznámka, která je v citaci uvedena v závorce, pouze 
upřesňuje Milíčovo působení v roce 1359.
44 Tak jako Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76 nebo K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 13.
45 Podle Bartoše známe první zmínku o kněžství Milíče z Kroměříže až k roku 1361. 
B a r t o š ,  F. M.: O rodiště, s. 61. 
46 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 12–13.
47 K tomuto názoru se kloní Z l á m a l ,  B.: Jan Milíč, s. 76.
48 K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 14.
49 Milíč poté postupoval ve své kariéře velmi rychle – již 10. 11. 1360 se stal notářem 
a cestoval mnohdy společně s Karlem IV. K a ň á k ,  M.: Milíč, s. 137, a M o r é e ,  P.: 
Preaching, s. 61.
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přechod tedy vůbec není podezřelý, a odpadá tím tak poslední dosud 
známá námitka vůči tečovické teorii.50

Die Herkunft Militschs von Kremsier

Die Studie sucht eine Antwort auf die Frage, woher der berühmte Prediger der 
böhmischen Frühreformation Militsch von Kremsier stammte. Die Vfn. stützt sich dabei 
auf die bisherigen Erkenntnisse verschiedener Forscher und verknüpft diese mit neuen 
Erkenntnissen. Die Autorin macht die Leser mit den Hypothesen hinsichtlich der Herkunft 
Militschs vertraut, insbesondere mit zweien, deren Argumente die Forscher bislang als die 
überzeugendsten ansehen – nämlich mit der Theorie, die aufzuzeigen versucht, Militsch 
stamme aus Kremsier, sowie mit derjenigen These, der zufolge Militschs Geburtsort Tečovice 
gewesen sei. Die Argumente der ersten Hypothese – Militschs Unterschrift und eine Passage 
aus der Vita venerabilis Milicii – weist die Vfn. als völlig unbegründet zurück. Weder Militschs 
Prädikat noch die Informationen über sein Wirken in Kremsier sagen etwas darüber aus, 
wo er geboren wurde, sondern berichten vielmehr darüber, wo er als Priester gewirkt habe. 
Demgegenüber bestätigt die Vfn. die Argumente der zweiten Theorie – Eigenname, Geburts
datum, Priesterschaft, Lokalität und einzelne Ereignisse aus Militschs Leben und demjenigen 
seiner Familie – und zeigt zugleich auf, warum die Argumente sehr überzeugend wirken, 
logisch und sich gegenseitig stützend. Zudem fügt sie ein weiteres Argument hinzu – die 
Frequenz des Auftretens des eigentlichen Namens Militsch. Die Autorin erläutert, warum die 
Argumente gegen die TečoviceTheorie nicht überzeugen und diejenigen pro Tečovice die 
momentan wahrscheinlichsten bilden.

50 Tamtéž.
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Základy

Jiří J u s t  (ed.): „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého 
vypravil“. Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí 
z let 1610–1618. Archiv Matouše Konečného. Svazek I. Část 1.
Praha, Scriptorium 2011, 352 s., ISBN 978-80-87271-32-2

Snad každý historik touží objevit pramen či soubor pramenů, který 
mu umožní nalézt odpověď na palčivé a dosud nezodpověditelné otázky, 
a zároveň tak pomůže i naplnit jakousi obecnou laickou představu, že 
hlavní pracovní náplní vědce je uskutečňování objevů, pokud možno ne
čekaných a ve svých důsledcích převratných. Že události tohoto druhu jsou 
sice velmi vzácné, ne však nereálné, dokládá i nález archivu posledního 
mladoboleslavského biskupa jednoty bratrské Matouše Konečného, který 
svými okolnostmi tak trochu připomíná bájný nález pozůstalosti Járy Cimr
mana v pojizerském Liptákově. V daném případě však objevitelem nebyl 
ani horlivý badatel, ani archivář pořádající dosud nezpracovaný archivní 
fond, nýbrž polští dělníci provádějící v srpnu 2006 stavební práce v areálu 
někdejšího sídla mladoboleslavských bratrských biskupů „na Karmeli“. 
Truhličky s písemnostmi Matouše Konečného se naštěstí dostaly do po
volaných rukou, a to jak co se týče uložení (v Muzeu Mladoboleslavska), 
tak pokud jde o ediční zpřístupnění, jehož se ujal Jiří Just. Církevního 
historika s teologickým školením jistě není třeba odborné veřejnosti dlouze 
představovat, jeho dostatečnou vizitkou je řada prací věnovaných tématu 
nekatolických konfesních kultur v 16.–17. století; vedle časopiseckých 
i sborníkových studií si zvláštní zmínku zasluhují knižní publikace o Ru
dolfově Majestátu (2009) i obsáhlá a zároveň precizně zpracovaná kapitola 
v kolektivní monografii Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (2009), 
pojednávající o době předbělohorské. Svou vynikající znalost světa českých 
nekatolíků v období před rokem 1620 prokazuje Just i v recenzované edici. 

V úvodní studii autor zasvěceně líčí vývoj jednoty bratrské od je
jího vzniku po celou dobu předbělohorskou, zdůrazňuje její charakter 
„kněžské církve“, vysvětluje význam vytvoření vlastního kněžského řádu 
a v návaznosti na to připomíná úsilí bratří o zachování identity vlastní 
církve v procesu sjednocování českých nekatolíků v souvislosti s jedná
ním o Českou konfesi a zejména pak s vydáním Rudolfova Majestátu. 
Popisuje podobu bratrské církevní organizace, již hodnotí jako efektivně 
fungující systém, inspirovaný církevněsprávními strukturami katolickými 
i utrakvistickými, a zdůrazňuje úsilí o prosazení vysokých standardů 
života a působení duchovních, ať už šlo o mravní integritu či teologické 
vzdělání, jež bylo základem praktického pastoračního působení. Zmínky 
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o kvalitativním srovnávání vlastního duchovenstva s reprezentanty jiných 
vyznání (polemika Matěje Sabína Drahotušského) či o skutečnostech, jež 
se analogicky objevují i v dalších církvích (ať už jde o případy bratrských 
duchovních a studentů teologie, kteří nebyli s to dostát vysokým nárokům 
svého stavu, nebo o existenci kontrolních a disciplinačních mechanismů 
správy kněžstva), to vše může čtenáře podnítit k úvahám o potenciálním 
perspektivním směru bádání v podobě komparativního studia procesu 
prosazování kněžského ideálu v jednotlivých konfesích, jež v německém 
prostředí inspirativně rozvinula Luise SchornSchütte. 

Vedle správců sborů věnuje Just náležitou pozornost i bratrským 
biskupům, jejich správním obvodům (diecézím) a sídlům, z nichž se 
pochopitelně zaměřuje zvláště na Mladou Boleslav a na osudy zdejšího 
bratrského sboru, v jehož čele (i v čele celé diecéze) na sklonku dramatické 
předbělohorské doby (v roce vydání Majestátu) stanul Matouš Konečný. 
Kombinovaná výpověď písemností z archivu mladoboleslavského biskupa 
i dalších komplementárních pramenů umožnila autorovi rekonstruovat život 
jednoty v období od vydání Majestátu do bělohorských událostí v širším 
geografickém kontextu českých diecézí, přitom dílčí zmínky připomínají 
i situaci moravských souvěrců. Pozornost je věnována jak důležitým událos
tem a postavám, tak i klíčovým aspektům institucionálního života jednoty, 
včetně zcela praktických otázek ekonomického zajištění církevních struktur 
(funkce diecézních pokladen – korbon). 

Samotný Archiv Matouše Konečného tvoří 524 písemností, převážně 
jde o listy z let 1609–1618 adresované mladoboleslavskému biskupovi. 
Jiří Just třídí dopisy podle kategorií pisatelů do tří skupin (biskupové 
a kněží, studenti a pedagogové, laičtí příslušníci jednoty) a celý soubor 
hodnotí s ohledem na jeho obsah i rozsah jako unikátní, což dokládá 
srovnáním s obdobným celkem korespondence z polského lešenského 
archivu jednoty bratrské a se sbírkou Acta Unitatis fratrum, která díky své
mu výběrovému charakteru představuje (v protikladu k Archivu Matouše 
Konečného) zajímavý příklad záměrně selektivního formování historické 
paměti církevního společenství. Z uvedeného souboru vybral Jiří Just pro 
první svazek ediční řady korespondenci biskupů a kněží českých diecézí 
jednoty bratrské, tedy celkem 119 listů od sedmnácti pisatelů; z toho nejvíce 
dopisů (70) pochází od seniora konzistoře podobojí a pražského biskupa 
jednoty Matěje Cyra staršího. 

Mezi klíčová témata korespondence přirozeně náležejí otázky bratrské 
církevní správy – například dosazování duchovních správců do sborů, které 
bylo na rozdíl od obsazování katolických, utrakvistických i luterských far 
plně v kompetenci biskupů; dále zde nalezneme informace o událostech ze 
života konkrétních sborů i jejich správců, část zmínek biskupské korespon
dence vypovídá rovněž o bratrských studentech v zahraničí (písemnostem 
pojednávajícím primárně o tomto tématu je jinak vyhrazen druhý svazek 
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edice, připravený Markétou Růčkovou). S intelektuálním životem jednoty 
je spojen i další důležitý okruh otázek, který se týká literární činnosti jejích 
představitelů (tištění a distribuce knih apod.). Zprávy z oblasti církevního 
života přitom nepopisují pouze vnitřní záležitosti jednoty, ale odrážejí i rea
litu konfesně pluralitního prostředí předbělohorských Čech. Jde zejména 
o projevy napětí mezi jednotou a luterány či luteranizovanými utrakvisty, 
jež problematizovalo jejich institucionální koexistenci (společná konzistoř). 

Pozornost pisatelů dopisů se stáčí také k domácímu politickému 
dění – z této sféry patří k nejfrekventovanějším tématům vpád Pasovských 
do Čech roku 1611 a události po vypuknutí stavovského povstání roku 
1618; zmíněno je i konání generálního sněmu zemí Koruny české roku 
1615. Napjatá politická situace v říši se připomíná jen okrajově. Malý pro
stor zabírají v korespondenci sdělení osobního rázu – informace o zdra
votním stavu či o rodinných událostech; z hlediska každodennosti života 
duchovních jsou zvláště zajímavé zprávy týkající se kněžského manželství, 
popřípadě péče o kněžské vdovy (tedy o jejich brzké provdání za jiného 
duchovního), jež náležela do kompetence biskupa. Je pochopitelné, že ze 
života laických členů bratrských sborů přilákaly pozornost zejména případy 
porušení obvyklých norem jednání, jakým byl útěk patnáctileté Anežky 
Škrétové, sestry slavného malíře, z domova. Zvláštní zájem pak logicky 
vzbuzovaly události ze života významných představitelů veřejného života 
v zemi, kteří byli spojeni s jednotou – z této kategorie lze připomenout skon 
Petra Voka z Rožmberka. Velmi důležitý segment informací zachycených 
v korespondenci vypovídá také o samotném fungování komunikace mezi 
představiteli jednotlivých bratrských center. 

Vlastní podoba edice svědčí o autorově poctivé teoretické přípravě. 
V první řadě je třeba ocenit důkladnost, s jakou Jiří Just přistoupil k for
mulování edičních pravidel. Editorovi slouží ke cti, že se seznámil nejen 
s publikovanými obecnějšími zásadami pro vydávání historických prame
nů, ale že také podrobně prostudoval dílčí filologické studie věnované 
konkrétním otázkám ediční práce a historického vývoje jazyka, poučil 
se i z řady kritických edic raně novověkého materiálu a vycházel rovněž 
z konzultací s jazykovědci; zpřístupnění latinských textů nadto přenechal 
kompetentním filologům, zkušeným editorům Komenského spisů Markétě 
Klosové a Martinu Steinerovi. Výsledkem je vskutku vzorová edice, která 
se snaží maximálně zachovat charakter jazyka předlohy, včetně rozdílné 
kvality projevu různých pisatelů a vlivů regionálních dialektů, a přitom být 
přístupná i laickým zájemcům. Jednotlivé listy jsou opatřeny výstižnými 
záhlavními regesty, dvojím poznámkovým aparátem (poznámkami věcnými 
a textověkritickými) a jejich text je důmyslně strukturován do číslovaných 
tematických celků, což čtenáři umožňuje rychlou a snadnou orientaci. 
Informační hodnotu a využitelnost knihy dále zvyšuje aparát, zhotovený 
podle vzoru zahraničních edic korespondence evropských reformátorů. 
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Vedle obligátního seznamu četných zkratek v něm nechybí rejstřík citova
ných míst z bible i pozdější literatury (od antických děl po Komenského), 
dále rejstřík literárních děl zmiňovaných v korespondenci, v němž autor 
zúročil své znalosti bratrské knižní kultury, rejstřík osob (který je zároveň 
jakýmsi malým biografickým slovníkem), neméně důkladně zpracovaný 
rejstřík míst, v němž věcná hesla vždy naznačují i kontext pramenné zmínky 
o dané lokalitě. Místní rejstřík nadto připomíná, že předkládaná edice přes 
své omezení na korespondenci z českých diecézí přináší informace týkající 
se podstatně širšího geografického rámce (zejména Moravy a Slezska, říše, 
Polska). Přístupnosti vydávaných textů napomáhá slovník hůře srozumi
telných výrazů, nechybí ani německé shrnutí a nezbytný seznam pramenů 
a literatury. Ten spolu s poznámkovým aparátem dokládá, že autor ve své 
snaze o co nejkvalitnější zpřístupnění korespondence Matouše Konečného 
konfrontoval její informační bohatství s výpovědí rozsáhlého souboru 
dalších relevantních (rukopisných, tištěných či novodobě edičně zpří
stupněných) pramenů i se zjištěními moderní historiografie; v obsáhlém 
seznamu prostudovaných informačních zdrojů překvapí snad jen absence 
Winterova Života církevního v Čechách.

Nová kniha Jiřího Justa patří k pracím, v nichž se hledají nedostatky 
velmi těžko. Jedinečnému souboru pramenů se v ní dostalo nadprůměrně 
kvalitního zpracování, ať už jde o perfektně zvládnuté ediční řemeslo nebo 
o zasazení vydávaných písemností do poučeného výkladového rámce, který 
plně reflektuje současný stav bádání a nadto těží i z bohatých výsledků 
autorova dalšího pramenného studia. Z publikace mohou mít užitek všichni 
ti, které zajímají pohnuté osudy jednoty bratrské i další aspekty barvitého 
a dramatického života dané epochy. Nezbývá proto než vyslovit přání, aby 
Jiřímu Justovi i v budoucnu umožnila institucionální či grantová podpora 
pokračovat ve vydávání dalších písemností z Archivu Matouše Konečného 
a také abychom se časem dočkali obdobných edičních počinů, jež by pomá
haly dále objasňovat (nejen) náboženský život v tehdejších českých zemích 
i z pohledu jiných konfesí. Vždyť pramenů k raně novověkým církevním 
dějinám, které by si zasloužily vydání, je v našich archivech dost a ani je 
nemusí objevovat stavební dělníci.  Pavel Pumpr

Dušan U h l í ř :  Moravský pitaval. Třicet příběhů z dávné i nedávné 
minulosti Moravy
Velké Bílovice, TeMi CZ 2011, 312 + 16 s., ISBN 978- 80-87156-63-6

Recenzovaná kniha představuje rozšířené a přepracované vydání 
publikace Brněnský pitaval z roku 1991. Kromě autorova rodného Brna 
se nyní publikované „příběhy“ odehrávají na celé Moravě, chronologicky 
od raného středověku do počátku dvacátého století. Celkem je v Uhlířově 
knize zpracováno třicet „příběhů“ kriminální povahy, které vyvolaly ve ve
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řejnosti zájem, vypravovalo se o nich, psalo a píše dodnes v různých literár
ních i vědeckých oborech, zejména ve folkloristice, tradiční všeobjímající 
kulturní historii, turistických průvodcích a mediální popularizaci historie. 

Uhlířovo zpracování se od většiny této literatury liší tím, že zde 
k tématu přistupuje erudovaný historik, dodržující pravidla kritické vědy, 
pracující s archivním materiálem a s dosavadní odbornou literaturou. 
Z nepřehledného bohatství pověstí vybírá ty, které mají historické jádro 
a historický i civilizační význam. Jeho erudice a dokonalá znalost dějin 
Moravy a střední Evropy mu umožňuje zasazovat každý příběh do reálií 
doby jeho vzniku i jeho druhého života.

Uhlířova kniha se nedá redukovat na nějaký vzor nebo model, i když 
autor byl zřejmě inspirován také spisovateli typu nejen Françoise Gayota 
Pitavala, ale i Egona Erwina Kische, Karla Čapka nebo Umberta Eca. 
Nedovedu zařadit tuto knížku do schémat vědeckých a literárních žánrů. 
Výběr témat i metoda zpracování je paradigmaticky vědecká. Mohu po
tvrdit Uhlířova slova v úvodu Moravského pitavalu: „Při psaní mne nevedla 
literární fantazie, nýbrž úsilí o pokud možno přesnou rekonstrukci fakt.“ To 
nemění nic na skutečnosti, že autor při své práci postupuje jako detektiv 
a že má právo na vypravování jako sumarizaci výzkumů, přístupnou všem 
vzdělaným zájemcům o dějiny. Uhlíř je historik, který vždy dával přednost 
studiu politiky a vojenství, tedy klasickému poli událostí a životopisů, a to 
i v dobách, kdy bylo téměř obligátní studium struktur, dlouhého trvání 
času a diktátu teorie nad praxí bádání. V současné době jsou politika, moc, 
válka a kriminalita znovu preferovanými tématy. Uhlíř vybírá příběhy tak, 
aby nabízely určitý úhel pohledu na dějiny Evropy prismatem politiky, 
válek, zločinu, teroru, násilí, rebelií, povstání, sporu. Nazývá věci pravými 
jmény, zločin zločinem, vraha vrahem. Vyvrací pokusy mytizovat lidovou 
nebo romantickou interpretaci zločinců jako Jánošíků, kteří bohatým brali 
a chudým dávali. Odmítá vytvářet staronové Kájínky nebo zločince ve fraku, 
pohybující se v lepší společnosti, která je od základu zvrhlá. Nepropadá 
však právnímu, mravnímu, politickému a historickému nihilismu a nepopírá 
civilizační význam revolucí a rebelií, které nabízejí, podobně jako soudní 
materiály, látku pro analýzu příběhů. V některých pasážích je původní 
zápletka východiskem ke kritické historiografické dešifraci společnosti 
a moci v duchu humanistického morálního kodexu. 

V Moravském pitavalu se setkáváme většinou s příhodami a událost
mi, které jsou známé a bylo o nich psáno. Každou událost zasazuje Uhlíř 
do historické situace, což je klíč také k pochopení dobových fakticit i fikcí. 
Uvádím aspoň dva příběhy ze středověku: S procesem vesnické „německé“ 
kolonizace horských částí českých zemí v 13. století souvisí známá pověst 
(uvedená do německé historie bratry Grimmy) o Krysaři, který v (saském) 
městě Hammeln zlákal svou píšťalou desítky místních dětí, aby s ním odešly 
do ciziny. Pověst má historické jádro tím, že spadá do doby „německé“ 
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kolonizace. Vedla také historiky a etnografy k pokusům zjistit, koho vlastně 
Krysař zlákal a kam „děti“ odvedl. Jistě to nebyla batolata, spíše mladé 
páry z přelidněných vesnic, které krysař – lokátor odvedl někam na východ. 
Cílovou zemí mohla být nepříliš vzdálená Morava, mj. proto, že z oblasti 
Hammeln pocházel jeden z největších kolonizátorů země, olomoucký 
biskup Bruno ze Schauenburgu, a že se dokonce našly stopy po zaniklých 
vesnicích, které mohly být cílem hammelnské mládeže. V každém případě 
je tato kapitola také poučením o dějinách středověké kolonizace na Moravě. 

V pravém slova smyslu se podařilo Uhlířovi ozřejmit pozoruhodnou 
osobnost na dvoře krále Zikmunda, šaška Borro, který se počátkem dva
cátých let 15. století pohyboval s králem v Čechách a na Moravě během 
prvních křižáckých tažení do českých zemí proti husitským kacířům. 
Borro upadl ve východních Čechách na nějaký čas do zajetí husitů, ale 
podařilo se mu uprchnout do katolického a Zikmundovi i církvi věrného 
Brna. Informoval zde městskou radu o připravovaném spiknutí, jež mělo 
otevřít městské brány husitům. Konšelé jednali rázně a podle Borra dali 
500 spiklenců popravit. Tuto událost popsal, bohužel jako jediný pramen, 
Zikmundův oddaný služebník a životopisec, Eberhard Windecke, který 
Borrovo vypravování slyšel. I když se šašek chlubil a zveličoval své zásluhy 
(pokud došlo k popravám, nemohlo jich být tolik, kolik uvádí), pohybuje 
se událost v prostoru Borrovy zkušenosti a pokus o husitský převrat v Brně 
nelze vyloučit. Uhlíře však postava Borra zaujala, a tak šel po jeho stopách 
po Evropě a interpretoval rozptýlené informace v biografickém pojednání. 
Ilustruje na Borrovi roli královských „šašků“ při dvorech 14.–15. století 
jako významných a vlivných dvořanů, zejména dramaturgů a režisérů 
dvorských slavností a zábav.

Přesná nebo přibližná datace událostí, ze kterých pověsti vycházejí, 
dovoluje autorovi zachovávat chronologický řád, takže celá kniha je vlastně 
průvodcem po dějinách Moravy labyrintem různých zločinů, válek a revolt. 
Doba humanismu, renesance, reformace a manýrismu (15.–17. století) na
bízí v tomto směru mnoho slavných i méně slavných kriminálních příběhů, 
zapsaných do soudních protokolů a rozsudků. I když civilizace nesporně 
pokročila, je tato doba bohatá na všechny druhy zločinu a nelidského 
zacházení s viníky i nevinnými obětmi tortury. Za pozornost stojí nejen 
obvyklá kriminalita, ale i počátky politických procesů, inscenovaných habs
burskými vládami, které Uhlíř kupodivu do svého výběru nezařadil. Zato 
čarodějnických procesů a upalování kacířů je v českých zemích poměrné 
náboženské tolerance méně, než je tomu v jiných, zejména západních 
zemích. V této době začíná také neslavná éra jednoho ze symbolů Brna, 
„věznice národů“ na Špilberku. Uhlíř shromáždil pečlivě voleným výběrem 
zločiny ve všech vrstvách společnosti, včetně vysoké šlechty nebo biskup
ského dvora v Olomouci – připomeňme například rychlý sled podivných 
úmrtí olomouckých biskupů v 16. století. 



151

Z Á K L A D Y

Zajímavými „kriminálními“ příběhy jsou i selské rebelie. Mimochodem 
právě selské rebelie jsou nejzajímavějším kriminalizovaným sociálním bo
jem, za který se bývalý venkov nemusel stydět, ale někdy se zdá, že se za něj 
stydí historikové feudalismu. Uhlíř zvolil jako příklad sociálního a právního 
konfliktu spor vesnice Vrbovce nedaleko Znojma o stará soudní a viniční 
privilegia a místní selský soud. Ukazuje složité správní a právní vztahy mezi 
vesnicí, nedalekým louckým klášterem, ale i krajskou a zemskou správou. 
Spor se vlekl celá desetiletí krutého 17. století a dává nahlédnout do nyní 
opomíjených „sporů za stará práva“, které odlišují české a moravské selské 
rebelie od pustošivých selských válek jinde v Evropě. Pro 17. století využil 
autor i svých studií o třicetileté válce, švédské okupaci Moravy, obraně 
Brna a devastaci Olomouce, příběhy, které se zapsaly hluboko do paměti 
a jejichž památka trvá dodnes. Setkáváme se také se spory snad nejbohat
šího pána Moravy 16. století, Jana Šembery z Boskovic, po němž naštěstí 
zůstaly zachovány skvělé interiéry zámku v Bučovicích. Škoda že autor 
nezaznamenal některé lascivní předměty z jeho sbírky kuriozit. 

Teprve osvícenství a tereziánské a josefínské reformy přinášejí ci
telnější změny do kriminalistiky, soudnictví, justice, vězeňství a civilizace 
společnosti. Právě zde se Uhlíř dostává do své vlastní badatelské oblasti 
a může se opírat o svůj nemalý přínos k poznání osvícenství a romantiky 
nejen na Moravě, vlády Marie Terezie, Josefa II., ohlasů francouzské revo
luce, napoleonských válek, bitvy u Slavkova, nástupu restaurace za králů 
Ludvíka XVIII. a Karla X. a liberalismu druhé poloviny 19. století. Právě 
v těchto kapitolách se v textu Pitavalu prolíná obecná historie s proměnami 
zločinu, práva, policie a civilizace. I když se mění společnost, ekonomika 
i kultura, nezdá se, že by se podstatně měnila scéna kriminálních činů 
a zločinů. Dochází sice k postupné „humanizaci“ práva novými a novými 
úpravami a zákoníky, prohlubuje se ingerence státu do správy měst i ven
kova, pronikají k nám zásady napoleonského občanského zákoníku, ale 
zločinů neubývá. Mění se však jejich formy, šíří se například organizovaný 
banditismus, který v 18. a 19. století terorizoval celé rozsáhlé oblasti Čech 
a Moravy, zejména pohraniční. Je to v oblasti zločinu doba zbojnictví a jeho 
romantické mytizace. Někteří z proslulých banditů vešli do lidových pověstí 
a kramářských písní málem jako hrdinové, jež bohatým brali a chudým 
dávali. Uhlíř demaskuje jejich pravou podobu. Dokládá, že slavní Grázlo
vé nebo Babinští byli opravdu grázlové k pohledání a okrádali většinou 
naprosté chudáky. Vynikali pouze hrubostí, krutostí a snad se dají srovnat 
se smutnými hrdiny Žebrácké opery, která v této době zahajuje vítězný 
pochod kriminální scénou. Také slavné bitvy moderní doby od třicetileté 
války, přes války osvícených pruských monarchů s Habsburky o hegemo
nii ve střední Evropě a Římské říši až po napoleonské války jsou zbaveny 
hrdinského tónu. Války osvícených i neosvícených, příbuzenskými svazky 
spojených monarchů jsou brutální jako každé války a nemají nic společného 
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s oslavnými obrazy lokajských malířů. Uhlířův obraz Brna přeplněného 
po slavné bitvě u Slavkova mrzáky, je otřesný. Tento historik vojenství 
chápe, myslím, své výzkumy jako varování. V tomto smyslu jsou dějiny 
válek aktuální dodnes a ještě zřejmě dlouhou dobu budou. 

Pokoušel jsem se poznat a naznačit, kam vlastně tato knížka v současné 
žánrové klasifikaci oborů a forem patří. Je to však zřejmě otázka špatně 
položená. V soudobé „totální“ historiografii se rozdíly mezi specializovaný
mi výzkumy a vítěznou narativní historiografií ztrácí. Smysl má jen dělení 
na knihy poctivě badatelské a dobře napsané a na ty ostatní. Uhlířův Pitaval 
patří do prvně jmenované skupiny. Ukazuje, že i o kriminálním tématu lze 
psát zajímavě, pokud píšeme a bádáme se zaujetím pro pravdu, nezamlču
jeme to, co se moci nehodí do korektního obrazu minulosti a pochybných 
medializovaných dědictví. Může si to dovolit autor, který má erudici, pevný 
hodnotový systém a dovede zaujatě a zajímavě vypravovat i o takovém 
tématu jako je zločinnost. Možná že se Uhlíř musel tohoto břemene zbavit 
a reagovat historickými metaforami na současný svět.  Josef Válka

Jaroslava H o f f m a n n o v á :  Institucionální zázemí humanitních 
a sociálních věd v českých zemích 1848–1952
Praha, Archiv Akademie věd 2009, 368 s., ISBN 978-80-86404-25-7

Jako 18. svazek Prací z Archivu Akademie věd (řady B monografie) 
vyšla v roce 2009 poměrně rozsáhlá práce z pera Jaroslavy Hoffmanové, jejíž 
snahou bylo od samého počátku podat přehledovou, průřezovou publikaci 
o vývoji a struktuře prostředí a institucí, jež se podílely na vývoji a podobě 
společenských a humanitních věd v českých zemích od poloviny 19. sto
letí do poloviny 20. století. Autorka se svůj záměr, původně motivovaný 
v roce 2000 zapojením do řešení grantového výzkumu Antonína Kostlána 
o dějinách Akademie věd ČR, rozhodla dokončit i přes nezdar předčasně 
ukončeného grantového počinu. První studii o situaci ve společenských 
vědách v polovině 19. století, publikovanou ještě v době trvání grantového 
projektu v roce 2002, použila jako úvodní oddíl knihy a k ní připojila čtyři 
nové, chronologicky navazující oddíly: o situaci koncem 19. století, před 
zánikem RakouskaUherska, v meziválečném Československu a za okupace 
a nakonec po druhé světové válce. Předložená výsledná publikace se tak 
v podstatě snaží zachytit dlouhé a významné období, během něhož dochází 
k postupné profesionalizaci a etatizaci vědeckých činností, jež v roce 1952 
pod taktovkou KSČ a podle sovětského vzoru vyvrcholí založením cent
rální vědecké instituce v Československu – Československé akademie věd.

Přestože autorka sestavovala svůj průřezový přehled až na výjimky 
výhradně na základě publikovaných drobných studií a článků jiných 
autorů, u méně známých nebo někdy vůbec nezpracovaných institucí 
dokonce pouze na základě úvodů archivních inventářů, mnohdy však 
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také na podkladě tištěných dobových zpráv, podařilo se jí vytvořit po
zoruhodný celek, který zaujme nejenom množstvím shromážděných in
formací a bibliografických odkazů, ale především promyšlenou koncepcí. 
Každý z pěti výše zmíněných chronologicky řazených oddílů má stejnou 
strukturu kapitol. V první kapitole se autorka zabývá univerzitní a další 
vysokoškolskou vědou; ve druhé kapitole popisuje „další subjekty vědy jako 
celku“, kam zařadila vědeckou aktivitu učených společností a akademií věd 
a umění; ve třetí kapitole se věnuje „subjektům jednotlivých vědních oborů 
celozemského charakteru“, například instituci zemských historiografů, dále 
spolkům podle jednotlivých vědních oborů a zájmů a pak také institucím 
vědecké komunikace – vědeckým a odborným časopisům, kongresům, 
sjezdům a konferencím. Ve čtvrté kapitole se zaměřila na „samostatná vě-
decká zařízení“, jež se ovšem v pravém slova smyslu objevují až se vznikem 
Československa (různé státní ústavy, například Státní úřad statistický, Státní 
archeologický ústav, Československý státní historický ústav vydavatelský, 
Československý ústav historický v Římě, Slovanský ústav, Orientální ústav, 
Československý ústav zahraniční, Československý vědecký ústav vojen
ský, státní památkové ústavy v Praze, Brně a Bratislavě ad.). Pátá kapitola 
popisuje vývoj v institucích, jež vědu pěstovaly „vedle dalších úkolů“ (což 
není úplně definičně přesné, protože to nepochybně platilo i pro mnohé 
z institucí, řazených jinak do „samostatných vědeckých zařízení“  ), jako jsou 
například muzea, knihovny, archivy, galerie a nakladatelství, vydavatelství 
a v posledním období stručně i kinematografie (schází snad ještě rozhlas). 
Šestá kapitola reflektuje instituce širšího spolkového života, které vytvářely 
obecný prostor pro společenský kontakt a rozvoj svobodného myšlení 
a u nichž bylo možno sledovat také jistou vazbu na společenskovědní obory, 
ať už šlo o podpůrné zemsky organizované matice, studentské a učitelské 
spolky, spolky jiného charakteru (například Svatobor, Umělecká beseda) 
nebo dnes již zaniklou instituci salónů a zednářských lóží. Poslední, sedmá 
kapitola se zabývá institucemi regionálního vědeckého bádání vlastivědné
ho charakteru, kam autorka ještě pro nejstarší období řadí i kláštery, jinak 
ale upomíná především na dnes zapomenutou slávu bádání na gymnáziích 
a skomírající slávu místních regionálních spolků. 

Ačkoliv se pak pro určitá období musela Hoffmannová spokojit třeba 
jen s jednovětným negativním vyjádřením o neexistenci některých institucí 
ve starších dobách (je zřejmé, že rastr byl formován spíše podle institucí  
prvorepublikových), umožňuje taková koncepce pracovat s celým textem 
jako se slovníkovým nebo příručkovým heslem a provádět rychlou kom
paraci daných vědních struktur v diachronních souvislostech. Za zvláště 
podnětné považuji to, že autorka se pokusila soustavně sledovat i vliv 
nakladatelství na vývoj společenských věd, ačkoliv se jí ani zdaleka nepo
dařilo podchytit celou síť významných nakladatelských domů – Melantrich 
je zmíněn jen jednou větou, nakladatelství Orbis se nějak vytratilo úplně, 
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chybí mnohá německá, resp. sudetoněmecká nakladatelství, například vý
znamný brněnský Rudolf R. Rohrer Verlag není zmíněn vůbec, stejně jako 
v okupační době významné nacistické nakladatelství Volk und Reich Verlag 
Prag. Zřetelná je také snaha nezabývat se úzce „českou“ vědou ve smyslu 
vědy Čechů, ale vědou v českých zemích, takže autorka neopominula – po
kud jí to aspoň trochu umožnily studie jiných autorů – zahrnout instituce 
německé, ruské nebo ukrajinské. S postupem práce k polovině 20. století 
se ovšem ke škodě textu zdá, že původní ambiciózní rozvrh se – zřejmě 
kvůli malému stupni zpracování mnohovrstevnaté problematiky u méně 
významných institucí – úplně nedařilo naplňovat údaji ve stejně vyváženém 
rozsahu jako v partiích věnujících se starším obdobím. Je také pochopitelné, 
že při celkovém záměru a rozsahu asi nebylo možno proniknout hlouběji 
pod povrch někdy až příliš suše přehledového soupisu a popisu (omezené
ho často navíc na jména hlavních reprezentantů instituce a jejich střídání) 
a analyzovat více vliv například spolků, nakladatelství, salónů a obdob
ných zmiňovaných institucí na vývoj jednotlivých vědních oborů. Autorka  
ovšem i tak svým počinem nabídla zajímavou příručku pro rychlou orientaci 
v mimovědeckých i vědeckých strukturách společenských a humanitních 
oborů v českých zemích pro ty, kteří se takovou hlubší analýzu chystají 
podniknout. Lze proto plně souhlasit s úvodním slovem editora Miroslava 
Kunštáta a redaktorky svazku Hany Barvíkové, že kniha podobně jako 
manuál vlastně není určena pro „lectio continua, [nýbrž očekává se] spíše 
průběžné čtení v souvislosti s ad hoc potřebou obstarat si informace ke konkrétním 
institucím v konkrétním čase“ (s. 9). Jiří Němec

*

Dagmar B a r t o ň k o v á  –  Irena 
R a d o v á :  Antické písemné prameny 
k dějinám střední Evropy 
Praha, Koniasch Latin Press 2010, 158 s., 
ISBN 978-80-86791-65-4

V publikaci Antické písemné prameny 
k dějinám střední Evropy se autorkám Dag
mar Bartoňkové a Ireně Radové podařilo 
shromáždit množství antických řeckých 
a latinských pramenů historickogeogra
fickoetnografické povahy a přiblížit je 
čtenáři. Mezi prameny byly zařazeny, jak 
v Předmluvě díla píše D. Bartoňková, také 
některé latinské nápisové památky, které se 
dochovaly na území Slovenska. O tom, že 
výběr jednotlivých pramenů nemohl být 
jednoduchý, svědčí široká škála latinských 
i řeckých dokumentů. Časové rozmezí 
předložených památek se pohybuje mezi 

4. stol. př. Kr. až 8. stol. po Kr. a řazení jed
notlivých autorů a nápisů je chronologické. 
Z autorů byli vybráni jak velmi významní 
antičtí učenci (Aristotelés, Gaius Plinius 
Secundus, Ptolemaios), historikové (Titus 
Livius, Veleius Paterculus, Publius Corne
lius Tacitus, Dión Kassios, Ammianus Mar
cellinus), slavní válečníci a panovníci (Gaius 
Iulius Caesar, Marcus Aurelius Antoninus), 
tak ostatní více či méně známí spisovatelé 
(Strabón, Statius, Florus, Lukiános, Héró
diános) a také významní středověcí autoři 
(od Hieronyma až po Paula Diacona).

U každého autora předchází medai
lonek, informující o jeho základních živo
topisných údajích a tvorbě. Po stručné leč 
výstižné charakteristice jednotlivých osob
ností následuje pasáž z díla, dokládající au
torovo historické či geografické povědomí 
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o střední Evropě, a to jak v latinském či 
řeckém originálním znění, tak v českém pře
kladu. V případě nápisů se udává nejčastě
ji naleziště, současné uchování a případné 
další informace (restaurování apod.). Latin
skočeská či řeckočeská zrcadlová forma 
otištění dokumentů anebo nápisů zajišťuje 
dokonalou orientaci v textech.

Informace antických autorů přímo 
o našem prostředí jsou jistě pro českého 
čtenáře poutavé. Překvapivě nalezneme 
v knize mnohem více zmínek o českém 
území, než bychom snad mohli u antických 
autorů očekávat. Například Strabón zmiňu
je kmen Bójů: „…dříve sídlili v Hercynském 
hvozdu i Bójové…“ (s. 18). Klaudios Ptole
maios popisuje území dnešních Krušných 
hor, Krkonoš a Jeseníků: „… pohoří Mé-
libokon…, pod kterým leží les Sémanus, pak 
Askibúrgion…“ (s. 45).

Náročnost práce spočívala jak ve výbě
ru vhodných autorů, tak ve volbě konkrét
ního díla a míst, která se vztahují ke střední 
Evropě. Stejně tak pokládám za velmi cenné 
poznámky, které sestavili J. Bednaříková 
a B. Komoróczy. Poznámky vysvětlují mno
hé neznámé pojmy, výrazy a geografická 
místa a pomáhají lépe se orientovat v tex
tech. Spojení filologického a historického 
bádání svědčí nejenom o vysoké úrovni 
publikace, ale poskytuje také nový pohled 
na známé i méně známé historické postavy. 

Publikace obsahuje taktéž seznam 
použitých zkratek (s. 9), rejstřík a bohatou 
bibliografii (s. 135–158). Celé dílo je místy 
doplňováno obrazovou přílohou; vhodně 
jsou vloženy podrobné mapky (s. 15, 23, 
41, 55, 102, 103, 119, 123) a ilustrativní 
obrázky jako náhrobní (s. 49, 50, 51, 84, 
89) či votivní nápisy (s. 79) a dobové do
kumenty (s. 48).

Závěrem je třeba poděkovat autorkám 
knihy za jejich pečlivou a systematickou 
práci, která nám umožňuje získat poně
kud odlišný pohled na dochované antické 
písemné památky, často spojované spíše 
s odlehlými zeměmi než se střední Evro
pou, natož pak s oblastmi Čech a Moravy. 
Kniha dokládá pronikání antického světa 
do středoevropského prostoru.

Nina Jašková

Bohemia-Moravia pontificia sive re-
pertorium privilegiorum et litterarum 
a Romanis pontificibus ante annum 
MCLXXXXVIII Bohemiae et Moraviae 
ecclesiis monasteriis civitatibus singuli-
sque personis concessorum. Germania 
pontificia. Vol. V/3. Provincia Magunti-
nensis. Pars VII. Dioeceses Pragensis et 
Olomucensis
Congessit Waldemarus Könighaus usus Win-
friedi Irgang schedis. Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht 2011, XXVI + 230 s., ISBN 978-
3-525-36038-5

V rámci německého edičního podniku 
Regesta Pontificum Romanorum, jejímž cílem 
je evidence a zpřístupnění papežských lis
tin, ale také dalších písemností dokumentu
jících vztahy jednotlivých evropských zemí 
a diecézí k římské kurii do roku 1198, vyšel 
svazek věnovaný oblasti Čech a Moravy, 
či přesněji někdejší pražské a olomouc
ké diecézi. Autor svazku, Waldemar Kö
nigshaus z Pracoviště pro vydávání papež
ských listin při göttingenské Akademii věd, 
zpracoval dílo v úctyhodném čase, v rozme
zí pouhých čtyř let 2007–2010, částečně 
ovšem navazoval na přípravné práce Alberta 
Brackmanna a Winfrieda Irganga.

Přestože název anotované publika
ce vzbuzuje dojem, že se jedná „pouze“ 
o regesty papežských listin pro české pří
jemce – biskupství, kapituly, kláštery i jed
notlivce –, je toto dílo v tradicích podniku 
Regesta Pontificum Romanorum koncipováno 
podstatně šířeji. Vedle vlastních papežských 
listin ve všech formách dochování včetně 
deperdit a středověkých i novodobých falz 
zahrnuje rovněž listiny papežských legátů, 
supliky a jiné písemnosti českých a morav
ských vydavatelů papeži a konečně i veškeré 
další pramenné doklady o vztazích mezi čes
kými zeměmi a kurií, především tedy zmínky 
o vzájemných delegacích a poselstvech. 

Kniha je rozčleněna na pět větších 
oddílů podle původu příjemců papežských 
listin: Velká Morava, Čechy, Praha, Morava 
a Olomouc. Oddíl Velká Morava nemá žádné 
další členění a obsahuje kompletní materii 
papežských listin a listů i dalších dokladů 
o stycích moravského knížectví a jeho cír
kevní organizace s papežstvím. Nechybí zde 
ani papežské listiny určené bavorskému 
episkopátu, pokud se jedná o záležitosti 
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Moravy, ani soubor tzv. Pilgrimových falz. 
Oddíl Čechy má jedinou kapitolu Vévodové 
a králové a dokumentuje styky mezi kurií 
a českým vládnoucím rodem Přemyslovců. 
Z povahy pramenného dochování vyplývá, že 
právě zde dominují zmínky o diplomatických 
poselstvech a deperdita někdejší politické 
korespondence, která se bohužel zachovala 
jen ve zlomcích. Oddíl Praha je nejrozsáhlejší 
a ve 13 kapitolách zpřístupňuje papežské 
listiny a další prameny, dokumentující sty
ky mezi kurií a pražským biskupstvím, bis
kupskou kapitulou, vyšehradskou kapitulou 
a celkem deseti kláštery řádu benediktinů 
(sv. Jiří na Pražském Hradě, Břevnov, Sáza
va), premonstrátů (Strahov, Doksany, Milev
sko, Teplá), cisterciáků (Plasy), božíhrobců 
(sv. Petr na Zderaze) a johanitů (P. Maria 
na Malé Straně). Právě v příslušných církev
ních archivech se zachovalo nejvíce originá
lů a opisů papežských listin. Skromnějšími 
jsou oddíly Morava s podkapitolou Vévodové 
a markrabata a Olomouc s podkapitolami bis
kupství, biskupská kapitula, klášter Hradisko, 
Louka a (Dolní) Kounice. Apendix kapito
ly Morava představují regesta novodobých 
Bočkových falz. Z naznačeného rozčlenění 
podle příjemců vyplývá fakt, že se některé 
písemnosti objevují ve více kapitolách –  
plným regestem jsou však opatřeny vždy 
jen na jednom místě.

Jazykem regestů i komentářů je latina, 
což na jednu stranu ocení mezinárodní me
dievistická obec, na druhou stranu to však 
v dnešní době působí poněkud archaicky. 
Užití latiny je poněkud nepraktické zejména 
u historických úvodů jednotlivých kapitol 
a u obsáhlých diplomatickohistorických 
komentářů některých důležitých regestů. 
Zmíněné komentáře jinak představují sil
nou stránku Könighausovy práce. Je obdi
vuhodné, jak rozsáhlou bibliografii se au
torovi podařilo shromáždit u jednotlivých 
papežských listin a jak se dokázal vyrovnat 
s rozsáhlými diskusemi o pravosti či histo
rickém významu některých prominentních 
kusů, jakými jsou například slavné buly Glo-
ria in excelsis Deo či Industriae tuae z časů 
Velké Moravy. Zpřístupnění diskusí pro
bíhajících z velké části v češtině a dalších 
slovanských jazycích mezinárodní vědecké 
komunitě je nepochybně jedním z největ
ších kladů anotované publikace.

Pro období raného a vrcholného stře
dověku nelze očekávat bohaté nálezy no
vých listin, především pokud jde o listiny 
papežské. Žádné zázračné objevy v tomto 
směru neučinil ani Waldemar Könighaus. 
Velkým přínosem jeho díla je ovšem úpl
nost, s níž vyčerpává materii papežských 
a legátských listin i dalších dokumentů 
a dokladů o vztazích českých zemí s pa
pežskou kurií. Anotovaná publikace tak 
vytváří skvělý předpoklad pro vznik práce 
o vztazích českých zemí ke kurii do konce 
12. století, která je dosud závažným bada
telským desiderátem. Petr Elbel

František H o f f m a n n :  Výbor 
kodikologických rozprav a studií. Studia 
codicologica selecta
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 
v. v. i., Praha 2010 (Studie o rukopisech. 
Monographia XVI), 494 s., ISBN 978-80-
86495-75-0, ISBN 1804-0101

Masarykův ústav a Archiv akademie 
věd ČR, v. v. i., vydaly v roce 2010 výbor ko
dikologických studií Františka Hoffmanna 
jako důstojné připomenutí jeho mimořád
ného životního jubilea. Jde o druhý samo
statný soubor jubilantových studií (o prv
ním, nazvaném Iglaviensia a obsahujícím 
studie a jiné texty k městu Jihlavě, bylo již 
v ČMM referováno v roce 2010), jímž se 
jeho spolupracovníci, tentokráte především 
kolegové z Komise pro soupis a studium 
rukopisů, snažili přispět co možná nejvhod
něji k oslavě jeho krásných 90. narozenin. 
Jejich záměr se zdařil, neboť předkládaný 
výběr a opětovné publikování jubilantových 
zásadních rozprav a statí k problematice ko
dikologie v jednom svazku skutečně nejlépe 
vypovídá o šíři a důkladnosti badatelského 
zájmu oslavence i na tomto výzkumném 
poli. 

Do výboru bylo zařazeno celkem 26 
studií a statí v chronologickém pořadí je
jich vzniku, aby tak čtenář získal lepší před
stavu o postupném rozvíjení jednotlivých 
výzkumných témat. Po obsahové stránce 
lze publikované studie a články rozdělit 
do dvou hlavních tematických skupin, totiž 
na ty, které se zabývají metodologickými 
úvahami ve vztahu k postupnému žádoucí
mu zpracování rukopisné materie dochova
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né v našich paměťových institucích, a na ty, 
které se přednostně zaměřují na soupisy 
a rozbor rukopisů právní povahy. K nim se 
pak řadí ještě několik studií, věnovaných 
rozboru obsahově výjimečných rukopis
ných jednotlivin literární povahy (Tepelské 
anály, Kristiánský zlomek knihovny Kláštera 
premonstrátů v Teplé, Candela rhetoricae – 
Fikce a skutečnost v předhusitské příručce réto-
riky, Rukopis Státní knihovny ČSR XIV G 45, 
Neznámý rukopis Kallimachovy historie o krá-
li Vladislavovi), dvě biograficky orientova
né statě (Václav Vojtíšek a studium právních 
rukopisů, Jiří Pražák, Archivář. Diplomatik, 
paleograf, kodikolog) a analýza vzorníku go
tického písma z 15. století, dochovaného 
na přední předsádce jednoho z rukopisů 
olomoucké státní knihovny a podle F. Hoff
manna datovatelného zřejmě už do první 
poloviny tohoto století, což je i v širším 
evropském rámci unikátní záležitost (sluší 
se připomenout, že Hoffmannův přípěvek 
je jako jediný z našich zemí citován ve vý
běru paleografické literatury na webových 
stránkách École des Chartes). 

K celkovému soupisu rukopisů v na
šich zemích, respektive k soupisu jednotli
vých významných historických knihovních 
celků, realizovanému pracovníky speciali
zovaného oddělení zmíněné Komise pro 
studium a soupis rukopisů, zařazeného 
v organizační struktuře Akademie věd při 
tamějším centrálním archivu, se váží pro
gramově teoretické studie (Průvodce po ru-
kopisných fondech českých zemí, Evidence 
rukopisů v muzeích, Nad rukopisy knihovny 
kláštera v Teplé  ) i statě a zprávy hodnotící 
v určitém odstupu let zkušenosti nabyté 
při těchto pracích (K evidenci rukopisných 
fondů, Zásady popisu rukopisů z roku 1983 
a zkušenosti z jejich užívání – Soupis rukopisů 
Knihovny kláštera premonstrátů v Teplé, Tři-
cet let programu souborného katalogu rukopisů 
v českých zemích). K pracím této povahy se 
řadí rovněž neobyčejně důkladná recenze 
F. Hoffmanna na studii Zdeňka Uhlíře za
bývající se aktuálními možnostmi a meto
dologií elektronického zpracovávání ruko
pisných fondů, která přerostla v objemnou 
rozpravu (Kodikologie a elektronicko-digitální 
zpracování rukopisů, vlastní recenze je ve vý
boru uvedena v německém znění, tak jak 
byla původně uveřejněna v mezinárodním 

kodikologickém časopisu Scriptorium), 
a teoretickometodologická studie o povaze 
a účelu různých specializovaných soupisů 
rukopisné látky (celých rukopisů či jejich 
vybraných částí), dosud v naší historiografii 
taktéž ojedinělá (Speciální soupisy rukopisů  ). 

Stejně tak vypovídají o autorově vě
decké akribii jeho rozpravy a studie k ruko
pisům a textům městského a horního práva, 
které buď zůstávaly stranou badatelského 
zájmu, anebo k nimž jubilant přinesl nové, 
zásadní postřehy (Rukopisné sborníky horní-
ho práva 1, K dílu Jana z Gellnhausenu a jeho 
pokračovatelů v Jihlavě, Duryňský rukopis 
horních řádů, Neznámý vratislavský rukopis 
městských práv, Rukopis práv města Kameni-
ce nad Lipou, „Polirerův“ právní rukopis jih-
lavský Rakouské Národní knihovny ve Vídní, 
Martin Bakalář z Vyskytné a rukopisy kolín-
ské – další čtyři liturgické rukopisy z pera 
tohoto kolínského městského písaře mají 
ovšem primární význam nikoli pro dějiny 
práva, ale pro dějiny církevní hudby). Jeli
kož tyto studie zároveň vznikaly v souvis
losti s pracemi na specializovaném soupisu 
rukopisů právní povahy, je nutné na tomto 
místě vyjádřit politování, že tento soupis 
nenašel zatím ku škodě naší historické vědy 
své pokračovatele. Tematicky sem také patří 
k roku 1980 F. Hoffmannem zpracované 
souborné zhodnocení historiografické 
produkce k dějinám horního práva v šir
ším středoevropském kontextu (K pracím 
o dějinách horního práva).

Příkladem „pars pro toto“ doslova bri
lantní práce s prameny budiž už výše zmí
něná studie F. Hoffmanna Candela rhetoricae 
– Fikce a skutečnost v předhusitské příručce 
rétoriky, zabývající se rozborem pozoru
hodné příručky rétoriky jihlavské prove
nience. Nejen obdivuhodná znalost latiny, 
ale i jihlavských reálií počátku 15. století, 
do něhož časově příručka spadá, dovolila 
F. Hoffmannovi kromě vlastního precizní
ho rozboru rukopisu v širších historických 
souvislostech posoudit rovněž tzv. rétorické 
barvy, pojednané v příručce na konkrétních 
příkladech, v kontextu dobové situace 
v Jihlavě, totiž předně „dosadit“ zmiňova
né měšťany na jednotlivé domy v městském 
intravilánu a doplnit jejich charakteristiky 
údaji známými autorovi i z „úředních pra
menů“. Přitom ten, kdo jubilanta osobně 



158

L I T E R A T U R A

zná, musí současně obdivovat jeho až ne
uvěřitelnou, nikterak ovšem předstíranou 
skromnost. Badatelskou přitažlivost Výboru 
umocňuje ještě připojený jmenný rejstřík, 
soupis rukopisů citovaných v jednotlivých 
studiích a bibliografie kodikologických pra
cí Františka Hoffmanna.

Stručnou anotaci o výboru Hoffman
nových kodikologických rozprav a studií, 
který se jistě stane vítanou složkou každé 
medievistické knihovny, lze zřejmě nevý
stižněji zakončit jednou z vět ze zasvěce
ného úvodu Františka Šmahela: „František 
Hoffmann má vzácný dar nadhledu, v němž 
se propojuje erudice se schopností střízlivého, 
nikoli však přízemního zobecnění.“

Ludmila Sulitková

Jiří M i h o l a  (ed.): Na cestě do ne-
beského Jeruzaléma. Poutnictví v českých 
zemích ve středoevropském kontextu
Brno, Moravské zemské muzeum Brno 2010, 
234 s., ISBN 978-80-7028-359-2

Z produkce Moravského zemského 
muzea vzešla v relativně nedávné době 
zajímavá publikace s názvem Na cestě 
do nebeského Jeruzaléma, jejímž editorem je 
Jiří Mihola. Na vzniku knihy, která se za
bývá různými aspekty náboženských poutí 
v Čechách i na Moravě od středověku až 
po dobu zcela moderní, se podílelo celkem 
15 odborníků z různých vědeckých institu
cí. Každý z autorů vytvořil v knize samo
statnou kapitolu k některému z řady témat, 
které jsou nějakým způsobem spojeny s bo
hatou poutní tradicí v českých zemích. Tak 
mohly být řešeny otázky související nejen 
s vlastní historií a církevními dějinami, ale 
i s uměleckou historií, regionálními dějina
mi, vlastivědou i etnografií. 

V prvním příspěvku se Jan Hrdina 
jako jediný z autorů vrací k dějinám pozd
ního středověku. Všímá si českých i mo
ravských poutníků ve vztahu k poutním 
místům v Římské říši, jako byly Cáchy, Wils
nack, Vierzehnheiligen, Altötting nebo Ma
riazell. Náš přední znalec umělecké historie 
Jan Royt se v následující studii soustředil 
na dynamický rozvoj a proměny poutní 
tradice v barokní éře pro oblast Čech – 
na cesty domácích poutníků do zahraničí 
i na rozšiřování české sítě poutních míst. 

Především barokním poutnictvím, ovšem 
tentokrát na Moravě, se zabýval samotný 
editor Jiří Mihola, který stručně představil 
jednotlivá zdejší poutní místa i vznik jejich 
tradice. Na obě uvedené studie tématem 
přímo navazuje příspěvek Marie Schenkové 
o poutnictví v českém Slezsku. Markéta Ho
lubová se zaměřila na významná mariánská 
místa v českých zemích a na jejich vztah 
k jezuitskému řádu, neopomenula přitom 
rovněž důležitou roli jezuitských sodalit 
a kongregací. Tematicky na tuto studii 
navázala Veronika Čapská a přehledně 
popsala podíl řádu servitů, jejichž spiritua
lita byla úzce svázána s mariánskou úctou, 
na poutnictví v širším horizontu střední 
Evropy v době 17. a 18. století. Další z au
torů, Vladimír Maňas, ve svém příspěvku 
vymezil hlavní okruhy problematiky pout
nictví ve vztahu k laickým náboženským 
bratrstvům v době baroka. Martin Gaži 
se na příkladech z jižních Čech z období 
17. a 18. století pokusil nastínit základní 
typologii mariánských poutních míst, a to 
především ze dvou hledisek – z hlediska 
zakládacího příběhu a z hlediska společen
ské struktury osob podílejících se na rozvoji 
poutního místa. Otázkám architektonického 
zařazení a stavebních specifik moravských 
center poutnictví věnoval pozornost Aleš 
Filip a neomezil se ve svém výkladu jen 
na typické období baroka, ale i na rela
tivně nedávnou minulost 19. a 20. století. 
Na poutní tradice z 19. století poukázala 
Eva Večerková, která se zabývala otázkou 
odrazů cyrilometodějských oslav na Moravě 
v lidové kultuře. Jaroslav Šebek se v časové 
ose posunul ještě dále směrem k součas
nosti a nastínil základní tendence pout
nictví v českých zemích v průběhu celého 
20. století. Zajímavou a často opomíjenou 
problematiku votivních darů jakožto zcela 
specifického aspektu religiozity stručně, 
ale přehledně popsala Hana Dvořáková. 
Ludmila Tarcalová se zaměřila na poutní 
tradice na Uherskohradišťsku a poslední 
z řady přispěvatelů, Petr Tesař, pojednal 
o historickém vývoji a proměnách poutního 
místa v Dolních Životicích.

Zajímavé a čtivé publikaci nelze z ob
sahového hlediska vytknout nic zásadního. 
Všechny příspěvky odráží erudici svých au
torů, mají kvalitní úroveň a jsou přitom psá
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ny srozumitelným jazykem. Jejich spojení 
do jednoho celku umožňuje zájemcům na
hlédnout na proměny poutní tradice v čes
kých zemích v různých obdobích a z růz
ných úhlů pohledu. Přestože se celkem 
logicky většina příspěvků týká poutnictví 
v barokní éře, jsou v publikaci zastoupena 
i jiná období. Určitou připomínku však lze 
mít vůči nejednotnému redakčnímu zpra
cování celé publikace. Je totiž škoda, že 
u všech příspěvků není zvolena jednotná 
forma poznámkového aparátu. Navíc nahra
zení standardních poznámek pouhým vý
čtem literatury není přinejmenším v někte
rých případech zcela ideální, protože toto 
řešení neumožňuje snadno ověřit mnohá 
tvrzení. Název příspěvku Ludmily Tarcalové 
by pak měl více zohlednit jeho obsahové za
měření na oblast Uherskohradišťska. I přes 
tyto spíše drobné výhrady se recenzovaná 
publikace nepochybně stane vítanou po
můckou všech, které tematika poutnictví 
v českomoravském prostředí zajímá.

Tomáš Černušák

Adwokatura w dawnej Galicji
Kraków, Wydawnictwo Petrus 2011, 64 s., 
ISBN 978-83-7720-044-5

Anotovaná publikace je sborníkem 
z konference, konané u příležitosti 160. 
výročí vzniku Krakovské advokátní komo
ry. Přináší pět rozprav předních polských 
právních historiků a historiků polské ad
vokacie, pokrývajících stručný nástin dějin 
advokacie v Haliči od 14. století do prvé 
poloviny 20. století.

Po právněfilosofické úvaze Andrzeje 
Zolla o vztahu kultury a práva přistoupil 
Stanisław Grodziski k výkladu o počátcích 
polské advokacie. Vzpomenul zde vliv zalo
žení univerzity v Krakově v roce 1364, které 
se stalo jedním z prvních kroků na cestě 
od materiálního k formálnímu pojetí advo
kacie. Pojednal o postavení právních zástup
ců podle Něšavského statutu z roku 1454, 
o sněmovním usnesení o prokurátorech 
z roku 1543 i dalším vývoji polské justice 
a advokacie až do konce 18. století. Další 
spoluautoři pak zaměřili pozornost k ha
ličské advokacii v období habsburského 
panství. Dorota Malec přiblížila mimo jiné 
právní předpisy o advokacii, které platily též 

v českých zemích, a to provizorní advokátní 
řád z roku 1849 a především advokátní řád 
z roku 1868. Rolí krakovských advokátů 
na poli advokacie i v občanské společnosti 
a politice v prvé čtvrtině 20. století se za
býval Adam Redzik, známý svými četnými 
studiemi na tato témata v polském advo
kátském časopise Palestra. Autor souběžně 
anotované monografie Historia krakowskiej 
izby adwokackiej Tomasz J. Kotliński pak 
referoval o krakovské advokacii v mezivá
lečném období.

Je škoda, že sborník přináší toliko 
texty referátů bez poznámkového apará
tu a přehledu literatury. I když se jedná 
o pojednání spíše naučněpopulárního rázu, 
sborník se jistě stane velmi užitečnou po
můckou polských advokátů a advokátních 
koncipientů k poznání historie a tradice 
advokátské profese. Český čtenář má pak 
rovněž možnost získat rámcový přehled 
o problematice a učinit si obrázek o tom, že 
obor dějin právnických profesí má v polské 
právněhistorické literatuře významné místo.

Stanislav Balík

Thomas S o k o l l  (Hg.): Soziale 
Sicherungssysteme und demografische 
Wechsellagen. Historisch-vergleichende 
Perspektiven (1500–2000)
Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 
LIT Verlag 2011 (Geschichte. Forschung und 
Wissenschaft, Band 32), 304 s., ISBN 978-3-
643-10158-7

V nakladatelství vědecké literatury 
LIT, v řadě Dějiny: Výzkum a věda se v ne
dávné době objevil titul, který je zaměřen 
v dlouhé časové perspektivě (1500–2000) 
na otázky růstu populace a s tím spojené 
problémy sociálních jistot pro jednotlivce. 
Jde o celkem 10 příspěvků německých, 
rakouských a francouzských autorů k této 
problematice, které odezněly jako referáty 
na dvou konferencích pracovního kruhu 
Historické demografie německé Společ
nosti pro demografii (v listopadu roku 
2007 ve Vídni a listopadu 2008 v Berlíně) 
a které jistě mají svou aktuální výpovědní 
hodnotu i pro naše společenské klima. Jak 
už titul práce napovídá, jde o problema
tiku úzce související s historickou demo
grafií, přičemž komparatistika v širokém 
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časovém rámci dovoluje i zamyšlení nad 
budoucími demografickými vývojovými 
trendy a s tím spojenými otázkami sociál
ního zajištění starší a také handicapované 
populace. Jak v úvodu podotýká redaktor 
svazku T. Sokoll, prognózy demografické
ho vývoje jsou sice obecně stanovovány až 
do konce tohoto století, v ohlédnutí zpět ale 
mnohdy chybí hlubší časové analýzy, které 
by překračovaly hranici poloviny minulého, 
potažmo poloviny 19. století, nemluvě již 
o často citelném opomenutí sociologických 
a ekonomických metod.

V první části sborníku se sám T. Sokoll 
vrací k situaci v Anglii až do 16. století, 
aby se pak důkladněji zaměřil na další dvě 
století a sledoval dobové debaty spojené 
s uvědoměním si růstu populace, nápadným 
(v souvislosti s industrializací) od 30. let 
18. století. Už tehdy tedy bylo zapotřebí 
hledat způsoby, jak podporovat nepro
duktivní vrstvy obyvatel. V souvztažnosti 
s celkovým vývojem ekonomiky vyhodno
cuje autor i prostřednictvím grafů výdaje 
na chudé obyvatele od 80. let 17. století 
do 80. let 20. století a situaci v Anglii, re
spektive ve Spojeném království, zároveň 
porovnává se situací ve vybraných dalších 
evropských zemích. Na anglické prostředí je 
pak zaměřena i studie Stevena Kinga, obra
cející se k sociálnímu zajištění věkově starší 
populace od poloviny 18. století. Na základě 
zjištěných ukazatelů autor do budoucnosti 
postuluje jako nezbytnou radikální přestav
bu daňového systému. Obdobné téma sle
dují pro Francii v 19. a 20. století Jérôme 
Bourdieu, Lionel Kesztenbaum a Gilles 
PostelVinnay, kteří rovněž přesvědčivě 
dokládají, že jen malá část populace byla 
v celém tomto období schopná „zajistit se 
na stáří“ z vlastního majetku či úspor. Gard 
Harald se zaměřil na vývoj životních příjmů 
v Německu od 70. let 19. století do součas
nosti a naznačil, že generační zodpovědnost 
ovlivňuje více nežli demografické faktory 
sociálněpolitická a ekonomická situace. 

Druhá část publikace přináší pět pří
padových studií. Dvě z nich jsou zaměřeny 
na současné Německo, totiž studie Chris
tiny May, zabývající se budoucími scénáři 
demografického vývoje opět ve vztahu k za
jištění starší, neproduktivní populace a stu
die Maximiliana Schochowa, sledující no

vodobou legislativu (včetně bývalé NDR) 
ve vztahu k rodičovství, a to rovněž v sou
vislostech demografického vývoje. Speciální 
problematice sociálního zajištění válečných 
obětí v Rakousku po první světové válce se 
věnují Verena Pawlowsky a Harald Wende
lin a na možnosti zajištění rodiny a jejích 
starších členů v liberální tržní společnosti 
jedné německé země, totiž Vesfálska v 19. 
století, se zaměřili Johannes Bracht a Georg 
Fertig. Z hlediska delší časové perspektivy 
a dobových společenských diskursů je pak 
velmi podnětná studie Justa Nipperdeyho, 
zabývajícího se teoriemi růstu obyvatelstva 
(zda jej jednoznačně politicky podporovat 
či mu stanovit uměle jisté limity) a s tím 
spojenými problémy zajištění chudých spo
luobyvatel v Anglii, Itálii, Nizozemí a Ba
vorsku od 16. do 18. století. Jak známo, 
názory anglického faráře Thomase Roberta 
Malthuse, vyvíjející se pod dojmem zvyšují
cího se stavu populace na přelomu 18. a 19. 
století směřovaly k varováním před nekon
trolovatelným přelidněním a následným, 
jak se domníval, pauperismem značné části 
obyvatel. Autor naznačuje, že Malthusova 
teorie byla sice prvním uceleným teoretic
kým konceptem o vlivu populačního růstu 
na ekonomický vývoj, nepočítala ovšem 
s dalším technologickým pokrokem, čímž 
trendy reálného vývoje značně zkreslovala. 

Anotovaná publikace se tak snaží pou
kázat na skutečnost, že otázka zajištění ne
produktivních vrstev obyvatelstva se stávala 
aktuální již od 16. století a odhalováním 
dalších trendů v široké časové perspektivě 
současně rovněž naznačuje možné perspek
tivy novodobého sociálního státu.

Ludmila Sulitková

Gustav N o v o t n ý :  Historický 
průzkum lesů v českých zemích a jeho 
nejvýznamnější představitel Ing. Emil 
Hošek, CSc.
Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem 2011, 88 s., 
ISBN 978-80-254-8897-3

Recenze prací vydaných mimo ústřed
ní nakladatelství v zájmových nevelkých 
nákladech nebývá při náporu jiných publi
kací běžná, nicméně učiňme zde výjimku. 
Publikace, na niž chceme upozornit, je totiž 
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velmi detailní studií jednoho lidského ži
vota, který byl věnován práci, jež více než 
osobní prospěch přinášela dílčí ocenění 
odborná, ale nikoli kariérní. A současně 
seznamuje s jednou oblastí historického 
výzkumu, o níž vědí snad jen zasvěcení. 
Z velmi detailního a materiálově podlo
ženého (jak je u autora obvyklé) obrazu 
životní a profesní dráhy ing. Hoška vyrůstá 
informace o výzkumné oblasti, jíž se věno
val. Nebyl to výzkum samoúčelný – poznání 
vývoje zalesnění na území Československa, 
po rozdělení státu České republiky – je 
přínosem i pro současnost, protože kromě 
pečlivého popisu situace v minulosti dává 
informace o staleté zkušenosti s využitím 
lesů a s jejich řízeným obnovováním, které 
– vhodně využito – by bylo inspirací pro 
současné úvahy enviromentálních odbor
níků i pouhých nadšenců. Pramenem pro 
tyto výzkumy, jak dokladuje zmíněná No
votného publikace, byla zejména mravenčí 
práce v archivech, kolace pramenů a velmi 
objektivní a pečlivé shrnutí a zpracování 
všech dostupných poznatků. Této práci 
se v návaznosti na dílčí popisy vznikající 
na přelomu 19. a 20. století pro potřeby vel
kých majitelů lesů věnovala od roku 1950 
až přibližně do poloviny 80. let nevelká, 
stále se tenčící skupina odborníků, kteří 

měli odborné lesnické vzdělání a součas
ně velké nadšení pro heuristickou práci. 
Ti, kdo na výzkumu pracovali, byli ochotni 
se podrobit jednotné metodice, potlačit 
touhu po osobní prezentaci nebo (v rámci 
dané práce) subjektivní interpretaci faktů. 
Vedoucím celého projektu se od roku 1961 
stal právě ing. Hošek, člověk velmi vzděla
ný a lidsky vstřícný, a s touto problemati
kou souvisela i valná část jeho publikační 
činnosti (viz připojená bibliografie), jež 
dosáhla i mezinárodního ocenění. Výbor
ná charakteristika celého výzkumu z pera 
ing. Hoška je přílohou publikace (s. 53–67). 
Mimořádný význam získaly všechny získané 
poznatky po roce 1989, kdy mohly poslou
žit při řešení restitucí, i proto byl ing. Hošek 
v této době reaktivován. A budou nenahra
ditelné i nadále, protože podobný výzkum 
těžko dojde opakování.

Nevelká publikace si zaslouží pozor
nost nejen pro samu zajímavou osobnost, 
jíž je věnována, ale i pro představené vý
sledky její práce a pro čistotu pracovní 
metody historika, který je jejím autorem. 
Ukazuje, že je nutno stále připomínat mi
nulost, protože odhalená fakta mluví sama 
za sebe. A z nich může – a měla by – čerpat 
i současnost. Ke svému prospěchu.

Marie Krčmová 
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Středověk a raný novověk

Karl Josef H e i d e c k e r :  The Divorce of Lothar II: Christian 
Marriage and Political Power in the Carolingian World
Ithaca, Cornell University Pres 2010, 228 s., ISBN 978-0-8014-3929-2

Rozvod Lothara II. (*835–855 – †869) s Theutebergou, sestrou 
významného velmože Hucberta a dcerou neméně vlivného Bosona, patřil 
ke cause celebre 9. století. Vytrvalé a bezohledné pokusy mladého krále zbavit 
se manželky měly několik aspektů, zejména mocenských a církevněprávních 
a budily pozornost i daleko za hranicemi jeho říše, neboť jak jeho protiv
níkům, tak i lidem, jimž nikdy cestu nezkřížil, poskytovaly příležitost, jak 
prostřednictvím zaujetí postoje k této otázce posílit svou moc. Nemůžeme 
konečně pominout lidský rozměr pře, vymezený na straně jedné Lotharo
vým vztahem k Waldradě, se kterou zplodil několik dětí a s níž žil i před 
sňatkem s Theutebergou, a na straně druhé utrpením jeho legitimní ženy 
Theutebergy, proti níž se mladý král snažil využít jakýchkoli prostředků, 
aby dosáhl rozvodu.

Čerstvě do angličtiny přeložená kniha holandského medievisty Karla 
Heideckera se věnuje právě tomuto sporu. Naštěstí však jeho knížka není 
pouhým vyprávěním, ani suše „pozitivistickým“ popisem „faktů“, Lotharovy 
snahy o rozvod slouží autorovi jako vhodný odrazový můstek pro sezná
mení s fungováním karolínského světa. Heideckerovu výhodu představuje 
bezpochyby poměrně značné bohatství pramenů jak co do jejich rozsahu, 
tak co do typu – narazíme tak v jeho výčtu kromě očekávaných letopisů 
a kronik či papežských listů i na spis, v němž arcibiskup Hinkmar vyjádřil 
své stanovisko ke sporu.

Heideckerova kniha se koncentruje na polovinu 9. století. Tehdy pano
val Lothar II., jeden ze tří synů císaře Lothara I. (*795 – †855), jenž se stal 
dědicem severního dílu říše svého otce (přibližně státy dnešního Beneluxu, 
Německo za Rýnem, Alsasko a Lotrinsko), zatímco jeho bratr Karel (†863) 
zdědil Burgundsko a nejstarší Ludvík (†875) Itálii i s císařskou hodností. 
Na západ od jejich říší panoval jejich strýc Karel Holý (†877), na východě 
vládl Ludvík Němec (†876), kteří spolu s jejich otcem Lotharem kdysi bojo
vali o moc nad říší a zároveň soupeřili se svým otcem Ludvíkem Pobožným. 
Po jejich boku se šikovaly různě zainteresované kotérie velmožů. V této složité 
situaci převzal dvacetiletý Lothar II. moc. Napomoci mu měl právě sňatek 
s Theutebergou, jejíž otec i bratr patřili k nejmocnějším mužům jeho říše 
a zároveň k vlivným spojencům jeho otce. Nicméně mladý král od počátku 
své vlády usiloval o to, aby směl Theutebergu (a její vlivné příbuzné) zapudit 
a nahradit ji svou milostnicí Waldradou.
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První pokus vycházel z předpokladu, že král získá podporu svých 
velmožů. Sňatek byl prezentován jako světský akt, o němž může král se 
svými velmoži rozhodnout sám. Sázel přitom na podporu, jíž by se mu 
mohlo dostat od dalších aristokratických spojenců jeho otce, kteří se cítili 
poškozeni úzkou vazbou mezi mladým panovníkem a Hucbertovci, jíž 
demonstroval králův svazek s Theutebergou. Král chtěl v letech 857–859 
využít prostředků světského práva a nařkl svou ženu, a tím i její rodinu, 
ze strašných zločinů incestu a sodomie. Zatímco se příbuzní jeho ženy 
chopili zbraní, Theuteberga se s pomocí svého zástupce domáhala práva 
u soudu. Králova sázka na ordál nevyšla, neboť královnin obhájce přestál 
boží soud úspěšně a Theuteberga tím byla očištěna. Biskupové svazku 
opět požehnali a Lothar byl přinucen přijmout svou ženu zpět. Heidecker 
právem upozorňuje, že závažnost údajných královniných zločinů měla být 
v případě úspěchu obvinění v Lotharových rukou účinnou zbraní, jíž chtěl 
nejenom dosáhnout zapuzení své choti, ale také pošpinit a politicky oslabit 
celou její přízeň. Úspěch před soudem by tak byl vhodným východiskem 
nejenom k rozluce, ale i k zabezpečení královy mocenské pozice po té, co 
si znepřátelí bývalé mocné spojence.

Poté, co neuspěl pokus očernit Theutebergu před soudem velmožů, 
sáhl král Lothar po další možnosti, již mělo nabízet kanonické právo. Vztah 
panovníka k biskupům, kteří tvořili od začátku jeho vlády jeden ze sloupů 
jeho moci, se zdál skýtat záruku k „vhodné“ interpretaci církevního práva, 
jež by panovníka osvobodila od jeho manželského svazku. Holandský me
dievista přesvědčivě dokládá, jak nejisté a proměnlivé byly raně středověké 
interpretace výroků autorit v otázce manželství a jeho předčasné rozluky. 
Když uvážíme, jak strategickou roli hrálo manželství v plánech aristokra
tických dynastií, je zřejmé, že moc nad diskursem manželství představovala 
v rukou církevních hodnostářů neobyčejně účinnou zbraň. Ostatně to si 
uvědomovaly již soudobé autority (mezi nimi zejména Hinkmar z Remeše), 
jež i na pozadí interpretace kanonického práva neopomínaly zdůrazňovat 
moc biskupa vést a kárat všechny osoby světského stavu včetně králů a cí
sařů, aby byla zajištěna spása duší, za něž se před Bohem cítily odpovědné. 
(Zřetelně lze tento postoj vysledovat v ustanoveních pařížské synody z roku 
829, jež vyústila v sesazení a ve druhé pokání císaře Ludvíka Pobožného. 
Vhodně jsou tak dokreslovány neobyčejně důležité závěry, jež v této sou
vislosti zformuloval Steffen Patzold.1) 

Zatímco remešský arcibiskup Hinkmar se účasti na sporu snažil vyhý
bat, k problému se vyjadřoval jen na přímé vyžádání a svůj názor přiostřoval 
i podle postoje svého pána, krále Karla Holého, biskupové Lotharova krá
lovství do něj byli zataženi naplno takřka od samého počátku. (I Hinkmar 

1 P a t z o l d ,  Steffen: Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 
8. bis frühen 10. Jahrhunderts. (MittelalterForschungen 25). Ostfildern 2009.
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ovšem musel být opatrný, neboť sám Karel usiloval o zrušení manželství 
takřka všech svých dětí.) Většina z nich podpořila mladého krále, který, jak 
Heidecker ukazuje, zvolil obratnou strategii, aby si je získal – Lothar totiž 
měl přistoupit na hru episkopátu a vyzvat své biskupy, aby jako ti, jež mají 
pečovat o spásu jeho duše, došli rozumného řešení v rámci kanonického 
práva. Upozornil je totiž, že jako mladý muž těžko uhasí svůj „tělesný 
žár“ a že je tedy třeba vymyslet, jak jej zachovat v manželství. Lothar tím 
samozřejmě myslel svůj svazek s Waldradou.

Biskupové nejprve navázali na předchozí pokusy očernit Lotharovu 
současnou choť Theutebergu, avšak záhy změnili taktiku a začali obhajovat 
jeho svazek s Waldradou jako právoplatně uzavřené manželství. Z kon
kubíny se přes noc stala zákonitá manželka. Aby to biskupové potvrdili, 
upozorňovali, že svazek Lothara a Waldrady byl uzavřen se souhlasem 
rodičů, slavnostně a s plným obvěněním nevěsty – tím také předestřeli svou 
představu řádně uzavřeného manželství. Dalším krokem bylo uspořádání 
říšské synody v Metách roku 863. Původně ji měli navštívit i biskupové 
z říší Lotharových strýců, nicméně nakonec se dostavili jen jeho vlastní 
a také poselstvo papeže Mikuláše I. (858–867). Příznivý výsledek jednání 
s papežskými vyslanci vedl k vyslání poselstva, vedeného Thedgaudem 
Trevírským a Guntharem Kolínským, dvěma nejvýznamnějšími církevními 
hodnostáři Lotharovy říše.

Další dějství následovalo v Římě a přineslo Lotharovi a jeho věrným 
jistě velké překvapení – papež nejprve nechal poselstvo dlouho čekat 
na přijetí a nakonec se přes sliby svých legátů postavil ostře proti rozvodu 
mladého krále. A nejenom to. Oba poslové byli dáni do klatby a zároveň 
byl všem biskupům křesťanské Evropy poslán list, který zneplatňoval 
výroky synody v Metách roku 863. Královně Thedgaudě, která o rozvod 
žádala také a mířila do kláštera, papež dokonce tento krok zakázal a naopak 
Waldradě přikázal dostavit se; nadto prohlásil krále za sesazeného. Obou 
biskupů i krále se sice zastal císař Ludvík, jeho bratr, avšak jeho pochod 
na Řím v čele vojska skončil neslavně jeho vážným onemocněním, které 
si papežovi přívrženci neváhali vykládat jako boží trest. Za této situace se 
roku 865 Lotharovi mocní strýcové rozhodli donutit Lothara spojenými 
silami, aby přijal svou ženu zpět. (Otázkou je, zda lze přijmout Heidecke
rovu interpretaci, která vidí v jejich kroku snahu dosáhnout politických 
zisků – Lotharovo usmíření se ženou by jim totiž nepřineslo bezprostřední 
zisk, naopak mohlo vést k opětovnému posílení jeho postavení.) I přes 
nebezpečí hrozící ze strany mocných sousedů a papeže nebyla situace 
jednoznačná. Jednak zemřel Lotharův bratr Karel z Provence, a tím se 
uvolnila jeho říše; jednak jeden z urozených Lotharových spojenců zabil 
v bitvě mocného Hucberta, vůdce Thedgaudina klanu. 

Lothar za této situace opět poprosil svého bratra, císaře, o zprostřed
kování. Zatím se k němu měla vrátit Thedgauda a Waldrada se měla vypravit 
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do Říma. Nicméně Waldrada to odmítla a přes exkomunikaci se papežskému 
rozkazu postavila na odpor. Tato skutečnost i osudy sesazených biskupů, 
jež papežská klatba sice ohrozila, ale nepřipravila zcela o moc, ukazují 
dosti zřetelně, nakolik papežské nároky závisely na podpoře Lotharových 
mocných strýců. To ostatně viděl i nástupce papeže Mikuláše Hadrián, jenž 
oproti svému předchůdci nastolil poněkud rozvážnější a pragmatičtější 
kurz. Lothar naopak nezaváhal a jakmile se jeho situace alespoň částečně 
stabilizovala – přispělo k tomu zejména usmíření s jedním ze strýců –, 
vypravil se do Itálie, aby se s papežem usmířil. Tehdy již ani Theuteberga 
o další trvání svazku s Lotharem nestála a sama žádala o rozluku. Vítězství 
se však Lothar nakonec dočkat neměl, protože v Itálii roku 869 zemřel. Jeho 
říši si hned následující rok smlouvou z Meersenu rozdělili jeho strýcové.

Jak bylo možné vyčíst mezi řádky, Heideckerova kniha neulpívá 
na líčení zajímavých podrobností, ani neohromuje živým vypravováním. 
Spíše si klade za cíl postihnout, „jak to chodilo“ v karolínské době. Uka
zuje zdánlivě suverénního panovníka, kličkujícího mezi zájmy mocenských 
skupin velmožů, kteří jej podporují, které si však také musí zavazovat 
dary, anebo prostřednictvím příbuzenství. Obě strany pojí pouto vzájemné 
„pomoci a rady“, jež se ostatně jako závazek objevuje po celý středověk. 
Ukazuje také biskupy, jejichž sebevědomí zesílilo natolik, že se odvažují 
kárat panovníka, na jehož podpoře ovšem bezpochyby závisí. I když jistě 
mohou vést do pole početné družiny, jejich vliv nezávisí na hrubé síle, ale 
zejména na schopnosti definovat diskurs, např. legitimního manželství. 
Ukazuje rovněž papeže, který těží ze své rostoucí autority, snaží se ji 
podpořit pokusy rozhodovat v důležitých sporech. Heideckerova kniha 
však rovněž dokládá, nakolik schopnost papeže prosadit svou vůli v praxi 
závisela na mocenské podpoře místních spojenců.

Heideckerova kniha přitom rozhodně není textem, který by vsázel 
na komplikovaný učený jazyk a čtenáře sváděl z cesty různými odbočkami. 
Naopak se jedná o velmi čtivé dílo, které čtenáře bezpečně provádí úskalími 
karolínského světa. Vypomáhá si i mapkami a genealogickými tabulkami, 
jež usnadňují orientaci v přehršli exoticky znějících jmen. Pro přístupnost 
a modernost textu by tato kniha měla být vhodným kandidátem pro pře
klad. Ve prospěch tohoto návrhu ostatně svědčí skutečnost, že mimo již 
poněkud zastaralé syntetické texty s výjimkou biografie Karla Velikého 
v češtině žádná monografie o karolínské době nevyšla. Navíc útlý Heidec
kerův svazek nabízí kromě atraktivního tématu vhled do mnoha klíčových 
témat raně středověkých dějin. Ať už kniha přeložena bude, nebo ne, měla 
by si najít cestu do ruky každého, zejména začínajícího zájemce o dějiny 
staršího středověku. Nezklame jej. David Kalhous
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Petr K u b í n :  Sedm přemyslovských kultů 
Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2011, 372 s., 
ISBN 978-80-87258-19-4

Už podle názvu je zřejmé, že Petr Kubín vstupuje prostřednictvím této 
publikace na badatelské pole, těšící se v minulosti poměrně velkému zájmu 
historiků. Přitom je nutno souhlasit s autorovými slovy z úvodu knihy, že 
v současnosti se nezdá být problematika středověké hagiografie něčím, co 
stojí v centru soustavnější pozornosti badatelů – snad s výjimkou filologie. 
Vypadá to, jako by mezi odborníky převážil dojem, že vše zásadní již bylo 
řečeno, resp. že sporné otázky stejně není možné s ohledem na pramennou 
nouzi rozhodnout. Když se v nedávné době zdálo, že se znovu rozhoří 
další debaty o stáří Kristiánovy václavské a ludmilské legendy, proběhla 
tato polemika spíše v tichosti, aby záhy skončila bez výraznějšího výsledku. 
Už proto tedy k sobě Kubínova kniha přitahuje pozornost. 

Co se obsahu knihy týká, v centru autorova zájmu stojí postavy kněž
ny Ludmily, knížete Václava, biskupa Vojtěcha, opata Prokopa a abatyše 
Anežky. Obvyklý pantheon českých světců 10.–13. století pak doplňují 
méně známé postavy abatyše MladyMarie a poustevníka GuntheraVin
tíře. Proklamovaným cílem autorova úsilí je vyložit vznik kultu svatých 
s vazbou na přemyslovskou dynastii, tj. položit si otázky kdy, kde, proč 
a jak začali být dotyční jako světci uctíváni, kdo jejich kult ustanovil a jak 
byl církví potvrzen. 

Tomu ovšem Petr Kubín předsadil obsáhlý „prolog“, v němž se snaží 
usadit tyto konkrétní přemyslovské kulty do širšího kontextu. Věnuje se 
tak vývoji a proměnám kultu svatých již od starověku, rozebírá možnosti 
a limity hagiografického žánru, shrnuje i vývoj středověkého církevního 
zákonodárství ve vztahu ke svatořečení. V zájmu komplexnosti se Petr 
Kubín snaží představit téma v širokých souvislostech, neomezuje se pouze 
na dobu do 14. století, ale protahuje představení proměny kultu svatých 
a kanonizačního procesu až do současnosti. Nejedná se přitom o samo
účelné pasáže. Autor jednak seznamuje čtenáře s problematikou, kterou 
bezpochyby nelze pokládat za obecně známou, jednak si vhodně připravuje 
předpolí pro pozdější argumentaci. Zásadní roli hraje především poukaz 
na proměnu postoje papežské kurie ke svatořečení, k níž došlo během první 
poloviny 13. století. Po pontifikátech Řehoře IX. a Inocence IV. byl totiž 
postoj papežů ke kanonizacím více než zdrženlivý, což mělo za následek 
velký rozvoj neschválených kultů. 

Poté již autor věnuje svou pozornost výše zmíněným světcům pře
myslovských časů. S ohledem na chronologickou posloupnost se nejprve 
zabývá osobností sv. Ludmily. Klíčovým textem pro Kubínovu argumentaci 
je právě Kristiánova legenda. Petr Kubín prosazuje dataci této památky 
až do poloviny 12. století a pro své tvrzení snáší řadu argumentů. Ač ne
pochybuje, že Ludmila byla jako světice uznávána již na sklonku 10. sto
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letí (viz legendy Fuit a Crescente), tvrdí, že šlo o lokální kult, spojený 
s klášterem sv. Jiří. Upozorňuje přitom na dva zdokumentované příklady 
vlažnosti pražských biskupů ke svatoludmilské úctě, aby následně nabídl 
svou hypotézu o tom, že právě Kristiánova dvojlegenda, která jako první 
podrobně líčí Ludmilinu translaci, měla za cíl uznání kultu světice po celé 
diecézi. Ač je třeba přiznat Kubínovu názoru závažnost (a s pozdní expan
zí ludmilské úcty se budou muset kristiánovští badatelé jistě vyrovnat), 
plně uspokojivé není jeho vysvětlení, proč Kristiánův text věnuje takovou 
pozornost velkomoravským kořenům českého křesťanství. Argumentace 
sázavskou tradicí (resp. duchovním milieu doby Karla IV.) není v tomto 
ohledu plně postačující. Bylo by také záhodno podrobněji se vyrovnat 
například se závěry Davida Kalhouse.

Inovativně přistupuje Petr Kubín také ke svatováclavské tematice. 
V daných pasážích klade důležitou otázku, zda je možné Václavovu 
translaci chápat a priori jako svatořečení. Jako klíčový problém této hypo
tézy vidí absenci biskupa u aktu. Kubín odmítá myšlenku, že Václavova 
translace měla souvislost s úsilím Boleslava I. o zřízení biskupství (podle 
jeho názoru se jednalo jen o výraz Boleslavova pokání) a naopak soudí, 
opíraje se o legendu Crescente, že k ustanovení kultu došlo až po vzniku 
pražské diecéze, tedy za vlády Boleslava II. Zde je ale třeba opravit malé 
přehlédnutí: pokud Petr Kubín v rámci své argumentace tvrdí, že jméno 
Boleslav se stalo díky bratrovrahovi mezi Přemyslovci tabu a jeho posledním 
nositelem byl stejnojmenný syn Boleslava II., narozený ještě před uzná
ním kultu sv. Václava, je tu ještě stejnojmenný nejstarší syn Vratislava II. 
a hypotetický syn Děpolta II. A dále: když Petr Kubín zdůrazňuje podporu 
Václavova kultu ze strany biskupa Vojtěcha, co tento fakt přináší pro dataci 
Kristiánovy legendy? 

Kult abatyše Mlady byl v přemyslovských Čechách bezesporu nejméně 
rozšířený. Od počátku se pojil se svatojiřským klášterem a, jak dokládá 
Petr Kubín, o jeho prosazení se silně snažila především abatyše Anežka, 
dcera Vladislava II., resp. posléze abatyše Kunhuta. Poslední záchvěv 
Mladina kultu lze zaznamenat za Karla IV. Jistě je možné souhlasit s Ku
bínovým názorem, že Mladin kult se nerozšířil už proto, že v samotném 
svatojiřském ústavu jej upozadila úcta ke sv. Ludmile. V další kapitole Petr 
Kubín shrnuje osudy sv. Vojtěcha. Vyvrací především hypotézy o Vojtě
chově papežské kanonizaci a podobně jako naposledy například Marzena 
MatlaKozłowska odmítá Friedovu a Třeštíkovu myšlenku o tom, že by 
arcibiskupství sv. Vojtěcha mělo být původně plánováno pro Prahu. I k této 
části lze ovšem vznést připomínku, že svatovojtěšský kult byl sice založen 
Břetislavem I. v 11. století, ale poté upadá a například z dikce Kosmovy 
kroniky je zřejmé, že svatovítský děkan považoval za nutné jej budovat. 
Dokladem konsolidované úcty je pak Vojtěchovi přičítaný podíl na vítězství 
v bitvě u Chlumce roku 1126. 
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Velmi přínosná je kapitola přinášející portrét poustevníka Vintíře. 
Jeho jméno sice není českým historikům neznámé, vstupuje však na stránky 
jejich knih pouze při líčení střetu Břetislava I. s Jindřichem III. Petr Kubín 
se soustředí především na vykreslení vztahu břevnovských benediktinů 
k Vintířovu kultu v horizontu 11.–13. století a na jejich opakovanou snahu 
o jeho oficiální potvrzení. A to mimo jiné skrze propojení Vintíře a Břeti
slava I. s cílem získat podporu krále Přemysla Otakara II. Právě Vintířův 
případ ovšem vede k jistému zamyšlení nad obsahem Kubínem používa
ného pojmu dynastický světec. Tento termín by možná bylo vhodné šířeji 
definovat. Zajímavé je potom sledovat, že stejný postup jako v případě 
Vintíře, tedy vytvoření obrazu dynastického světce, dle všeho aplikovali, 
byť z jiného důvodu, také sázavští benediktini ve vztahu ke kultu svého 
prvního opata Prokopa. 

Petr Kubín ale především přichází s novou filiací prokopských legend, 
odlišnou jak od filiace Chaloupeckého, tak Ryby. Základem prokopské ha
giografie podle Kubína není tzv. Vita antiqua, ani Vita minor, ale samotný 
Letopis Mnicha sázavského, resp. jeho část, označovaná jako exordium. 
Existenci staroslověnské předlohy odmítá zcela. Jako důvod sepsání pak 
udává pocit ohrožení benediktinů ze strany nových řádů. Ač je možné této 
interpretaci popřát s ohledem na vazby sázavského konventu s někdejším 
želivským sborem sluchu, je nutno dodat, že novější literatura už nepřičítá 
papežskému schizmatu let 1159–1177 tak zásadní roli stran orientace řeholních 
řádů, jako to činí literatura česká, vycházející z mínění Václava Novotného. 
Kubín také problematizuje kanonizaci sv. Prokopa, když v Schimmelpfenni
gových stopách argumentuje pro názor, že roku 1204 nedošlo k Prokopově 
svatořečení u kurie, ale toliko k liturgickému vyzdvižení opatových ostatků, 
byť ve smyslu svatořečení z pravomoci diecézního biskupa. 

Epilog knihy patří abatyši Anežce a závěru přemyslovské éry. Petr 
Kubín přehledně shrnuje okolnosti a kontext Anežčina života, aby násled
ně vylíčil peripetie úsilí o její kanonizaci, spojené především se jménem 
Anežčiny praneteře Elišky Přemyslovny, resp. jejího syna Karla IV. Jejich 
snaha však, jak známo, nebyla korunována úspěchem, což Petr Kubín při
čítá především nevhodným dobovým okolnostem, kdy jednak kurie byla 
ve věcech kanonizace velmi opatrná, jednak je třeba počítat s negativním 
vlivem střetu papeže s minoritskými spirituály. 

Ve výsledném souhrnu představuje monografie Petra Kubína velice 
inspirativní počin. Velkým přínosem je orientace autora nejen v historické, 
ale také v církevněprávní, resp. obecně teologické problematice. Ačkoliv 
nejspíše ne všechny závěry budou historickou obcí bezvýhradně přijaty, ba 
minimálně v otázkách problematiky Kristiána či sv. Prokopa lze očekávat 
obsáhlou diskusi, Kubínova publikace je cenná už tím, že klade podnětné 
otázky v tématech zdánlivě dávno vyřešených a nutí čtenáře zaujmout 
k nim vlastní stanovisko.  Josef Šrámek 
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Józef D o b o s z  –  Marzena M a t l a  –  Leszek W e t e s k o 
(eds.): Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie 
konteksty
Gniezno, Urząd Miejski w Gnieźnie, Instytut Kultury Europejskiej UAM 
w Gnieźnie, Instytut Historii UAM w Poznaniu 2011 (Colloquia Mediaevalia 
Gnesnensia II), 320 s., ISBN 978-83-934234-0-8

K významným, polskou národní pamětí sakralizovaným místům již 
tradičně patří Hnězdno. Právě zde spočinuly ostatky pražského biskupa 
Vojtěcha, nad nimiž císař Ota III. v roce 1000 zřídil církevní metropoli, 
která se v následujících staletích stala pevným pilířem polské státnosti. 
Ještě ve středověku se ale Hnězdno stalo také symbolem hrůz, jichž se 
měli dopustit „bezbožní“ Češi, když roku 1038 (nebo 1039) strašlivým 
způsobem vydrancovali katedrálu a hroby svatých. A konečně do pomyslné 
třetice, na hnězdenské půdě přijali pomazání první polští králové, v jejichž 
dlouhém stínu se na konci 13. století dali korunovat jak velkopolský kníže 
Přemysl II., tak český král Václav II. Sotva se tedy divit, že vlivná korunovační 
tradice upoutala zájem kritické medievistiky a v roce 2010 naplnila program 
konference, jejíž průběh a výsledky nyní zpřístupnil nenápadný sborník.

Redakce, které se ujalo bohemistické pracoviště poznaňské univerzity, 
shromáždila na dvě desítky příspěvků s natolik širokým záběrem, že se celek 
vzpíral tematické rytmizaci, a proto byly jednotlivé studie volně seskupeny 
podél časové osy. Do takto nastavené koncepce zapadá i úvodní příspěvek, 
v němž Henryk Samsonowicz (Varšava) upozornil na počátky královské 
hodnosti v ideových souřadnicích křesťanského Západu. Příliš strohý nástin 
(Idea władzy królewskiej, s. 11–19) však nedospěl dále než k povšechnému, 
byť jistě platnému postřehu, že jinak se vyvíjela panovnická moc na Západě 
a jinak v „Nové“, římským dědictvím nezasažené středovýchodní Evropě.

K vážnému zamyšlení tak vybízejí teprve úvahy, jež Zbigniew Da
lewski (Varšava) věnoval legendární korunovaci Boleslava Chrabrého. 
Nejen že se přiklonil k názoru, že kníže nepřijal korunu v roce 1000,  
nýbrž na sklonku své vlády, snad o Vánocích roku 1024, ale na jednoduché 
„proč“ (Dlaczego Bolesław Chrobry chciał koronować się na króla?, s. 21–41) 
našel s pomocí široce založené komparace překvapivou odpověď. Směle 
rozvržený půdorys Boleslavova království totiž připsal snaze piastovského 
dvora odvrátit hrozbu nástupnických sporů. Na dědické neshody a vlastně 
ani na tragický osud prvního polského království se ovšem nedostalo, ne
boť další rozprava se nečekaně usadila za říšskopolskou hranicí. Zatímco 
Grzegorz Pac (Varšava) se soustředil na spíše přehlížené korunovace krá
loven karolínského a otonského věku (Koronacje władczyń we wcześniejszym 
średniowieczu – zarys problematyki, s. 43–57), Andrzej Pleszczyński (Lublin) 
sledoval legitimizaci královské moci ve středověké římskoněmecké říši 
(Powołanie i koronacja króla niemieckiego od X do XIII wieku. Miejsca, ryty, 
insygnia – zarys problematyki, s. 59–73), přičemž pečlivě propracovaný 
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kritický aparát a bohaté odkazy na prameny a literaturu nabídly podstat
ně více, než názvem ohlášený „nástin problematiky“. Za Oty I. Velikého 
vzniklý Mohučský korunovační řád (Ordo coronationis) zručně probrala 
Karolina Buschmeier (Bielefeld), a vytvořila si tak zajímavé srovnávací pole, 
ve kterém obrátila pozornost k smutečním slavnostem a pohřbu prvního 
otonského císaře v podání Thietmara z Merseburku (Krönen und Sterben. Zu 
den (Dis)kontinuitäten ottonischer Herrschaft, s. 75–90). Stejné vody navštívil 
ještě Giovanni Isabella (Boloňa), aby mohučský korunovační řád porovnal 
se vzpomínkami očitého svědka, Widukinda z Corvey (Comparing models 
of kingship: The royal ordo coronationis of Mainz and the royal coronation of 
Otto I by Wikukind of Corvey, s. 91–102).

Polské korunovace se vrátily na pořad jednání zásluhou Krzysztofa 
Skwierczyńského (Varšava), jenž nastínil dobové mocenské poměry, 
za nichž se Boleslav II. Smělý ucházel o královskou korunu („O, majestacie 
królewskiej potęgi!“ Koronacja Bolesława II Szczodrego, s. 103–113). Kouz
lem nechtěného však prokázal jediné, a sice že písemné prameny vůbec 
nedokazují, že by se slavnostní akt konal v Hnězdně. Zejména pečlivost 
zdobí přehledný komentář Marzeny Matly (Poznaň), která se soustředila 
na soubor čtyř spřízněných „zlatých kodexů“ bavorského původu. Nejvý
pravnější Vyšehradský a Svatovítský byly objednány pro Prahu, zbylé dva 
se objevily v Hnězdně (Hnězdenský evangelistář) a Plocku (Krakovský 
evangeliář), což v minulosti nepříliš vzdálené zavdalo podnět k dohadům, 
zda je nezakoupil Boleslav Smělý (Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją koro-
nację fundacją złotego kodeksu?, s. 115–140). Po zevrubném výčtu stávajících 
názorů se autorka opatrně přiklonila k možnosti, že oba rukopisy náleží 
k zakladatelskému dílu českého knížete Vratislava. První české království 
s důrazem na Vratislavův polský titul podrobil důkladné revizi Vratislav 
Vaníček (Praha), jehož složitě strukturované teze (Polský královský titul 
Vratislava II. /Tradice, kontinuita a inovace v 11. století/, s. 141–174) sice 
vycházejí ze skvělé znalosti literatury, nicméně ne vždy srozumitelná kritika 
stávajících názorů výrazně zatížila dílčí pasáže a dohady budí i nejasně 
stylizovaný závěr.

Vratislavovo království spojovaly s Hnězdnem vazby nejvýše volné, 
což ostatně platí i pro korunovaci uherského krále Štěpána, kterou po
souval do sousedství první piastovské monarchie leda nezájem dobových 
skriptorií. A jak navíc doložil Dániel Bagi (Pětikostelí), dnes přejímané, 
z rozboru svatoštěpánských legend vycházející představy, mají nejblíže 
k závěru 11. století, kdy se Koloman pokoušel vyloučit z nástupnictví bratra 
Almoše a ucházel se o náklonnost římské kurie (Papieskie przysłanie korony 
dla św. Stefana w legendzie św. Stefana pióra biskupa Hartwika, s. 175–186). 
Uherských poměrů si všímal rovněž Marcin Rafał Pauk (Varšava), aby se 
pracným rozborem skoupých, někdy jen tušených zmínek dobral geneze 
církevního desátku, jehož počátky spojil s renovačním dílem Kazimíra Ob
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novitele a jeho syna Boleslava Smělého (Plenarie decimationes św. Wojciecha. 
O ideowych funkcjach dziesięciny monarszej w Polsce i na Węgrzech w XI–XII 
wieku, s. 187–212).

Plynulý tok obecněji laděných sentencí přerušila dvojice příspěvků, 
v nichž Edward Skibiňski (Poznaň) a Marek Cetwiński (Čenstochová/
Vratislav) naznačili možnosti (či spíše meze) výpovědi písemných prame
nů. Zde také zaznělo, že věcně závažné souvislosti utonuly v nepřesných 
překladech, z jejichž další interpretace se zrodil mýtický rok 1000 (Koro-
nacje pierwszych Piastów w najstarszych źródłach narracyjnych, s. 213–233), 
který ještě ve středověku začal žít druhým životem (Gnieźnieńskie koronacje 
w przekazach rocznikarskich, s. 235–242).

Cennou vsuvku obratem vystřídal trojlístek navzájem se překrývajících 
a doplňujících rozprav nad korunovacemi kolem přelomu 13. a 14. století, 
kdy v Polsku krátce převážil vliv pražského dvora. Běh hlavních událostí 
shrnul Antoni Barciak (Katovice), jehož výklad, pro nevelký rozsah a se
lektivně citovanou literaturu, zůstal v rovině zběžného náčrtku (Czeskie 
koronacje drugiej połowy XIII wieku, s. 243–252). V sevřenějším půdoryse 
se pohybovaly myšlenky Roberta Antonína (Opava), který s pomocí své 
disertace nově a dodejme i zajímavě převyprávěl polskou korunovaci krále 
Václava II. (Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční 
politiky na počátku 14. století, s. 253–271). Václavova paličatého soupeře 
Vladislava Lokýtka a jeho trnitou cestu za královským titulem představil 
Jarosław Nikodem (Poznaň), který si dále všímal sakrálních tradic, jež 
z Krakova učinily korunovační místo polských králů (Krakowska koronacja 
Władysława Łokietka, s. 273–284).

Poslední stránky hnězdenského sborníku zaplnily pasáže, jež byly 
Hnězdnu a zdejším korunovacím (opět) poněkud vzdáleny a tematicky 
náleží spíše k onomu „středoevropskému kontextu“. Právě v něm Marie 
Bláhová (Praha) uplatnila svůj nevšední rozhled a seznámila čtenáře s úcty
hodnou „sbírkou“ korun Karla IV. (Korunovace Karla IV., s. 285–300). 
Po naznačené stezce se ubíral i Petr Čornej (Praha), když zdůraznil státo
právní význam korunovace pro českou, náboženskými sváry rozpolcenou 
společnost (Pražské korunovace 15. století a polské aspirace na český trůn, 
s. 301–320).

Jak už to u obdobných projektů bývá, sešly se pod jednou klenbou 
příspěvky nápadité, prostřední i zbytečné. A protože sborník nevyniká jas
nou koncepcí, nelze se ubránit obavám, zda neupadne v zapomenutí a zda 
spolu s ním zbytečně neutonou přínosné studie (bez nároku na úplnost) 
Zbigniewa Dalewského, Andrzeje Pleszczyńského, Karoliny Buschmeier 
nebo Dániela Bagiho. Ale především by bylo smutné, kdyby se ze zájmo
vého pole vytratilo Hnězdno a zdejší korunovace, které by se mohly stát 
elegantním svorníkem věčně zeleného dialogu nad hodnotami, z nichž se 
zrodila středovýchodní Evropa. Martin Wihoda
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Tereza S i g l o v á :  „Soudové zisku nenesou“. Spory obyvatel 
městeček pardubického panství v 16. a 17. století
Brno, Matice moravská 2011, 386 s., ISBN 978-80-86488-80-6

Kniha pardubické historičky a archivářky Terezy Siglové, která je její 
disertační prací, představuje obsáhlou sondu do problematiky konfliktů 
mezi obyvateli městeček, jež byla součástí pardubického panství (Bohdaneč, 
Dašice, Holice, Přelouč, Sezemice a Týnec nad Labem). Časově je práce 
s ohledem na dochování písemných pramenů zaměřena na období 16. a 17. 
století s malými přesahy do 18. století. V úvodních pasážích jsou čtenáři 
nastíněny okruhy problémů a otázky, na něž se autorka pokusila najít 
odpověď. Hlavní téma se týká vzniku a okolností konfliktů a způsobech 
jejich řešení. Pozornost je tak věnována pohnutkám sporů, jejich aktérům, 
době a místu i reakcím okolního prostředí. Samostatná pozornost je potom 
věnována třem hlavním kategoriím, které zaujímaly důležitou roli při vzniku 
konfliktních situací – majetek, čest a násilí.

V přehledně a podrobně strukturované práci představuje T. Siglová 
nejprve vlastní metodiku práce, kterou použila pro analýzu zvolených pí
semných pramenů. Podle jejích vlastních slov šlo o kombinaci kvantitativní 
analýzy s detailním kvalitativním popisem (jednotlivé případy zpracovala 
formou dotazníku). Právě tyto vhodně zvolené postupy umožnily autorce 
kriticky se vyrovnat s obsáhlým a obsahově i časově poněkud nesourodým 
materiálem. Jde o písemnosti vzešlé z činnosti správních a soudních orgánů 
shora uvedených městeček, konkrétně se jedná o dva typy úředních knih. 
První kategorii představují tzv. pamětní či památné knihy, které obsahovaly 
rozmanité záznamy týkající se chodu celého města (např. hospodářské 
záležitosti, obecní počty) i zápisy soukromoprávní povahy, jež obsahují 
materii sporného i nesporného charakteru. T. Siglová podotýká, že tento 
typ úředních knih stál pro svoji rozmanitost spíše na okraji badatelského 
zájmu. Sporná agenda byla v těchto knihách zpravidla zaznamenávána až 
ve své závěrečné fázi, velmi často do nich byly zapisovány tzv. přátelské 
smlouvy týkající se zakončení sporů smírem obou stran. Druhý typ úředních 
knih potom tvoří tzv. radní manuály, které měly původně sloužit patrně 
k zapisování jednání městských rad, byly do nich však zapisovány i další 
typy záznamů, a svým charakterem se tak přiblížily zmiňovaným pamět
ním knihám. Specializované knihy sporného soudnictví se v písemnostech 
sledovaných městeček pardubického panství nedochovaly, výjimku tvoří 
dvě městské knihy z Přelouče a Bohdanče. 

Skutečnost, že všechny sledované lokality tvořily součást jednoho 
panství, se odrazila i ve využití některých písemností z činnosti pardu
bického vrchnostenského úřadu (tři knihy obsahující spornou agendu). 
Zachycují spory řešené za účasti úředníků, zejména hejtmana panství, či 
spory mezi jednotlivci a obecními radami. Třetí úroveň excerpovaných 
soudních písemností představuje agenda apelačního soudu jako odvolací 
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instance k rozhodnutí městských soudů. Odvolání od rozhodnutí soudů 
pardubického panství se ve větší míře objevují v písemnostech apelačního 
soudu až od roku 1560, kdy se panství stalo komorním zbožím. Vazba 
uvedených městských lokalit na jedno dominium tak umožnila sledování 
soudní praxe v několika úrovních, od městských a vesnických soudů, 
přes vrchnostenské soudnictví (hejtmanský soud) až po apelační soud 
s celozemskou působností. Jádro výzkumu je orientováno na prostředí 
šesti městeček, z nichž Přelouč se ale v roce 1580 stala městem, a získala 
tak stejné postavení jako centrum panství, město Pardubice. T. Siglová 
však přeloučské případy z doby po roce 1580 zahrnula do své analýzy se 
zdůvodněním, že samotný akt nebyl natolik zásadní a současně umožnil 
komparaci obou typů lokalit. Je zjevné, že povýšení na město nezname
nalo okamžitou výraznou změnu sociálních a právních struktur Přelouče, 
na druhou stranu je třeba zohlednit, že spory obyvatel Přelouče tvoří dle 
autorčina zjištění více než jednu třetinu analyzovaných případů, což jistě 
není náhodné. V rámci výzkumu T. Siglová zpracovala celkem 642 sporů 
obyvatel uvedených městeček (včetně Přelouče jako města po roce 1580). 
Dalších asi 200 případů se týkalo sporů, ve kterých vystupovali obyvatelé 
z vesnic pardubického panství či přímo z města Pardubic a které byly 
řešeny v rámci vrchnostenského soudnictví. Nejvíce sporů (více než 100) 
spadá do období let 1576–1625. V rámci výzkumu byly z příslušných 
městských knih excerpovány a následně vyhodnoceny zápisy týkající 
se sporných záležitostí, přičemž nešlo pouze o zápisy dotýkající se úzce 
soudního projednávání, ale i zápisy dokládající mimosoudní narovnání 
či záznamy, jejichž smyslem bylo předejít možné konfliktní situaci (např. 
přátelské smlouvy). Autorka připomíná vágnost hranice mezi spornými 
a nespornými záležitostmi.

V úvodní kapitole T. Siglová věnovala s odkazy na domácí i četnou 
zahraniční literaturu pozornost vybraným tematickým okruhům a pojmům 
(právo a justice, čest a pověst, násilí, sociální kontrola a sociální disciplinace, 
nepřátelské vztahy a sociální řád, sousedství), čímž si připravila určité výcho
disko pro analýzu jednotlivých soudních případů. Samotné analýze sporné 
agendy potom předchází i poměrně obsáhlá kapitola věnovaná městečkům 
a pardubickému panství. Autorka tuto problematiku nastiňuje v širších sou
vislostech – stručně v evropském kontextu a následně v rámci vývoje měst
ského zřízení v českých zemích, poté se věnuje postavení městeček v rámci 
pardubického panství, jejich sociálnímu složení a hospodářskému významu. 

Třetí kapitola je věnována typologii sporů a skladbě sporné agendy. 
Analyzované spory rozdělila T. Siglová do několika kategorií, přičemž 
zmiňuje starší typologie K. Malého, P. Kreuze a J. Pánka i dle mého 
poněkud problematickou klasifikaci P. Schustera týkající se soudnictví 
v pozdněstředověké Kostnici. Autorka vytvořila vlastní typologii, v rámci 
které se pokusila oddělit trestněprávní a civilněprávní případy. Na jistou 
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problematičnost obou kategorií ve středověkém i raněnovověkém právu 
bylo již v literatuře opakovaně poukázáno, překážkou pro jasné dělení (tak 
jak je tomu v moderním právu) je i jednotný, akuzační proces používaný až 
do 18. století v obou typech sporů. Trestněprávní spory rozdělila autorka 
do pěti podskupin: urážka autorit, spory o čest, násilné spory, majetkové 
spory a spory týkající se zásadního porušení soužití. Uvedené rozdělení 
i podřazení jednotlivých skutkových podstat je však poněkud problematic
ké, výchozím kritériem by neměl být „spor“ či „obsah sporu“, ale samotný 
delikt. V textu následuje podrobnější rozbor stanovených kategorií, který 
ovšem uvedené typologii plně neodpovídá (objevují se zde některé poně
kud zavádějící termíny jako např. „majetkové vlastnictví“). V následující 
kapitole věnované způsobům řešení konfliktů se T. Siglová zabývá mimo 
jiné soudním řízením a v této souvislosti konstatuje, že závažné trestně
právní případy byly řešeny v rámci hrdelního soudnictví v inkvizičním 
typu procesu a jsou pro pardubické panství dokumentovány v několika 
dochovaných smolných knihách z let 1538–1626; těmito případy se však 
autorka nezabývala. Vedle typologie trestněprávních sporů je nastíněna 
i typologie civilněprávních sporů, které jsou rozděleny do tří kategorií: 
majetkové pře, procesní pře a pracovní spory. 

Jednotlivé typy sporů byly kvantitativně důkladně zhodnoceny ať již 
v samotném textu či formou přehledných barevných grafů. Přes polovinu 
sporů tvořily uvedené trestněprávní případy, v jejichž rámci měly největší 
podíl více než 60 % spory o čest (ty potom tvořily 30 % všech sledovaných 
sporů). V rámci civilněprávní agendy tvořily naprostou většinu (93 %) majet
kové spory. Přibližně 80 % sporů bylo řešeno městskými soudy, zbývajících 
20 % potom na vrchnostenském soudě. Pouze v některých případech soudy 
přistupovaly k potrestání sporných stran, zpravidla trestem krátkodobého 
vězení (často v případech urážek místních autorit, zde asi ve 40 % případů, 
v případech poměrně četných nářků cti ovšem jen v 6 % případů).

Vedle soudního řešení vzniklých sporů věnovala T. Siglová velkou 
pozornost také možnostem a průběhu smírného (mimosoudního) řešení 
konfliktů, které upřednostňovaly také normativní prameny, jako byl např. 
Koldínův zákoník městského práva. Nejčastější formou takového ukončení 
sporu byla tzv. přátelská nebo ubrmanská smlouva, přátelské porovnání 
či ubrmanská vejpověď. Podíl sporů ukončených touto cestou však není 
možné přesně určit, protože některé z nich patrně nebyly do knih vůbec 
zaznamenány. Jako třetí kategorii autorka uvádí násilné řešení konfliktů. 
Tato podkapitola je poněkud nelogicky vedena paralelně k podkapitolám 
týkajícím se soudního a smírného řešení konfliktů. I tyto násilně řešené 
konflikty, které jsou zachyceny v písemných pramenech, totiž byly ukončeny 
jednou z uvedených možností.

V další kapitole je věnována pozornost úloze zástupců vrchnosti 
a jednotlivých obcí ve sledovaných sporech. Autorka se podrobněji věnu
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je složení a postavení městských rad, roli rychtářů, obce a v neposlední 
řadě také vrchnosti a jejích úředníků. Nejobsáhlejší šestá kapitola nazvaná 
příznačně Sousedské spory potom obsahuje detailní analýzu jednotlivých 
sporů a podle jejich četnosti ve studovaném materiálu je rozdělena na tři 
tematické podkapitoly věnované sporům o majetek (ty tvořily asi 45 % všech 
sledovaných sporů), o čest (asi 30 %) a konečně sporům, které provázelo 
fyzické násilí. Následuje kapitola věnovaná rodinným sporům zahrnující 
zejména dědické spory a manželské a partnerské spory.

Je nepochybné, že práce T. Siglové je významným a fundovaným 
příspěvkem k poznání sociálních a právních struktur městeček v českých 
zemích v 16. a 17. století. Podrobná analýza materiálu vzešlého z činnosti 
samosprávy šesti městeček a vrchnostenských orgánů pardubického panství 
přinesla důležité poznatky, které již lze do jisté míry zobecnit a které před
stavují důležitý přínos pro budoucí úplnější a podrobnější poznání proble
matiky městského práva a soudnictví v českých zemích raného novověku.

Dalibor Janiš

Howard L o u t h a n :  Obracení Čech na víru. Aneb rekatolizace 
po dobrém a po zlém 
Praha, Rybka Publishers 2011, 384 s., ISBN 978-80-87067-07-9

Ačkoli obálka na první pohled signalizuje spíše historický román 
ze staré Prahy než odborné pojednání, představuje český překlad knihy 
H. Louthana pozoruhodný příspěvek ke stále ještě poněkud ožehavému 
tématu českých dějin. Autorem je historik, působící na University of Flo
rida, specialista na otázky náboženských dějin 16. a 17. století a mj. autor 
monografie o irénických snahách na vídeňském dvoře konce 16. století či 
překladatel Komenského Labyrintu. Anglický originál z roku 2009, nesoucí 
podtitul Force and persuasion in the Catholic Reformation, je výmluvnější než 
český překlad, jelikož explicitně naznačuje, že půjde o sledování problema
tiky „shora“, tj. ze strany vrchností a katolické církve, nikoli však ve smyslu 
„protireformace“ jako boje proti nekatolictví. Český ekvivalent „rekatolizace“ 
v zásadě odpovídá takovému pojetí, stejně jako v současné historiografii méně 
užívanému pojmu „katolická reformace“ – ten bývá nahrazován souslovími 
„katolická reforma“ jako vnitřní obroda církve, popřípadě „katolická obnova“ 
(„Catholic renewal/revival“). Spojení „katolická reformace“ bylo typické 
pro anglicky píšící katolické historiky, kteří se snažili poukázat na pozitivní 
aspekt katolické obnovy, a vymezit se tak vůči předchozímu negativně ko
notovanému pojmu „protireformace“.1 Ve starší české historiografii mělo 
sousloví „katolická reformace“ zvláštní povahu, jelikož jej využívala – zjevně 

1 J a n e l l e ,  Pierre: The Catholic Reformation. Milwaukee 1963; O l i n ,  John C.: 
The Catholic Reformation: Savonarola to Ignatius Loyola. New York 1969.
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bez hlubšího smyslu – jak katolická, tak i liberální tradice,2 ovšem v případě 
Louthanovy knihy jde o důležitý moment, ukazující na mnohé souvislosti 
a myšlenkové struktury, v nichž se autor pohybuje.

Autor je dobře seznámen s podstatnou produkcí k tématu, a to i se 
zcela recentními pracemi, soustředil se však prakticky výhradně na litera
turu týkající se Českého království, zatímco téměř zcela mimo jeho zájem 
zůstala Morava (o ní se píše jen výjimečně, zpravidla v místech, kde tamní 
poměry nabízejí důkaz, jenž není k dispozici pro Čechy). Snad to byla 
právě neznalost Válkových studií o Moravě,3 která autora hned v úvodu 
svedla k diskutabilnímu vymezení tématu rámcem dlouhotrvajícího ná
silného náboženského konfliktu v Českém království, který měl trvat 200 
let, od husitské revoluce do třicetileté války. Takto explicitně formulovaná 
perspektiva nepřetržitého boje – nikoli již národů, ale konfesí – je značně 
přehnanou, umělou a z hlediska historické práce poněkud nezodpovědnou 
konstrukcí, kterou dobře ilustruje následující citát: „Přelomovým okamžikem 
nicméně byl nástup Habsburků na český trůn v roce 1526. Nová dynastie se 
na rozdíl od slabších Jagellonců snažila centralizovat svou moc a položila tím 
základy pro pozdější úspěch katolické víry. Ferdinand I. povolal do českých zemí 
jezuity a po sto čtyřicet let trvající proluce dosadil do prázdné české arcidiecéze 
nového arcibiskupa. Panovníkovy kroky spustily další povstání. V roce 1547 
se české stavy postavily na stranu německých luteránů bojujících proti Ferdi-
nandovu bratrovi, císaři Karlovi V. Povstání sice bylo potlačeno a za vlády 
Ferdinandových bezprostředních následovníků se podařilo dosáhnout určitého 
náboženského uvolnění, ovšem k opakovaným výbuchům náboženského násilí 
docházelo v Praze a dalších českých městech dokonce i za zlaté éry Rudolfa II.“ 
(s. 11–12). Tímto způsobem poskládané výroky, které lze jako takové stěží 
zpochybnit, vskutku navozují dojem velkého náboženského napětí v zemi, 
zamlčují však několik drobností: například, že ani Ferdinand I., ani jím 
dosazený Antonín Brus z Mohelnice nebyli žádnými velkými rekatolizátory; 
nebo že při stavovském odboji v letech 1546–1547 hrály sice konfesijní 
aspekty určitou roli v tom, že rozdělily zemské představitele dle konfese 
(katolíci stáli za Ferdinandem), ovšem jinak otázky konfese nebyly tím 

2 S v o b o d a ,  Josef: Katolická reformace a mariánská družina v království českém. 
Brno 1888; B í l e k ,  Tomáš V.: Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického 
v království českém po bitvě bělohorské. Praha 1892.
3 V á l k a ,  Josef: Ctibor Tovačovský z Cimburka – O právě duchovním (K církevněpoli-
tickým důsledkům husitské revoluce na Moravě). In: t ý ž :  Husitství na Moravě – Náboženská 
snášenlivost – Jan Amos Komenský. Brno 2005, s. 234–235; t ý ž :  Dějiny Moravy II. 
Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996, s. 48–60; t ý ž :  Myšlenkové ovzduší 
české společnosti na přelomu 16. a 17. století. Studia Comeniana et Historica 26, 1996, č. 55–56, 
s. 16–18; t ý ž :  Moravia and the Crisis of the Estates’ System in the Lands of the Bohemian 
Crown. In: Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries. Eds. R. J. Evans, T. V. Thomas. Hampshire – London 1991, s. 153; 
M e z n í k ,  Jaroslav: Tolerance na Moravě v 16. století. In: Problém tolerance v dějinách 
a perspektivě. Ed. Milan Machovec. Praha 1995, s. 76–85.
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hlavním problémem, jak ostatně ukazuje i stavovské snešení z března 1547 
(obrana zemských svobod); anebo že konfesijní kontroverze za vlády Ru
dolfa II. byly doprovázeny též četnými projevy konfesijní snášenlivosti až 
indiference; a konečně, slova o habsburské „centralizaci moci jako základu 
pro pozdější úspěch katolické víry“ neodpovídají ani českému kontextu (viz 
kniha A. Catalana o realizaci projektu rekatolizace, kterou autor ostatně 
uvádí v seznamu literatury), ani tomu, co víme o evropských katolických 
zemích v 16. a 17. století – jak známo, vyvinul se zde spíše ze Středomoří 
přejatý model korporativní společenské organizace, v níž hrály dominantní 
roli církev a její instituce, spolu s organizacemi laiků (bratrstva, cechy), které 
činily státní aktivitu v oblastech sociální péče, vzdělání či internalizace víry 
nadbytečnou. V kontextu celé knihy jde o podružnou záležitost, protože 
autorovi jde hlavně o sledování náboženské změny v 17. a na počátku 
18. století, nicméně pasáž vybízí čtenáře k opatrnosti.

Každopádně založit recenzi na této kritice by bylo nespravedlivé. 
Deklarovaný cíl autora totiž spočívá jinde a představuje čitelný a pro českou 
historiografii podnětný záměr: popsat podstatnou změnu v souvislosti s pro
měnou vyznání, a to z perspektivy jak státní a církevní moci, tak i přijímání 
konfesijní identity. Zároveň jde Louthanovi o vyvrácení některých zažitých 
mýtů, například o úpadku češtiny v 17. století – to se sice snažili činit již 
Vašica a Kalista, jejich práce však v anglickém prostředí nejsou známy. 
A stěžejní je pochopitelně pojednání tématu pro angloamerické čtenáře, 
kteří nemají k dispozici v podstatě žádnou relevantní práci o daném tématu.

Knihu otevírá kapitola o rituálech a demonstrativních katolických 
ceremoniích, které lze považovat za základní rekatolizační strategie panov
níka a církve. Louthan se soustředil na popravu na Staroměstském náměstí 
roku 1621 jako symboliku panovníkovy moci a zajímavě poukázal na různé 
možnosti interpretace dění i následných obrazových ztvárnění. Znalost 
evropské i mimoevropské literatury mu umožnila zasadit celou událost 
do historickoantropologické perspektivy (rituály očištění), která v kon
textu české historiografie představuje osvěžující kulturněhistorický náhled 
na zpravidla tradičněji zpracovávanou látku.4 Podobně bylo pojednáno také 
o slavnosti přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy v roce 1627, přičemž 
v obou případech šlo o sledování rekatolizačních aktivit shora, o spolupráci 
církve a státu. Další část tematizuje změnu vyznání české šlechty a její cel
kovou kulturní proměnu. Zejména s využitím výzkumů T. Winkelbauera 
a P. Mati se Louthan věnoval vybraným konverzím a vcelku přímočaře 
představil vůdčí sociální skupinu, která nakonec poměrně snadno přijala 
katolickou víru a s ní i způsob života a myšlení, odpovídající mezinárodní
mu katolicismu. Šlechta je zde nahlížena jako stěžejní propagátor katolické 

4 Srov. perspektivu klasických politických dějin v poslední syntéze daného období: 
Č o r n e j o v á ,  Ivana –  K a š e ,  Jiří –  M i k u l e c ,  Jiří –  V l n a s ,  Vít: 
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. VIII (1618–1683). Praha – Litomyšl 2008.
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zbožnosti, resp. podněcovatel kulturních forem evropského katolictví (to 
mělo nabídnout rozmanitější kulturní vyžití než „konzervativní a provinční“ 
protestantství). Celkové vyznění textu, jenž je bezesporu velmi zasvěce
ným, v sobě skrývá jisté zjednodušení, vyplývající z výlučné perspektivy 
shora a apriorním předpokladu oficiální, bezproblémové změny konfese 
u šlechty. Velmi dobře to vystihují následující slova: „Zároveň je patrné, že 
v případě mnoha šlechticů proběhl přechod od protestantské víry ke katolictví 
docela hladce. Starší duchovní formy byly jednoduše nahrazeny novými sché-
maty a zanedlouho se mnoho těchto urozených konvertitů pokládalo za hlavní 
strážce pravověrnosti v království“ (s. 62). Existuje řada indicií, naznačujících, 
že tak jednoduchá náboženská proměna patrně nebyla, ať už s ohledem 
na regionální rozmanitost kulturních forem či na svébytnost některých 
představ, které se vzdalovaly oficiální církevní doktríně. Kromě šlechty 
se významnými propagátory víry, resp. „rekatolizátory“ stali jezuité, jimž 
byla věnována následující kapitola. V rámci pojednání otázky jezuitského 
školství Louthan příkladně poukazuje na nesváry mezi jednotlivými cír
kevními řády i osobnostmi katolické reformy, a demonstruje tak složitost 
celého procesu rekatolizace – příznačně končí u intelektuálních oponentů 
jezuitů a jejich boje proti nim (jansenismus) na přelomu 17. a 18. století. 
Text nabízí dobrý vhled do diskusí intelektuálů, ačkoli celkem překvapivě 
končí zjednodušujícím a z předchozích odstavců nevyplývajícím tvrzením, 
že „sto let po Bílé hoře již byl Husův odkaz dávno potlačen. Na venkově sice 
pravděpodobně existovaly ostrůvky tajných protestantů, ovšem náboženské hnutí 
odporu – tolik příznačné pro celý region již od 15. století – bylo nahrazeno novým 
duchem náboženské uniformity“. Je s podivem, jak silně i současní historikové, 
zabývající se tímto tématem, tíhnou k podobným triviálním konstatováním, 
typickým ostatně pro dlouhou tradici děl o rekatolizaci českých zemí.

Navazující část o barokní historiografii a legendách skýtá velice 
podnětný náhled na otázku konfesijně motivované reprezentace dějin. 
Autor se zároveň zastavil u tématu nekatolické pobělohorské historiografie 
(exulanti) a demonstroval její od katolického odlišné pojetí a reprezentaci 
historického vývoje.5 Na příkladu katolického barokního dějepisectví ukázal 
způsob konstruování minulosti a zasadil jej do širšího kontextu evropské 
katolické historiografie, což mu umožnilo popsat základní argumentační 
strukturu katolických autorů při vytváření historie a „modelování katolic
ké identity“. V rámci snahy ukázat komplexní rekatolizační strategie jde 
o významný příspěvek a zároveň o nejlepší část celé knihy. To bohužel 
neplatí o pasáži věnované umění a konfesijní identitě. V ní Louthan vyšel 
z předpokladu, že umělecká díla určovala konfesijní identitu a přispíva

5 Sluší se podotknout, že téměř ve stejné době jako originál recenzované knihy, byla 
vydána také disertace V. U r b á n k a  (Eschatologie, vědění a politika. Brno 2008), která 
příkladně ukazuje význam eschatologického prvku v exulantských pojednáních 17. století 
a vůbec představuje podstatný příspěvek k myšlenkové struktuře českého exilu.
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la k jejímu nabývání, stejně jako k formování barokní krajiny českého 
prostředí. Nejprve upřel pozornost k pustošení Svatovítské katedrály6 
a následně pojednal o dílech Bendla a Škréty coby symbolech a vzorech 
katolického náboženského umění baroka. Ve svém textu však nekriticky 
převzal postuláty starší uměleckohistorické literatury, především stěží 
udržitelný Neumannův koncept národního umění, resp. „českého baroka“ 
jako národního specifika.7 Škrétova a Bendlova díla jsou tudíž především 
„ukazatelem národní identity“ a stěžejní význam je v nich přikládán ma
riánské motivice a tématu národních světců, ačkoli v centru potridentské 
reformy – i v centru pozornosti barokního náboženského umění – stál 
kult eucharistie. Podobně je postupováno i v případě významu soch světců 
na Karlově mostě: soubor slučující postavy evropské a „národní“ tradice 
má být opět „ukazatelem národní identity“. A pochopitelně, zcela v tradici 
starší uměleckohistorické produkce, jeli řeč o umění, jedná se o umění 
„vysoké“ (Škréta, Bendl, Brokoff apod.), zatímco o dílech lidovějšího cha
rakteru, která měla patrně mnohem zásadnější vliv na imaginaci většiny 
věřících, nepadne jediná zmínka.

Následuje kapitola o rekatolizaci venkova, v jejímž úvodu Louthan 
upozorňuje, že perspektiva omezená pouze na násilnou formu rekatolizace 
je zjednodušená a že je třeba ji rozšířit o zkoumání méně nátlakových pro
středků, které církev a stát využívaly: misie a katechetické příručky, vizuální 
strategie (jezuitská divadelní představení). Zároveň se autor táže, zda byly 
tyto prostředky účinné a v intencích své práce si odpovídá, že ano, neboť se 
nakonec „církevním představitelům podařilo jasně vymezit, na základě jakých 
ukazatelů se má definovat katolická identita české společnosti“. Nezajímají jej 
však reakce a možnosti porozumění ze strany laiků. V přímé návaznosti 
na uvedenou pasáž stojí otázky rekatolizace prostřednictvím knih a kázání. 
Louthan se věnoval cenzuře a stručnému nástinu intenzity vydávání lite
ratury v Čechách, přičemž poukázal na to, že starší historiografie pojímala 
dané téma nacionálně a jazykově citlivě (úpadek češtiny po roce 1620). 
Velmi podstatné pasáže se dotýkají Svatováclavské bible, jejímž zkoumáním 
je možné popsat způsob, jakým církev argumentovala a také na jaké tradice 
navazovala v rámci jednoho z nejpopulárnějších děl s velkou působností 
na různé sociální vrstvy. Text se však dotýká též řady dalších titulů nábo

6 Autor při psaní originálu své knihy ještě neměl k dispozici práce, které tematiku 
významu obrazu v české reformaci a v barokní kultuře v poslední době solidně zmapovaly. 
Kontroverze kolem obrazů v českém prostředí, stejně jako základní aspekty obrazu a kultu 
v baroku přehledně shrnul Š r o n ě k ,  Michal: Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti 
(1647–1712). Praha 2006, s. 8–14. Dále pak N e v í m o v á ,  Petra: Funkce obrazu v umění 
jezuitského řádu. In: Bartlová, M. (ed.): Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, 
výzvy. Praha 2004, s. 107–115; D o b a l o v á ,  Sylva: Pašijový cyklus Karla Škréty. Mezi 
výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou. Praha 2004.
7 Seriózní alternativu v podobě geografického konceptu viz úvodní studie M. Elbela 
a O. Jakubce v Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Olomouc 2010, s. 15–20.



180

L I T E R A T U R A

ženské literatury, kazatelské produkce i písňové tvorby. Louthan se zde 
mohl opřít o již slušně zpracovanou látku a ukázat mj. návaznost katolické 
produkce 17. století na starší (i českobratrskou) tradici, která naznačuje, že 
rekatolizace má též rozměr reformace významové (jiný konfesijní kontext 
stejných textů). Překvapivě působí jen kapitola o kazatelství, v níž se sice 
pojednává o několika důležitých strategiích a „narativech“, které katoličtí 
kazatelé užívali v rámci šíření víry, ovšem která zároveň poněkud křivdí 
domácí historiografii: Louthan se spokojil s konstatováním, že téma kaza
telství je v ní dlouhodobě zanedbáno, aniž by však ve své knize odkázal 
byť k jediné práci M. Sládka, který k této otázce přinesl hned několik 
zásadních počinů, ať již šlo o studie či výbory z kázání.

Jediná část Louthanovy knihy, která částečně tematizuje také lidovou 
aktivitu v rámci rekatolizačních technik, se dotýká problematiky nábožen
ských poutí a lidové zbožnosti. K ní se váže i otázka historické tradice 
českých světců a jim zasvěcených poutních míst: barokní historismus je 
názorně ilustrován na příkladu Santiniho děl, interpretovaných – v souladu 
s tradiční uměleckohistorickou produkcí (Horyna, Neumann) – jako odkaz 
ke kontinuitě katolické církve. Limity starší české historiografie umění, z níž 
čerpal informace, sice autorovi neumožnily tázat se například na funkci 
a další významy těchto děl, třeba v kontextu liturgie, přesto se jedná o pod
nětný text, zvláště pak v části věnované budování barokní (poutní) krajiny 
jako jednomu z podstatných a dodnes viditelných důsledků rekatolizace.

V závěrečné kapitole upřel autor pozornost k otázce konstruování 
barokních legend, nejprve legendy a kanonizace Jana Nepomuckého. Opět 
se jedná o podnětný text, ukazující formování a povahu jednoho z pod
statných témat katolické obnovy, a to včetně sociálního rozměru – šíření 
kultu bylo podporováno různými skupinami (od šlechty a duchovních 
po náboženská bratrstva), a tudíž i různými technikami. Větší prostor je zde 
vymezen pro tematický i významový rozsah kultu, který byl užíván v řadě 
kontextů a v rámci reprezentace různých sociálních skupin i jednotlivců. 
Stranou autorovy pozornosti nezůstal ani mezinárodní dosah nepomu
censké legendy. Vynikající je následná analýza případu zavražděného 
židovského chlapce Šimona Abelese z konce 17. století: Louthan nabídl 
inovativní interpretaci celého případu, poukázal na „sémantické“ paralely 
s konstruováním svatosti Jana Nepomuckého a vše zasadil do kontextu 
strategií katolické církve v rámci rekatolizace společnosti.

Jak už bylo naznačeno, Louthanův přístup dovoluje – až na výjim
ky – mapovat vymezené otázky z perspektivy aktivit státu a církve, resp. 
jejich úřadů a představitelů. To jej však podle mého výrazně limituje 
ve snaze pojednat otázku konfesijní identity, která tvoří důležitou linii celé 
knihy. Bezesporu je legitimní uvažovat o ní z hlediska vnějších projevů 
víry – jinak to patrně ani nelze. Nicméně za prvé je diskutabilní považo
vat za projev konfesijní identity jakýkoli doklad související s katolickým 
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prostředím nebo iniciující zavádění katolických forem zbožnosti: neřekl 
bych například, že stavby loretánských kaplí, fundovaných šlechtou, jsou 
hmatatelnými ukazateli nové katolické identity (s. 67) – těmi by byly 
teprve rozsáhlejší recepce a praktikování loretánských litanií. A za druhé 
se lze stěží ztotožnit s představou autora, že někdo (v tomto případě 
panovník, církev a šlechta) „vytváří“ katolickou identitu, kterou zavádí 
do společnosti a rekatolizuje ji. Konfesijní identita se mnohem spíše utváří 
v závislosti na myšlenkových strukturách jednotlivých sociálních a kul
turních prostředí. Je jistě možné uvažovat o propagátorech, hybatelích, 
iniciátorech přijímání konfesijní identity, nikoli však o jejích „tvůrcích“. 
Louthanovo jednostranné, vpravdě „sociálnědisciplinační“ hledisko apriori 
předpokládá a následně dokazuje, jak elity předávají – prostřednictvím 
umění, doktríny apod. – zásady katolické identity lidem, aniž by jakkoli 
připouštělo potenciál laiků tuto identitu přetvářet a zpětně působit na elity. 
Zjednodušenou premisu „implantování“ konfesijní identity ostatně dobře 
ilustruje seznam otázek, které si autor klade v kapitole o rekatolizaci ven
kova: „Jakým způsobem byla po vítězství v roce 1620 katolická víra zavedena 
zpět mezi prostý lid? Jak byly obyvatelstvu, které z velké části neumělo číst ani 
psát, vštípeny základy polozapomenuté víry? Jaké strategie byly používány při 
vytváření katolické identity u venkovanů?“ (s. 174). Je přitom nepochybné, 
že laikové na snahy církevních elit reagovali a různě je interpretovali, po
případě již přijímali katolické principy v přetvořené formě, která ne vždy 
odpovídala oficiální doktríně (viz náboženská bratrstva a jejich činnost). 
K tomu je třeba podotknout, že Louthanovo pojetí konfesijní identity 
není zcela ujasněné, neboť jestliže prakticky v celé práci sleduje koncepci 
jednostranného předávání identity, náhle v závěru kapitoly o rekatolizaci 
venkova připustí (na základě zahraniční literatury), že „interakce mezi církví 
a českou společností nebyla jednosměrná“ a že „nelze tvrdit, že by církevní au-
tority u prostých lidí budovaly katolicismus ze střípků a útržků lidové kultury, 
které samy považovaly za užitečné, a následně by takto pojatou víru jednoduše 
vnutily obyvatelstvu“, resp. že identita „bývá vyjednávána prostřednictvím 
kompromisů“ (s. 198): takové konstatování vůbec neodpovídá naprosté 
většině textu a autora usvědčuje ze zjednodušeného postupu v ostatních 
kapitolách. Navíc za zmíněné „kompromisy“ mezi církví a lidovou kulturou 
jsou zde považovány zpravidla vyloženě pověrečné lidové praktiky, které 
měla církev pouze tolerovat, zatímco o laickou společností modifikovaných 
praktikách, které se z neoficiálních staly oficiálními a byly přijaty církví, se 
neuvažuje. A konečně, zejména v kapitolách o umění se ukazuje, že autor 
občas libovolně zaměňuje pojmy náboženská a národní identita. Při četbě 
pasáží o „národním umění“ jako hybateli a projevu nové konfesijní identity, 
jsem si kladl otázku, o kterou identitu tedy vlastně jde: představuje nábo
ženská (míněno konfesijní?) identita, kterou měla dle autorova výkladu 
česká společnost postupně v 17. století získat, zároveň identitu „národní“? 
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Jde o „národní katolicismus“, o čem autor píše? A pokud ano, nepatří tedy 
tajní nekatolíci mezi příslušníky „českého národa“? Podobné otázky jsou 
irelevantní, stejně jako neuvážené užívání zmíněných termínů, jak ostatně 
činily generace českých historiků a historiků umění.

Louthanově knize lze vytknout nevyrovnanou úroveň zpracování 
jednotlivých kapitol, z nichž některé jsou vynikající, jiné slabší. V žádném 
případě však nejde o knihu, která by se opírala pouze o literaturu a pokou
šela se jen o novou interpretaci problému. Práce je naopak v řadě pasáží 
založena na původním pramenném výzkumu a nabízí svébytné a inspirativní 
výklady. A ačkoli některé kapitoly samy o sobě působí neuspořádaně (třeba 
text o kazatelství), celková koncepce knihy je velmi podařená a zaručuje 
značně inovativní náhled na dané téma, v kontextu české historiografie 
doposud vzácný. Tomáš Malý

Zdeněk Š i m e č e k :  Počátky novinového zpravodajství a novin 
v českých zemích. (Do devadesátých let 18. století)
Brno, Matice moravská 2011 (Knižnice Matice moravské, sv. 35), 404 s., ISBN 
978-80-86488-81-3

Raně novověké novinové zpravodajství v českých zemích představuje 
badatelsky nesmírně perspektivní látku, jejíž výpovědní potenciál dosud 
nebyl ani zdaleka vytěžen. S psanými a tištěnými novinami se při studiu 
především (ale nejenom) politických dějin setkávají – ať už přímo, či 
zprostředkovaně – mnozí historikové, kteří se obírají obdobím 16.–18. 
století. Většinu z nich však heuristické a interpretační problémy, spojené 
s výzkumem těchto informačních médií, od systematické práce s nimi odra
zovaly a odrazují. Domácí badatelé, pokoušející se do složité problematiky 
novinového zpravodajství v zemích České koruny proniknout v souvislosti 
s řešením konkrétních historických témat či s přípravou specializovaných 
edičních projektů, zaměřených na dílčí výseky postmedieválních politických 
dějin, tak až dosud naráželi na řadu obtíží. Především se potýkali s absencí 
moderního syntetizujícího přehledu, jejž nemohly nahradit ani záslužné 
průkopnické práce Josefa Volfa (1878–1937), zveřejněné ve druhé až 
čtvrté dekádě 20. století.1

K nejvýznamnějším z porůznu roztroušených novějších zdrojů in
formací o raně novověkém novinovém zpravodajství patřily v posledním 
půlstoletí studie Zdeňka Šimečka, publikované v četných domácích i za
hraničních odborných časopisech a sbornících.2 Autor, známý mimo jiné 

1 Vedle četných studií zejména V o l f ,  Josef: Dějiny novin v Čechách do r. 1848. 
Praha 1930; t ý ž :  Dějiny novin a časopisů do roku 1848. In: Československá vlastivěda 
VII. Písemnictví. Praha 1933, s. 391–436.
2 Jejich úctyhodný (přitom ne zcela kompletní!) přehled viz v bibliografické příloze 
recenzované knihy, s. 378–380.
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také jako jeden z předních domácích znalců středověkých a raně novově
kých městských dějin, ale též jako badatel na poli slavistiky, se novinovým 
zpravodajstvím začal soustavně obírat již ve druhé polovině padesátých 
let 20. věku. Tehdy jej coby knihovníka Novinářského studijního ústavu 
v Praze přivedla k této vědecké specializaci příprava retrospektivní biblio
grafie novin a časopisů. Více než čtyřsetstránková monografie, v níž nyní 
Z. Šimeček své dlouholeté výzkumy shrnul, byla, pokud jde o její první 
kapitolu zaměřenou na období do roku 1620 a poslední, třetí kapitolu 
věnovanou době od čtyřicátých let 18. věku do roku 1790, původně při
pravována jako součást grantového projektu Dějiny novinářství v českých 
zemích do 80. let 18. století, který bohužel nezavršilo vydání plánované 
kolektivní knihy. Druhá kapitola recenzované práce již vznikla bez přímé 
vazby na zmíněný grantový projekt.

V úvodu monografie Zdeněk Šimeček vymezuje se zřetelem k širšímu 
evropskému kontextu místo psaných a tištěných novin v rámci novověkých 
komunikačních médií, bilancuje první teoretická pojednání o tomto fenomé
nu z barokní a osvícenské epochy i rané pokusy o jeho vědecké uchopení, 
objevující se od 19. století; v neposlední řadě zde také objasňuje okolnosti 
vzniku a načrtává koncepci své monografie. Vlastní výklad je pak rozdělen 
do tří hlavních, chronologicky ohraničených kapitol, jejichž další, dílčí čle
nění vychází primárně z tematického, zčásti ale opět z časového hlediska.

V první kapitole, která pokrývá dobu před rokem 1620, autor nejprve 
věnuje pozornost tomu, na jakých principech raně novověké novinové 
zpravodajství fungovalo. Vykresluje zapojení českých zemí do evropského 
zpravodajského systému, v němž na sklonku 16. století zaujala důležité 
místo Praha. Přestože se první domácí tisky, zprostředkovávající informace 
o zahraničních událostech, objevily již na počátku 16. věku (šlo o produkty 
oficíny Mikuláše Konáče z Hodiškova), až hluboko do století následujícího 
hrály v českých zemích psané noviny zřetelně významnější úlohu než tištěné. 
Jedno z možných vysvětlení této skutečnosti nachází Z. Šimeček v působení 
cenzury zajišťované pražským arcibiskupstvím, která komplikovala vydávání 
tištěných titulů, avšak psané noviny jí nepodléhaly. Otázky distribuce novin 
a dosahu novinového zpravodajství sleduje autor se zřetelem k sociálnímu 
postavení odběratelů, k postupnému utváření sítě poštovního spojení, 
k působení knihtisku a k záběru obchodu s novinami. Poptávka po novi
nách vykazovala samozřejmě výkyvy, které souvisely se zainteresováním 
veřejnosti na aktuálním dění. Tak například velmi výrazné zvýšení zájmu 
o zpravodajství z Uher od počátku devadesátých let 16. století se odvíjelo 
od vypuknutí nového, jeden a půl decennia trvajícího otevřeného konfliktu 
habsburské monarchie s tureckou Vysokou Portou.3 V dalších částech první 

3  K tomu nověji též R a t a j ,  Tomáš: České země ve stínu půl měsíce. Obraz Turka 
v raně novověké literatuře českých zemí. Praha 2002, zvláště s. 30 nn.
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kapitoly se autor z různých úhlů detailně obírá pro předbělohorskou dobu 
jednoznačně nejfrekventovanějším typem novin, totiž psanými týdenními 
novinami (New Zeitung). Po obecněji koncipovaném zhodnocení významu, 
výpovědní hodnoty a úrovně poznání relevantních archivních i knihovních 
fondů a sbírek na území České republiky se Z. Šimeček soustředí na zma
pování jednotlivých okruhů recipientů psaných novin v českých zemích. 
Ke slovu tu přicházejí – prozatím značně nerovnoměrně probádané – pří
jemecké okruhy rožmberský, pánů z (Jindřichova) Hradce, pernštejnský 
a lobkovický, pražských arcibiskupů, olomouckých biskupů, žerotínský, 
Ladislava Žejdlice ze Schönfeldu a dalších šlechticů, jakož i zpravodajské 
okruhy měst, a to především Chebu, pražských měst, Českých Budějovic 
a Brna. Velmi důležitou součástí kapitoly je zhodnocení role konkrétních 
zpravodajských center, odkud proudily týdenní psané noviny do českých 
zemí. S ohledem na dochování dostatečně reprezentativního množství 
srovnávacího materiálu se autor zaměřil na data z roku 1591. Zásadní úlo
hu tehdy plnila poštovní trasa Taxisů na ose Řím – Augšpurk – Antverpy.

Ve druhé kapitole se Zdeněk Šimeček zabývá novinovým zpravodaj
stvím v době mezi bitvou na Bílé hoře a čtyřicátými léty 18. století. S ohle
dem na to, že v rámci kolektivního grantového projektu, na němž autor 
participoval před vznikem recenzované knihy, zpracovala dějiny tištěných 
zpravodajských médií pro uvedené období Eva Stejskalová (jejíž text má 
vyjít samostatně), se Z. Šimeček ve své práci zaměřuje na zhodnocení psa
ných novin – ovšemže s nezbytným zohledněním jejich tištěných protějšků 
– a na zmapování tehdejších informačních zdrojů a dosahu zpravodajství. 
Léta velkého evropského válečného konfliktu 1618–1648 charakterizoval 
rostoucí zájem o přísun aktuálních informací z bojišť, na nějž v němec
kých městech reagovala množící se nabídka tištěných týdenních novin. Ty 
proudily rovněž do českých zemí, kde se vedle nich výrazně uplatňovaly 
také vídeňské Ordinary Zeitungen, zatímco pražské tištěné týdenní novi
ny vznikly teprve v roce 1658. Tisk novin byl regulován privilegováním 
jejich vydávání i cenzurou, jíž se v návaznosti na předbělohorské poměry 
i za třicetileté války vyhýbalo rukopisné zpravodajství. Na jeho širokém 
uplatnění se do poloviny 17. století podílela šlechta i města, ale také praž
ský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu a olomoucký biskup František 
z Die trichštejna, nově též vysocí habsburští důstojníci jako Karel Bona
ventura de Longueval hrabě Buquoy, Rambaldo hrabě Collalto či Matyáš 
(hrabě) Gallas. K informacím získávaným prostřednictvím samotných 
psaných novin se od vypuknutí třicetileté války družily množící se relace 
o aktuálním dění v korespondenci agentů a novelantů. Pro poválečnou 
dobu do počátku 18. věku byl v našem prostoru příznačný rozvoj tištěných 
novin. Ani ten ovšem nezastavil rukopisné zpravodajství, jehož ucelené 
badatelské zhodnocení však zatím – mimo jiné kvůli množství archivních 
fondů, které dosud čekají na komplexní vytěžení – není možné. I tak 
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Šimečkův text přináší řadu cenných dílčích zjištění (opřených mimo jiné 
o systematický průzkum vybraných městských pramenů) jak o distribuci, 
tak o obsahovém zaměření sledovaných informačních médií. V hutné zkrat
ce pak autor načrtává základní kontury všeobecného rozšíření tištěných 
novin v první polovině 18. století, přičemž se zaměřuje na charakteristiku 
jejich abonentů a zhodnocení čtenářského zájmu z hlediska tematických 
i jazykových preferencí.

Třetí kapitola, chronologicky ohraničená čtyřicátými léty 18. století 
na jedné straně a rokem 1790 na straně druhé, je věnována vybraným 
otázkám tehdejšího rozvoje (tištěných) novin a časopisů. Zdeněk Šimeček 
se zde soustředí na problematiku fungování trhu se sledovanými médii, 
na způsoby tematizace aktuálního dění v tisku, na obsahové rozrůznění 
a specializaci konkrétních novin a časopisů, ale také na to, do jaké míry 
tyto tituly podléhaly státnímu dohledu a případně se stávaly terčem zásahů 
„shora“. Zevrubně porovnává situaci v Čechách, na Moravě a v (Českém) 
Slezsku a ukazuje, že tištěné zpravodajství v jednotlivých částech České 
koruny vykazovalo celou řadu specifik. Ta vyplývala mimo jiné z rozdílů 
v tradici vydávání periodicky vycházejících novin, kde měly Čechy před 
ostatními korunními zeměmi zřetelný náskok. Autor se rovněž zamýšlí nad 
společenským vlivem tisku a nad filosofickými a politickými souvislostmi 
jeho působení, jejichž rozkrývání nabývá zvláštní důležitosti ve vztahu k éře 
osvícenského absolutismu. Šimečkův výklad však neponechává stranou ani 
od klíčových problémů se odvíjející dílčí praktické otázky uplatnění novin 
a časopisů ve společnosti druhé půle 18. století, jakými jsou například výše 
nákladu těchto tiskovin či jejich zpřístupňování v kavárnách, vinárnách 
a hostincích.

Na recenzované knize je třeba ocenit záběr autorovy heuristiky. 
Zdeněk Šimeček pracoval s původními prameny, uloženými nejen v řadě 
českých a moravských archivů, ale také v analogických institucích na území 
Rakouska, Německa a Slovenska. V namnoze velmi rozsáhlých souborech 
písemností se dokázal zorientovat natolik, aby z nich vytěžil informace 
potřebné pro zpracování konzistentního výkladu o tak nesnadno uchopi
telné problematice, jakou raně novověké zpravodajství v českých zemích 
bezesporu je. Pokud jde o odbornou literaturu, postihl nejenom prakticky 
veškerou relevantní domácí produkci do počátku 21. století, ale také důle
žité zahraniční tituly.4 V tomto směru se autorovi podařilo podchytit (tře
baže již logicky nemohl do svého textu vždy uceleně zapracovat) i některé 
studie, popřípadě pramenné edice, se vztahem ke zkoumané problematice, 
které vyšly teprve v době, kdy byla jeho kniha připravována k vydání.5

4 Viz přehled pramenů a literatury na s. 359–383.
5 Zdeněk Šimeček tak například zachytil i edici Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny 
a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. I. Písemnosti z let 
1526–1535. Ed. Tomáš Sterneck. Praha 2010, aniž by již ale mohl doplnit jednotlivé odkazy 
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Čtyřsetstránková monografie Zdeňka Šimečka je velmi potřebným 
dílem, které svým širokým záběrem při vysoké kvalitě zpracování látky 
budí respekt (nelze v této souvislosti nepřipomenout, že autor paralelně 
– rovněž s vročením 2011 – publikoval komplexní, pětisetstránkové po
jednání o knižním obchodu v Brně mezi končícím středověkem a závěrem 
18. století).6 Představuje zcela zásadní bohemofonní příspěvek k poznání 
dějin komunikace a ke zmapování složité sítě informačních kanálů, které 
v období raného novověku spojovaly české země s jinými oblastmi starého 
kontinentu i s mimoevropským prostorem. Kniha z pera doyena domácího 
bádání na poli postmedieválního novinového zpravodajství bezpochyby 
podnítí zintenzivnění zájmu o tuto problematiku, a tím současně přispěje 
ke kýženému oživení studia politických dějin českých zemí v 16.–18. století. 
S potěšením lze konstatovat, že se Šimečkovo opus magnum po zásluze 
dočkalo důstojného vydání pod hlavičkou Matice moravské. Vedle toho, 
že nepostrádá žádnou z náležitostí vědecké monografie (včetně rejstříků 
osob, míst a geografických názvů, jakož i – vzhledem k závažnosti práce 
možná zbytečně krátkého – anglického resumé), potěší zainteresované 
čtenáře i svou reprezentativní grafickou úpravou. Tomáš Sterneck

*

na ty v ní otištěné kusy, o nichž se v monografii zmiňuje. Pokud jde o recentní literaturu, 
přibližně v době vydání Šimečkovy knihy vyšlo několik studií s úzkým vztahem ke sledo
vané problematice. Srov. alespoň P r a ž á k o v á ,  Kateřina: Das kommunikative Bild 
Ostmitteleuropas und des osmanischen Reichs in der Zeitungssammlung der letzten Rosenberger. 
FrühneuzeitInfo 21, 2010, Heft 1–2, s. 180–197; S t e r n e c k ,  Tomáš: Historica Třeboň 
1526–1547 (Briefe, Urkunden und andere Quellen zur politischen Geschichte der Werdezeit der 
Habsburgermonarchie). Konzeption und methodologische Probleme eines neuen Editionspro
jekts. In: Flachenecker, Helmut – Tandecki, Janusz – Kopiński, Krzysztof (Hgg.): Editions
wissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben 
und aktuelle EDVProjekte (= Publikationen des DeutschPolnischen Gesprächskreises für 
Quelleneditionen 6). Toruń 2011, s. 347–368.
6 Š i m e č e k ,  Zdeněk: Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století. Brno 
2011 (knihu vydal Archiv města Brna).

František Č a j k a :  Církevněslovan-
ská legenda o svaté Anastázii
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 240 s., 
ISBN 978-80-86420-44-8

Ještě nedávno by se zdálo, že výzkum 
staroslověnštiny v českých zemích zůstane 
spojen pouze se jmény velkých slavistů mi
nulosti. Nicméně v posledních letech bylo 
vydáno několik knih, které potvrzují, že se 
naštěstí formuje nová generace paleoslove
nistů, připravená pokračovat v díle význam
ných lingvistů minulosti – jedná se např. 
o práci Miroslava Vepřeka (UP Olomouc) 
o České redakci církevní slovanštiny z hlediska 

lexikální analýzy, edici Čtyřiceti homilií Ře-
hoře Velikého na evangelia, zpracovanou ješ
tě péčí Václava Konzala (SlÚ AV ČR), avšak 
ve spolupráci s Františkem Čajkou (SlÚ AV 
ČR). K uvedeným publikacím nyní přibyla 
i edice legendy o sv. Anastázii s rozsáhlým 
úvodem, vzniklá zásluhou Františka Čajky.

Byť byla otázce staroslověnského pí
semnictví a liturgie věnována i mezi histo
riky poměrně značná pozornost, historici 
bohužel většinu staroslověnských památek 
opomíjeli. Je to vcelku pochopitelné, neboť 
většinu textů, u nichž se přepokládá český 
původ, tvoří překlady hagiografických textů 
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z latiny, které svým obsahem o situaci v čes
kých zemích takřka nic nového nesdělují. 
Navíc jsou edice mnoha těchto textů jen 
obtížně dostupné a není také mnohdy snad
né proniknout obtížným jazykem „jiného“ 
oboru, v tomto případě slovanské filologie. 
Přesto by nemohlo být větší chybou v této 
praxi pokračovat a Čajkova monografie 
nám zde podává pomocnou ruku. Co se 
staroslověnským textům nedostává na „za
jímavém“ obsahu, nahrazují totiž cennými 
„druhotnými“ informacemi, dokumentují
cími kulturní kontakty mezi českou církví 
a církevními institucemi za pásem hranič
ních hor. V případě staroslověnských textů 
překvapivě nejen na východě či jihu, tedy 
ve slovansky mluvícím prostředí, ale také 
(a to spíše) na západě, v Bavorsku.

Čajka svou monografii uvozuje pře
hledem památek domněle českého původu, 
který zakládá zejména na sekundární lite
ratuře. Seznámení s těmito texty zakončuje 
upozorněním na dosud neotištěný text vý
znamného znalce liturgie i staroslověnštiny 
Vojtěcha Tkadlčíka, který po jeho soudu 
představuje další argument ve sporu o sta
roslověnskou liturgii a její legitimitu – dle 
Tkadlčíka byl totiž známý list Štěpána V., 
kterým se tato liturgie zakazuje, zpadělán 
biskupem Wichingem, nebo alespoň vysta
ven na základě neúplných informací, a tudíž 
byl od počátku neplatný. Tím je podle Tka
dlčíka (i podle Čajky) zpochybněna jeho 
legitimita. (Zde dodejme, že pochyby o pra
vosti Štěpánova listu pronesl již před mno
ha desetiletími G. Laehr: Das Schreiben Ste-
phans V. an Sventopulk von Mähren. Neues 
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde 47, 1927, s. 159–173.) 
Byť může být tato úvaha platná, nic nemě
ní na tom, že Wiching zřejmě prosadil svou 
a Metodějovy stoupence na Svatoplukově 
dvoře porazil; rovněž pokus (nebo pokusy) 
českých knížat legitimovat liturgii ve slo
vanštině narazily na nepochopení papež
ského dvora, který však z pochopitelných 
důvodů nebyl s to důrazněji zasáhnout ani 
v její neprospěch.

Na obecný úvod navazuje František 
Čajka představením rukopisů, a to jak staro
slověnských, tak rukopisů latinské předlo
hy staroslověnského textu. Přes nespornou 
užitečnost tohoto soupisu by však pro další 

autorovu argumentaci (i pro čtenáře jeho 
knihy) bylo užitečné podrobněji rozepsat 
obsahy alespoň některých rukopisů, neboť 
i kontext, ve kterém se jím pojednaná pa
mátka vyskytuje, leccos prozrazuje o pro
středí, kde se text přejímal a překládal – 
pomáhá nám např. přesněji pochopit, jakou 
roli mohlo tradování této legendy sehrávat 
v prostředí těch klášterních komunit, jež 
nelitovaly prostředků ani úsilí, aby její text 
opisovaly a překládaly.

Velký přínos práce tvoří kritická edice 
staroslověnského textu, jež vychází ze všech 
rukopisů a reflektuje i různočtení latinské
ho originálu. Čajka přitom velmi případně 
paralelně s textem staroslověnským vydává 
i latinskou předlohu, která místy umožňuje 
lépe pochopit některá staroslověnská čtení. 
Nejenom edice, avšak také přehled ruko
pisů, zejména latinských, umožňuje blíže 
pochopit kulturní kontext, ve kterém do
cházelo k vzájemné interakci mezi latinskou 
a staroslověnskou kulturou. Ukazuje na ne
ostrost hraničních pásem, která naopak měla 
alespoň podle některých badatelů tyto dvě 
větve kultury v českých zemích ostře oddě
lovat. Nabádá však také ke zkoumání nedo
statečně známých vazeb mezi domácí a „říš
skou“ církví, jež my, historikové, začasté 
odbýváme nanejvýše historkami o snahách 
získat arcibiskupství, aniž bychom však blí
že zkoumali „přízemní“ vazby na úrovni 
rukopisných tradic sdílených textů, jmen 
společně svěcených světců v kalendáriích 
nebo směňovaných ostatků. Čajkova kniha 
představuje důležitý krok směrem k bližší
mu uchopení těchto vazeb, a tak nezbývá 
než doufat, že autor sám, případně další 
kolegové slavisté záhy k jeho vzorné edici 
připojí rozbory a vydání dalších, neméně 
důležitých staroslověnských textů bohemi
kálního původu. David Kalhous

Jan S t e j s k a l :  Řecké dědictví 
na západě. Monasticismus, misie a střední 
Evropa ve středověku
České Budějovice, Bohumír Němec – Veduta 
2011, 224 s., ISBN 978-80-86829-72-2

Otázka řecké kultury na středověkém 
západě je v literatuře povětšinou spojována 
s otonskou renesancí, posléze s rozkolem 
mezi západní a východní církví v polovině 
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11. století a následně se znovuobjevením 
ztraceného vědění prostřednictvím arab
ských a židovských učenců a vítězným taže
ním scholastiky na evropských univerzitách 
ve 13. věku. Jan Stejskal ve své předkládané 
knize (s upřesňujícím podtitulem Monasti-
cismus, misie a střední Evropa ve středověku) 
nahlíží na problematiku řeckého dědictví 
na západě jinou optikou. Těžištěm jeho 
zájmu se stává středověká Itálie, konkrét
ně pak specifický fenomén středověkého 
mnišství, tzv. camaldolská kongregace. Její 
dějiny, proměna, modernizace i snaha o ná
vrat zpět k původním ideálům otců zakla
datelů je potom stěžejní, leč nikoliv jedinou 
náplní publikace. 

Ještě než ale přikročí k hlavnímu té
matu svého studia, seznamuje Jan Stejskal 
čtenáře v základní míře s nutným kontex
tem, tj. s dějinami Apeninského poloostrova 
počínaje 6. stoletím, s obzvláštním zřetelem 
k tzv. Ravennskému exarchátu coby oblasti 
s určujícím byzantským vlivem. Sama Raven
na je místem, kolem něhož se vine značná 
část Stejskalova výkladu. V úvodní kapitole 
tak Stejskal vysvětluje komplikovaný histo
rický vývoj Itálie raného středověku, zamě
řuje se na nelehké vztahy byzantské správy 
s Římem a s tím související vztahy Ravenny 
k papežské i císařské moci. Přednostní po
zornost věnuje přirozeně vývoji řeholních 
komunit v oblasti, čerpajících z benedik
tinského i basiliánského proudu, a půso
bení vlivů západní i východní spirituality. 
Řecké kláštery totiž v regionu fungovaly 
až do zrušení Jindřichem III. roku 1054. 
Jako instituci klíčového významu tu autor 
po právu vyzdvihuje klášter při bazilice sv. 
Apolináře v Classe. Tento klášter, který si 
velmi oblíbil císař Ota III. a kde pobýval 
nějaký čas slavný clunyjský opat Maiolus, 
se totiž nerozlučně pojí s počátky reformní 
činnosti sv. Romualda z Ravenny, a tedy 
i se vznikem samotné camaldolské kong
regace. Stejskal tedy poukazuje na velkou 
pestrost italského řeholního života, na pří
klady osobností typu sv. Nila Rossanského, 
Jana Filagrota či sv. Symeona. Byzantské 
dědictví proto v Itálii ovlivnilo i řeholní re
formu 10. století. Třebaže clunyjské hnutí 
zde nalezlo nemalou odezvu, nestalo se 
jediným východiskem z pociťované krize. 
Druhou alternativou bylo poustevnictví 

coby návrat ke kořenům monasticismu. 
Vlivným propagátorem eremitismu se stal 
na počátku 11. století po své nedobré zku
šenosti v Classe právě sv. Romuald, který 
tuto orientaci vetkl do vínku camaldolské 
reformě. Romuald se stal zakladatelem 
hned několika klášterů, v nichž se jeho 
odkaz, kodifikovaný o generaci mladším 
Petrem Damianim, dále rozvíjel. Specifikem 
Camaldoli, tedy kláštera, který dal hnutí 
posléze jméno, se stalo snoubení poustev
nictví s životem dle řehole sv. Benedikta. 
Ideální klášterní jednotka Romualdových 
následovníků se tak skládala z odděleného 
cenobia a opodál ležícího eremu. V čele pak 
stál představený eremu, nikoliv cenobia, jak 
požadoval sv. Benedikt. Zmíněný Petr Da
miani, v srdci bytostný eremita, se nakonec 
stal ostijským kardinálem a neobyčejně vliv
nou osobností 2. poloviny 11. století, který 
se svými spisy a autoritou zásadní měrou 
zasloužil o zakořenění a popularizaci camal
dolského monastického hnutí. Damianiho 
názory na podstatu mnišského života (tedy 
i života správného křesťana) v předvečer 
vypuknutí tzv. zápasu o investituru proto 
Stejskal v knize podrobně rozebírá. 

Sv. Romuald vdechl svému hnutí také 
tradici misijní. Vzorem kongregace se v tom 
stal osud sv. Vojtěcha, jehož ostatky Ota III. 
(sídlící spolu s papežem Silvestrem II. 
na přelomu tisíciletí v Ravenně) věnoval 
Romualdovu klášteru sv. Vojtěcha na ostrově 
Pereon. Ten se měl stát v Otových předsta
vách nástrojem evangelizace na severu ležící 
Sclavinie. Pereonští mniši Vojtěchův odkaz 
přijali za svůj a do středovýchodní Evropy 
tak v průběhu 11. věku vyrazilo několik 
misií. Jim věnuje Jan Stejskal pozornost 
v dalších pasážích. Seznamuje nejprve s ži
votem sv. Bruna z Querfurtu. Bruno věnoval 
camaldolské kongregaci dva zásadní vzorové 
texty – legendu o sv. Vojtěchovi a legendu 
o pěti svatých bratřích, kteří ve Vojtěchových 
stopách zemřeli v Polsku – aby následně do
vršil imitatio sancti Adalberti vlastní smrtí při 
pokusu o christianizaci Prusů. Camaldolská 
tradice se tak rozrostla na samém počátku 
11. století o étos mučednictví. Vedle Brunova 
osudu se Stejskal podrobně zaobírá také 
samotnou pereonskou svatovojtěšskou fun
dací, odtud pocházející misií v čele s mnichy 
Benediktem a Janem, jejich osudy v Polsku 
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Boleslava Chrabrého a následně také kultem 
pěti svatých bratří v Itálii, Polsku i Čechách. 
Část ostatků (Stejskal se tu kloní k názo
rům polské historiografie) byla totiž roku 
1039 převezena spolu s ostatky sv. Vojtě
cha do Čech a věnována kostelům ve Staré 
Boleslavi a na Sázavě. Ostatky sv. Kristina 
se za episkopátu Jindřicha Zdíka dostaly 
do majetku katedrály sv. Václava, díky če
muž se Kristin stal jedním z patronů měs
ta Olomouce. Svatovojtěšské dědictví tak 
provazuje dějiny střední Evropy s na první 
pohled nesouvisejícími dějinami severní 
Itálie, což Janu Stejskalovi umožňuje do
dat známým příběhům osvěžující kontext. 
Na letitý charakter těchto vazeb přitom 
autor upozorňuje ještě v pasážích, v nichž 
představuje tzv. Codex Forojuliensis, domně
lý autograf evangelia sv. Marka, jehož část 
přivezl Karel IV. do Čech a na jehož foliích 
jsou dochována jména poutníků do Říma. Ze 
známých osobností tu lze najít např. kníža
ta Svatopluka, Kocela a Pribinu či biskupa 
Wichinga. Zvěčnit se zde neváhal ani sám 
Karel IV. Stejskalovi je manuskript svědec
tvím o christianizaci středovýchodní Evropy, 
dokladem o kontaktech slovanského a ital
ského prostředí a uvažuje proto, že Pereon 
si Ota III. coby středisko misie ke Slovanům 
nezvolil náhodou. Na druhou stranu ovšem 
konstatuje, že v celé camaldolské tradici ne
shledal žádné povědomí o soluňské misii, 
které by snad bylo možné očekávat. 

Doménou kongregace přes veškerý 
misijní důraz zůstala Itálie. Jen v menší 
míře vznikly domy camaldolské kongrega
ce ve Španělsku, Francii, v Uhrách a Pol
sku. Chronologicky se hlavní vlna vzestupu 
camal doliánů pojí s dobou 11. a 12. století, 
během 13. století přichází úpadek a kri
ze, jež se projevila v popularitě řádu, tak 
ve způsobu života bratří. Proto na počátku 
15. století došlo k pokusu o reformu, kte
rá měla Camaldoli obrátit zpět k ideálům 
Romualda a Damianiho. Zde Jan Stejskal 
v návaznosti na svou starší monografii 
(Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Praha 
2004) čtenáře seznamuje nejprve s osob
ností někdejšího premonstráta Jana Jeroný
ma z Prahy, který se po předchozím pobytu 
v Polsku a misii na Litvě po roce 1413 vydal 
do Itálie, aby vstoupil do Romualdovy kon
gregace (podle Stejskala v jeho rozhodnutí 

rezonovala znalost misijní tradice kongre
gace, stejně tak jako tradice sv. Vojtěcha 
a pěti bratří). Jana Jeronýma brzy čekala 
v Camaldoli zářná kariéra, neboť byl zvo
len na vlivný post představeného tamějšího 
eremu. Druhou klíčovou osobností cam
aldolských dějin je pak souputník a jako 
generál řádu i konkurent Jana Jeronýma, 
proslulý humanista, průkopník řeckých 
studií a politik ve službách papeže Evžena 
IV. Ambrogio Traversari. Na základě mi
nuciózního rozboru Traversariho díla Jan 
Stejskal ukazuje na soudobý trend návratu 
k apoštolské tradici a ideálům pouštních 
otců, které se prolínaly se snahami Evžena 
IV. o unii mezi východní a západní církví. 
Stejskal tak v Kristellerových stopách upo
zorňuje na religiózní náboj rané renesance, 
jež bývá mnohdy opomíjen. Dané pasáže 
jsou skutečně rovnoměrně koncipovány 
nejen jako dějiny camaldolského mniš
ství, ale zároveň představují detailní vhled 
do florentských humanistických kruhů prv
ní poloviny 15. století. Traversariho zájem 
o řeckou vzdělanost tak byl podle Stejskala 
ovlivněn nejen dobovým ovzduším (např. 
exilem z Byzance pod tlakem Turků či po
litickými cíli kurie), ale i tradicí a odkazem 
sv. Romualda. O to paradoxnější se jeví po
znání, že Traversariho úsilí na poli studií 
humanitatis bylo jeho spolubratry reflekto
váno spíše minimálně.

Monografie Jana Stejskala je přínosná 
nejen volbou tématu, které není v českém 
dějepisectví v podstatě reflektováno, ale 
také svou podnětnou koncepcí – autor se 
nezaměřuje na spíše úžeji vymezený výsek 
dějin, ale snaží se před čtenářem přede
střít příběh, klenoucí se na ploše pěti sta
letí. Kniha je zdařilým dokladem toho, jak 
přínosné může být, když se dějiny uměle 
nedělí na národní a obecné, ale jsou pojí
mány ve vzájemných souvislostech. S ohle
dem na šíři témat, kterým se v knize dostává 
pozornosti, není třeba pochybovat, že titul 
bude uvítán zájemci o dějiny monasticismu, 
christianizace či papežské politiky pozdní
ho středověku, otonské renesance, italské 
renesance a humanismu i kulturních dějin 
obecně.  Josef Šrámek 
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Jan K l á p š t ě :  The Czech Lands in 
Medieval Transformations
Leiden – Boston, Brill 2012 (East Central and 
Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450 
17), 524 s., ISBN 978 90 04 20347 1 (ISSN 
1872-813)

Uplynulo sotva šest let od chvíle, kdy 
se v historických seminářích začaly probírat 
úvahy, které Jan Klápště věnoval proměně 
českých zemí ve středověku (ČMM 125, 
2006, s. 220–225). Šest let ovšem nezna
mená mnoho. Zpravidla jen zahalí do milo
srdného šlojíře zapomnění druhdy oslavo
vané práce, vzácněji se lze vzdálit „věčným 
pravdám“, případně se dobrat naděje, že 
minulost může být místem citlivého dialo
gu. Právě zde také započala cesta v jazyku 
zakletých „Proměn“ k publiku, jehož vztah 
k českým dějinám nepřesahuje hranu zdvo
řilého nezájmu. Proč ale „Proměna“, jíž by 
jinak slušel název „dny, kdy se nic nestalo“?

Jan Klápště nahlížel do světa, který se 
míjel jak s „osudovými“ předěly, tak se spo
lečenstvím mocných. Raději putoval českou, 
moravskou nebo slezskou krajinou raného 
a vrcholného středověku, aby se tu snažil 
porozumět třeba obtížnému soužití s dý
mem, významu sekery pro rolníka, či všed
ním zápasům o pitnou vodu. Právě osobní, 
do textu vsazené postřehy a dojmy propůj
čily celému výkladu podmanivost, čímž se 
opět kruhem vracíme k otázce, proč subtilní 
„Proměna“ a ne některá ze světově se tvá
řících syntéz?

Přitažlivost „Proměny“ očividně ne
souvisí s poetikou velkolepých příběhů, 
nýbrž se způsobem výkladu. Ten pracuje 
s důvěrnou znalostí situace, kterou autor 
převedl do rozměru obecnějších, modelo
vých postřehů. Jan Klápště tak elegantně 
doplnil Bartlettovu europeizaci o jakýsi 
věcný protějšek (Bartlett, R.: The Making of 
Europe. Conquest, Colonization and Cultu
ral Change 950–1350. London 1993), když 
definoval „proměnu“ českých zemí rané
ho a vrcholného středověku jako dlouhé, 
odlišným tempem rytmizované prolínání 
domácích předpokladů s hodnotami, jež 
se v časovém předstihu rozvíjely na evrop
ském Jihu a Západě.

Úsporné, nezřídka na kouzlu a hříč
kách češtiny založené teze od počátku vylu
čovaly prostý převod, což si vynutilo těsnou 

spolupráci autora a překladatelů, jmenovitě 
Seana Marka Millera a Kateřiny Millerové. 
A již zběžná četba prozrazuje, že si obě 
strany padly do oka. Nejen že se podařilo 
dovysvětlit české reálie, ale zachován zůstal 
i přirozený vztah textu a obrazového do
provodu. Naopak bez výraznějších zásahů 
se obešla základní struktura díla, kterou 
určily tři tematické celky: „Proměny moci 
mocných“ (Transforming the Might of the 
Mighty, s. 13–169), „Křehké jistoty venko
va“ (The Frail Certainties of the Rural Milieu, 
s. 171–324) a „Dlouhá cesta do města“ (The 
Long Journey to the Town, s. 325–457).

Pominemeli záměnu dvou kapitol, 
v nichž Jan Klápště srovnal do vhodnější 
časové posloupnosti vzestup urozeného 
Vítka z Prčice (Kin-Group Beginnings in 
Prčice, s. 64–68) a komornickosoudcov
skou kariéru Lva z Klobouk (Leo de Klobuc 
or an Official’s Path to Property, s. 76–80), 
byla do obsahu vložena jediná nová pod
kapitola, kde se dostalo zvláštní pozornosti 
překonanému, v německé medievistice však 
stále citovanému konceptu služebné sou
stavy (For a Theory of Service Organisation 
and Back Again, s. 344–350). Nezbytnou 
úpravou prošel i úvodní „Středověk vzdá
lený i blízký“ (The Middle Ages – Distant and 
Close, s. 1–12), jenž se sice nadále chová 
jako návod ke čtení, nicméně s ohledem 
na zahraničního uživatele byl prvním dílčím 
sentencím předsazen koncept Kunderovsky 
chápané střední Evropy. V obdobném du
chu se nesly přípisky k závěrečné „Změně 
ve změně“ (Change in Change, s. 459–469), 
již doplnilo obecné zamyšlení nad jedno
tou proměn českých zemí, střední Evropy 
a Evropy (The Czech Lands, Central Europe, 
Europe, s. 467–470).

Ediční řada (East Central and Eastern 
Europe in the Middle Ages, 450–1450), kte
rou řídí profesor severofloridské univerzity 
Florin Curta, přiznala kritickému aparátu 
podružnou roli, a proto se jednotlivé po
známky omezily pouze na nezbytné údaje. 
Docela jiný prostor byl vyhrazen obrazové 
příloze, jež byla vysázena do textu jak v hoj
ném počtu, tak uspokojivé kvalitě. A proto
že autorský záměr od počátku počítal s účel
ným propojením slova a obrazu, překonává 
výsledek domácí předlohu, což spolu se 
zdařilým překladem nabízí přeshraničním 
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zájemcům vcelku sevřenou představu o po
vaze první velké modernizace českých zemí 
a vlastně i celé středovýchodní Evropy.

Zasloužená chvála by mohla znít hla
sitěji, kdyby si „Proměna“ soustavněji vší
mala vkladu církevních institucí a kdyby se 
z jinak umně skloubeného řetězce příčin 
a následků nevytratil panovnický dvůr. 
Jan Klápště tak kouzlem nechtěného vy
ňal středověkou inovaci z jejího správního 
a mocenského rámce, přestože se v dílčích 
pasážích opakovaně vracel k nezastupitel
né roli zeměpána, vrchnosti a církevních 
institucí. Nakonec přejímání a sdílení 
hodnot okcidentální civilizace si snad ani 
nelze představit bez nové, církevními řády 
a na Západě vzdělaným duchovenstvem 
šířené zbožnosti.

Nebylo by však spravedlivé, loučit se 
s Janem Klápště mírnou výčitkou, neboť 
ve výsledku klady naprosto převažují nad 
(spíše jen tušenými) slabinami. A již vůbec 
netřeba pochybovat, že si „Transformace“, 
podobně jako před šesti léty „Proměna“, 
najde svého nadšeného čtenáře…

Martin Wihoda

Eva D o l e ž a l o v á  –  Petr M e -
d u n a :  Co můj kostel dnes má, nemů-
že kníže odníti. Věnováno Petru Somme-
rovi k životnímu jubileu
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 
276 s., ISBN 978-80-7422-081-4

Na jaře loňského roku vydalo Nakla
datelství Lidové noviny za podpory projek
tu Křesťanství a česká společnost ve středově-
ku: normy a skutečnost (evropské souvislosti 
českého tématu) sborník příspěvků Co můj 
kostel dnes má, nemůže kníže odníti u příle
žitosti životního jubilea Petra Sommera. 
Křesťanství, jeho střetávání s pohanskými 
kulty, christianizace, svět klášterů a cír
kevních hodnostářů, svatí a posvátné se 
stali hlavními tématy této publikace, jejíž 
autoři se snaží skrze písemné památky 
a archeologické nálezy konfrontovat obec
né představy římské církve se skutečností 
české společnosti v 9.–13. století a poodkrýt 
zbožnost a podobu náboženského života 
této doby. Svou problematikou se proto do
týká dnes velmi aktuálních témat, jako je 
otázka vztahu centra a periferie či integrace 

české a moravské středověké společnosti 
do křesťanské Evropy. Kniha je jedinečná 
svoji interdisciplinaritou. Velká část pří
spěvků vychází nejen z písemných prame
nů, ale důkladně se věnuje také rozboru 
archeologických poznatků, raně středověké 
architektuře a numismatice. 

Publikace je rozdělena do tří tematic
kých okruhů. První, nesoucí název Pohané 
i křesťané, se zaměřuje na střetávání pohan
ských představ s křesťanskými a na nejstarší 
styky Čech s křesťanským světem. Úvodní 
článek Jiřího Slámy nás ve stručnosti se
znamuje s nejstaršími dějinami křesťanství 
a zavádí nás do prostoru Palestiny a Malé 
Asie, odkud se křesťanství šířilo mimo jiné 
do oblasti Středozemního moře, západní 
Evropy a později i do středoevropského pro
storu. Vrcholí křtem českých knížat v roce 
845 a podřízením Čech diecézi v Řezně 
za knížete Spytihněva. Následný příspěvek 
Nadi Profantové naopak poukazuje na pro
jevy pohanského myšlení v českých zemích 
a na synkretismus 9., 10. a první poloviny 
11. století, o němž svědčí dochované ná
hrdelníky, nákončí a výbavy hrobů v Dol
ních Věstonicích a Mikulčicích. Články Jana 
Maříka, Petera Baxi, Tomáše Velímského 
a Jany MaříkovéKubkové sledují vývoj raně 
středověké architektury, fenomén dřevěných 
kostelních staveb či sídelní struktury. 

Druhá část sborníku Christianizace 
a svět klášterů seznamuje čtenáře se šíře
ním křesťanství a prostředím klášterů. První 
tři příspěvky se shodně zabývají misiemi. 
Marek Derwich poukazuje na jazykové 
problémy, kterým museli čelit misionáři 
na nerománském území. Sleduje především 
vztah římské církve a slovanského jazyka 
počínaje misiemi salcburské církve ve slo
vanštině a konče výnosy papežů Hadriá
na II., Jana VIII. a Štěpána V., ve kterých 
se vyjadřovali k možnosti používat slo
vanský jazyk v liturgii či katechezi. Autor 
tak otevřel i zajímavou otázku používání 
a znalosti slovanského jazyka ze strany 
kléru a misionářů. Petr Charvát se ve svém 
příspěvku zaměřil na průběh christiani
zace polabských Slovanů, především pak 
na otázku, jakou roli při tom sehrál bene
diktinský řád. Zajímavým shledávám jeho 
názor, že slovansky mluvící obyvatelstvo 
v dnešním Sasku se sjednotilo a upevnilo 
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v pohanských tradicích jako „etnonymum 
Lutici“ až tehdy, když docházelo k zása
hům do sakrálního a profánního dědictví 
jejich společnosti. Průběh christianizace 
u slovanských Obodritů a Ránů zachytila 
Kateřina Charvátová, která ji spojila s pů
sobením cisterciáka Bernona ze Schwerinu, 
jenž se zasloužil o přijetí křesťanské víry 
v Meklenbursku a na Rujáně. Nález tera
kotových reliéfně zdobených dlaždic z Hra
diska, o nichž podrobně vypovídá článek 
archeologa Pavla Kouřila, dle kterého se 
dochovaly i v nedaleké Střelné, do svého 
příběhu zakomponoval Martin Wihoda, 
který v něm vylíčil osudy mnichů Jurika 
a následně i Abraháma a popsal okolnosti 
žádosti o povýšení poustevny na klášter, 
adresované Vladislavu Jindřichovi.

Závěrečná část sborníku Svatí, posvátné 
a profánní je věnována středověkým svět
cům, církevním hodnostářů a legitimizač
ním rituálům. Martin Nodl věnující se světci 
a jeho atributům staví k němu do protikladu 
ďábla pokušitele a ukazuje na příkladu sv. 
Prokopa, jak byl světec nazírán v pozdně 
středověké i barokní literatuře. Společným 
znakem světců se stává myšlenka jejich neo
mezené moci, díky které si podmaňují ďábla, 
uzdravují nemocné a konají další zázraky. 
Nad prvními mučedníky z rodu Přemyslovců 
se zamýšlí Zdeněk Dragoun, který velice 
neotřele interpretuje pragmatický způsob, 
jakým si Přemyslovci chtěli zajistit přímluvce 
u Božího trůnu z vlastního rodu, a histo
rické události českého 10. století tak staví 
do zcela nového světla. O životě sv. Olafa, 
jak ho zachytil Theodoricus Monachus ve své 
Historii norských králů, pojednává ve svém 
příspěvku norský historik Sverre Bagge, za
stávající stanovisko, že Theodorikovo dílo 
není pouhou hagiografií, ale popisem po
litických dějin zakládajícím se na pečlivém 
sběru a třídění informací, čemuž odpovídá 
i věcný a strohý literární styl autora. Josef 
Žemlička se ve svém článku pokouší vysvětlit 
proměnu knížecích Čech v Čechy královské 
zkoumáním změn nastolovacího a koruno
vačního obřadu přemyslovských panovníků 
a volební symboliky a zaměřuje se na pražský 
kámen Žiži. Zájem Evy Doležalové se naopak 
soustředí na problematiku biskupské volby 
v plné její šíři a zachycuje ji od výběru kan
didátů na biskupský stolec až po uvedení 

biskupa do jeho úřadu a svěcení. Nevyne
chává ani ceremonie, které jsou s biskupskou 
volbou a svěcením nevyhnutelně spojené. 

Sborník je výsledkem současného zvý
šeného zájmu o dějiny křesťanství, proces 
christianizace a vztah římské kurie a národ
ních církví. Jeho hlavním zájmem již není 
zkoumat dějiny církve jako instituce, ale za
chytit střetávání pohanského a křesťanského 
světa, konfrontovat normy a pravidla dané 
římskou kurií na jedné straně a realitu kaž
dodenního života na straně druhé. Pestrostí 
předložených témat a nastíněných otázek se 
autorům podařilo zachytit koexistenci dvou 
myšlenkových řádů, pohanského a křesťan
ského, který se snažil původní archaický řád 
vytlačit, a poukázat na určité aspekty života 
české společnosti v 9.–13. století.

  Pavlína Honzíková

Joanna S o b i e s i a k :  Od Lecho-
wego pola (955) do Mediolanu (1158). 
W służbie monarchów Rzeszy. Relacje 
czeskich źródel narracyjnych o wypra-
wach Przemyślidów
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej 2011, 148 s., ISBN 978-
83-7784-083-2

Autorka nejdříve stručně popisuje 
politický vývoj ve střední Evropě 1. polo
viny 10. století a způsob vedení kampaní 
a bojů Maďary. Pečlivým rozborem obou 
nejdůležitějších pramenů – Života svatého 
Oldřicha a Widukindovy kroniky analyzuje 
prostor a čas bitvy na Lechu. Poslední třeti
na kapitoly se týká již samotné české účas
ti. J. Sobiesiak si všímá kontrastu výsledku 
střetu Čechů s Maďary a kronikářova popi
su vysoké bojové hodnoty českého oddílu. 
V otázce velitele českého kontingentu se 
autorka přiklání k názoru, že jím byl buď 
sám Boleslav I., nebo osoba z jeho bez
prostředního okolí. Taktéž nejistý je bez
prostřední zisk českého vládce, naznačeny 
jsou teorie o připojení Moravy, nebo její 
severní části. Závěrem J. Sobiesiak shrnuje, 
že již v polovině 10. století se stalo zvykem 
říšských panovníků využívat české vojenské 
pomoci (tak jak se to dělo na konci téhož 
století při výpravách proti Luticům). 

Druhá kapitola se přesouvá do 11. a 12. 
století, kdy podle autorky měli čeští vládci 
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po holdu Vladivoje a nastolení Jaromíra 
povinnost přispívat vojensky na kampaně 
římského panovníka v Německu. Hlavní
mi prameny jsou zde Kosmas a Kanovník 
vyšehradský. Oba shodně uznávají povin
nost českého knížete (ač je zdůrazněno, že 
Kosmas neměl Němce v oblibě), u obou 
shodně tato povinnost nezávisí na hodnosti 
(královské či císařské) říšského panovníka.

Samostatným tématem jsou výpravy 
do Itálie, buď v rámci římských jízd, nebo 
za účelem pacifikace místního odboje. 
Ve druhém případě J. Sobiesiak nedokáže 
rozhodnout, zda jde o povinnost českého 
vládce, nebo o vzájemnou dohodu dvou 
spojenců (jako v případě Vladislava II.). 
Úhelným kamenem je počet 300 ozbro
jenců posílaných z Čech na římskou jízdu. 
Poprvé jsou zmíněni k roku 1081 v pegav
ských análech, zná je i Zlatá bula sicilská. 
Zde historička připomíná starší české bá
dání (J. Volf), které vidělo v 300 bojov
nících samostatnou jednotku (houfec), ale 
souhlasí s novějším názorem M. Wihody, 
že 300 je symbolické číslo (plnost, celost). 
V případě římské jízdy se na české účasti 
domluvil Jindřich IV. s Vratislavem výmě
nou za královskou korunu. Česká participa
ce na další římské jízdě měla být (v době 
dynastické nerovnováhy v českém knížec
tví) Vladislavovi I. Jindřichem V. vnucena 
(i tak lze vysvětlit Kosmův údaj, že český 
kontingent se zpozdil za hlavními silami). 
Později se česká výprava, vedená nevlád
noucím Přemyslovcem, stala povinností 
(s výjimkou jízdy Fridricha I., na kterou 
neměl být Vladislav pozván i kvůli tomu, 
že nesložil lenní hold králi). Změna nastala 
začátkem 13. století, Češi se pravděpodob
ně neúčastní jízdy Oty IV., vykoupení se 
z povinnosti potvrzuje i Zlatá bula sicilská.

Naproti tomu „neřímské jízdy“ byly 
po celou dobu založeny na jiných právních 
základech, účastnil se jich většinou také 
vyšší počet bojovníků než 300. Výprava 
na Milán v roce 1158 byla osobním podni
kem Vladislava II., kterého se česká šlechta 
odmítala zúčastnit (naproti tomu není znám 
jediný protest proti římské jízdě). Není jas
né, proč Vladislav posílal další posily proti 
Milánu, zda byla podmínkou úmluvy z roku 
1158 úplná kapitulace Milána, nebo zda šlo 
více o prestiž, náklonnost císaře, či zda byla 

motivem kořist. Výpravu v roce 1174, vy
slanou novým knížetem Soběslavem II., je 
možné chápat buď jako podmínku souhla
su císaře s nástupem nového knížete, nebo 
alespoň jako snahu knížete (s vratkým po
stavením) zalíbit se císaři.

V předposlední kapitole jsou popsá
ny a zhodnoceny italské výpravy českých 
bojovníků. Autorka se snaží dokázat, že 
čeští velmoži neprotestovali kvůli královské 
hodnosti, nýbrž kvůli nejistému projektu 
za alpským masivem. Tyto výpravy přinesly 
králi také určitou nepopularitu, z níž ply
nula podpora Soběslavovců. Rovněž přízeň 
Fridricha I. se ukázala vrtkavou.

Závěr dokazuje vyznění Vincenciovy 
kroniky, která měla šířit královský étos mezi 
českou šlechtou. Je zde líčen sled Vladisla
vových úspěchů, ten zde není králem jen 
podle své hodnosti, ale také podle svého 
chování (milosrdnost ve prospěch měšťanů 
Brescie; Vladislav je dále líčen jako garant 
práva i jako schopný vojenský velitel). Vin
cencius taktéž zmiňuje jeden z důležitých 
prvků královské prezentace – adventus 
regis.

Autorka prokázala výbornou znalost 
českých pramenů, snaží se pohlížet na da
nou problematiku z vícero úhlů, klade tref
né otázky a pomocí logické argumentace 
dospívá k přesvědčivým závěrům. Poněkud 
uměle nicméně vyznívá rozdělení kapitol 
ve druhé polovině knihy, kde se autorka 
vyjadřuje ke stejné události (tažení do Mi
lána), a několikrát se tak opakuje. 

Jan Škvrňák

Jiří S t o č e s :  Pražské univerzitní 
národy do roku 1409
Praha, Karolinum 2010, 308 s., ISBN 978-
80-246-1627-8

Kniha Jiřího Stočese přináší více, 
než slibuje její název. Autor přistou
pil ke zkoumání universitních národů 
na pražském obecném učení vyzbrojen 
obdivuhodnou znalostí evropské historio
grafie věnované středověkým universitám 
a dotýká se v textu řady souvisejících otá
zek. Po úvodním přehledu dosavadního 
bádání je kniha členěna do pěti tematic
kých bloků, po nichž následuje obsáhlý 
prosopografický exkurs k saskému národu 
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právnické university; vedle nezbytných 
formálních náležitostí je třeba vyzvednout 
poctivě zpracované rejstříky. První z te
matických kapitol shrnuje problematiku 
národů na evropských universitách s de
tailnější pozorností věnovanou Bologni 
a Paříži. Autor zde kultivovaně a s nad
hledem pojednává souvislosti rozdílných 
formování universitních národů a jejich 
úlohu ve správě university. Ve druhé 
hlavě se již ocitáme na české půdě. Sto
čes nejprve analyzuje zrod instituce uni
versitních národů na pražské univerzitě, 
přičemž klade jejich formování až do dru
hého desetiletí existence university, a ná
sledně přesvědčivě dokládá, že oddělení 
právnické fakulty znamenalo i rozdělení 
národů (s tím, že na právnické universitě, 
která se výrazněji inspirovala bolognským 
modelem, nehrály takovou roli). V kapi
tole o národech na třífakultní universitě 
jsou důkladně rozebrány hlavní otázky 
spojené s národy – jejich podíl na správě 
university, spory o místa v kolejích, spory 
o konzervátory a materiální zajištění. Udá
losti roku 1409 jsou jen stručně shrnuty, 
hlavní pozornost věnuje autor předchozí
mu vývoji. Stočes v této části přináší důle
žité korekce staršího bádání, např. pokud 
jde o úřady děkanů a dobu jejich působ
nosti. Ve čtvrté kapitole je obdobným 
způsobem rozebrána právnická universita, 
která však oproti třífakultní vykazuje ně
kolik podstatných odlišností. Autor jasně 
ukazuje, že příslušnost k národu si imatri
kulovaný student sám volil, doloženy jsou 
dokonce i případy přechodu z jednoho 
národa do druhého. V poslední kapito
le Stočes podnětně rozebírá universitní 
insignie ve vztahu k národům a nakonec 
se ve stručném výhledu až do předbělo
horského období zabývá dalším vývojem 
národů na jednofakultní (po)husitské 
universitě. Závěrečný exkurs k saskému 
národu právnické university přináší vý
sledky pracného výzkumu a kvantitavní 
zpracování právnické matriky, ve které je 
obsaženo nejvíce zápisů právě k saskému 
národu. Vedle míst původu, sociálního 
zázemí a tax imatrikulovaných studentů 
čtenáře zaujmou zejména části věnované 
akademické peregrinaci a dalším kariérám. 
Přestože je Stočesova kniha věnována spe

cializovanému a náročnému problému, jde 
o dílo čtivé, napsané s nespornou erudicí, 
které naše bádání o středověkých univer
sitách významně prohloubilo.

Tomáš Borovský

Jaroslav P o l á c h :  Jan Smil z Křem-
že. Život táborského hejtmana a loupeži-
vého rytíře
České Budějovice, Nakladatelství Veduta 2011, 
122 s., ISBN 978-80-86829-64-7

Jan Smil z Křemže patří mezi dobře 
známé postavy jihočeského husitství. Není 
divu, život naplněný především válčením 
a neslavně završený na popravišti přitaho
val pozornost odborníků i laiků hledajících 
(falešnou) romantiku. Osudům tohoto ne
klidného rytíře věnoval v posledním obdo
bí studii Robert Šimůnek, řadu zajímavých 
detailů přinášejí i práce Anny Kubíkové. Ja
roslav Polách se rozhodl stávající poznatky 
revidovat, upřesnit a shrnout v samostatné, 
byť nepříliš rozsáhlé publikaci.

Pominemeli úvod a závěr, monografie 
sestává z šesti kapitol a dvou rodokmenů. Au
tor postupuje zcela systematicky: pokouší se 
nalézt předky Jana Smila, dále charakterizuje 
dobu a společenské dění, které ovlivňovalo 
osudy bojovného šlechtice. Tato kapitola 
je nepříliš přesně nazvána Dětství a mládí 
Jana Smila z Křemže – o prvních krůčcích 
pozdějšího nesmiřitelného lapky a válečníka 
samozřejmě nic nevíme, a text tak slouží 
spíše jako stručný nástin domácích poměrů 
v období druhé poloviny vlády Václava IV. 
Nejrozsáhlejší kapitola (s. 26–44) pak popi
suje vlastní společenské a vojenské aktivity 
Jana Smila. Stranou pozornosti nezůstaly 
ani osudy Smilových potomků, samostatné 
kapitoly jsou věnovány i vývoji majetkových 
poměrů rytíře a jeho pečetím.

Tomuto konceptu nelze příliš mnoho 
vytknout. J. Polách důsledně využil mož
ností, které mu poskytuje poměrně ome
zené množství pramenů. Pokusil se popsat 
a zhodnotit život loupeživého rytíře a vá
lečníka v neklidné době husitství ze všech 
pohledů. Je sympatické, s jakou pečlivostí 
se snažil rekonstruovat šlechtické prostře
dí regionu a doby, tedy vzájemné vztahy 
místních představitelů nižší šlechty na stra
ně jedné a vazby těchto drobných rytířů 
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či zemanů na Rožmberky na straně druhé. 
Také autorovu snahu alespoň v základním 
přehledu přiblížit události celozemského 
významu, které se pochopitelně promítly 
i v lokálních poměrech, a zasadit působení 
Jana Smila z Křemže do širších souvislos
tí můžeme hodnotit kladně. Autor se sice 
ve výkladu dopustil řady zjednodušení 
(vztah vyšší šlechty k husitství nebyl zcela 
jistě tak průzračně jasný, jak je uvedeno 
na s. 23, také příliš jednostranný popis nižší 
šlechty by si zasloužil doplnění – s. 24–25), 
vzhledem k zaměření monografie však tyto 
nedostatky snad lze odpustit. Fascinace 
ústředním hrdinou knihy je zřejmá i z ná
zvů kapitol.

Poláchova snaha získat z pramenů ma
ximum detailů a přiblížit život Jana Smila 
z Křemže do nejmenších podrobností s se
bou ovšem nese úskalí v podobě přílišné 
nekritičnosti. Zcela zřejmé je to v kapito
le nazvané Předkové Jana Smila z Křemže 
(s. 11–19). Hypotéza, že Smilenberg je 
Křemž (s. 13–14), stojí za diskusi. Auto
rův názor, že manželkou Beneše z Chlumu 
mohla být dcera Smila ze Smilenbergu (s. 
15, 71, 78), však musíme odmítnout jako 
neopodstatněný; je to čistě Poláchova smy
šlenka, která nemá absolutně žádnou oporu 
v pramenech. Je totiž nutné si uvědomit, 
že Beneš se objevuje – vždy jako svědek – 
pouze dvakrát, v letech 1272 a 1279 (autor 
to ostatně sám uvádí – s. 15). V žádném zá
pisu ovšem nefiguruje Benešova manželka, 
o které nevíme vůbec nic. Není proto žádný 
věrohodný důvod, proč by to měla být prá
vě dcera Smila ze Smilenberga (ostatně ani 
nevíme, zda Smil dceru vůbec měl). A fakt, 
že Benešovi potomci či další příbuzní vlast
nili zboží v Křemži či v okolí, rozhodně 
není argument. Existuje celá řada možností, 
jak Beneš mohl tyto majetky získat – ostatně 
mohl je třeba i docela jednoduše koupit.

Podobně můžeme pochybovat při au
torově ztotožnění Smila z Chlumu se Smi
lem z Křemže. První jmenovaný se uvádí 
v letech 1315 a 1318, Smil z Křemže po
prvé až v roce 1364. „Téměř s jistotou lze 
tvrdit, že jde o Smila z Chlumu, který přesídlil 
do Křemže,“ píše autor (s. 15). I když čistě 
hypoteticky by to možné bylo, je to velmi 
málo pravděpodobné. Proti Poláchovu ná
zoru ostatně svědčí již jen fakt, že Smil by 

se více jak čtyřicet let neobjevoval v prame
nech – autor ovšem nevysvětluje, proč by 
tomu tak mělo být. Spíše můžeme uvažovat 
o tom, že Smil z Křemže mohl snad být po
tomkem Smila z Chlumu, ovšem vzájemný 
vztah nelze upřesnit. Také další důvody, 
které autor uvádí na podporu své teorie, 
jsou spíše úsměvné: rozhodně nemůžeme 
určit Smilův věk – a v tomto ohledu nám 
zcela jistě nepomůže ani zjištění, že byl vdo
vec. Je zřejmé, že autor si v tomto případě 
vytvořil nejdříve teorii, a teprve poté ji jako 
šikmou věž podpořil „vhodnými“ argumen
ty. Polách sice upozorňuje na mezerovitost 
pramenů a s tím spojenou celou řadu obtíží 
při interpretaci majetkových poměrů či pří
buzenských vztahů, způsob, jakým domýšlí 
události tam, kde prameny chybí, je však 
nepřijatelný.

Podobně ne zcela vyvážený je i po
pis zajetí Jana Smila z Křemže Oldřichem 
z Rožmberka a údajný podíl Zikmunda Lu
cemburského – právě zde by bylo vhodné 
spíše zachovávat kritický odstup (s. 29–32). 
Některé vyhrocené názory pak na strany 
odborné knihy nepatří vůbec – například 
postřeh, že: „Žižka si vůbec liboval v upalo-
vání“ (s. 85).

Necelých sedmdesát stran textu obsa
huje téměř 400 odkazů. Poznámkový apa
rát je přesný, čtenář by však jistě ocenil, 
kdyby některé poznámky byly sloučeny 
a počet odkazů by se tak výrazně snížil. 
Jistě by to bylo vhodné zejména v přípa
dech, kdy i krátké věty obsahují dva nebo 
i více odkazů.

I přes výše řečené výhrady je mono
grafie přínosná a zajímavě zpracovaná. Cen
né jsou Poláchovy opravy některých dříve 
uváděných drobných omylů. Také důsledná 
snaha po postižení řady různých aspektů 
týkajících se života a působení Jana Smila 
z Křemže je – i vzhledem k mezerovitosti 
či někdy přílišné vypovídací jednostrannos
ti pramenů, které popisují působení nižší 
šlechty – hodná uznání. Text je velmi čtivý, 
autor barvitostí popisů a sevřeným stylem 
pamatoval i na laického čtenáře. K celko
vému dobrému dojmu přispívá i fakt, že 
i po stránce grafické je kniha – tak jak je 
v případě nakladatelství Veduta již dobrým 
zvykem – vypravena velmi zdařile a mimo
řádně pečlivě. Karel Mlateček
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František Š m a h e l :  Basilejská kom-
paktáta
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 
182 s., ISBN 978-80-7422-155-2

Nelze než souhlasit s úvodní poznám
kou autora: basilejská kompaktáta patří 
k samozřejmým součástem historického 
vědění o pozdním středověku, ale „co kom
paktáta vlastně byla a které listiny do nich 
patřily“? Nová knížka Františka Šmahela 
přináší dostatečnou odpověď a zároveň kla
de další otázky. Autor v ní detailně přepra
coval a rozšířil dvě studie, které problému 
kompaktát nedávno věnoval, a doplnil je 
o důkladný heuristický exkurs k jednotli
vým dochovaným textům kompaktát. První 
kapitola je věnována „předpokladům“ kom
paktát, tj. basilejskému koncilu, jeho orga
nizaci a administraci a jednáním se zástupci 
husitů. Šmahel v ní přehledně a výstižně 
přibližuje správní fungování koncilu, český 
čtenář ocení představení jednotlivých členů 
koncilních legací do Čech a rozbor jejich 
deníků, které jsou pro poznání zrodu kom
paktát nedocenitelným zdrojem informací 
a které stále přinášejí nové poznatky. Druhá 
kapitola se zabývá vlastními kompaktáty, je
jich dojednáváním a postupnou formulací 
oboustranně přijatelného textu až po vlast
ní slavnostní vyhlášení v Jihlavě 5. července 
1436. Pozoruhodné je, že nakonec přijatá 
verze kompaktát byla v podstatě dohodnuta 
již při prvních jednáních, následující takřka 
dva roky ale trvaly různé rozmíšky, háda
nice o slova a kompetenční spory, na nichž 
nesly vinu obě strany rovnou měrou. Po
slední třetí kapitola přibližuje osudy kom
paktát v dramatickém 15. století až po úpa
dek jejich významu kvůli luterské reformaci 
ve století následujícím, kdy nakonec stavové 
sami požádali císaře o jejich vypuštění ze 
zemských výsad. Autor detailním rozborem 
pramenů stanovuje okruh deseti listin, kte
ré byly za kompaktáta považovány a kam 
patřily vedle vlastního zlistinění kompaktát 
také exekuční a ratifikační listiny a mandá
ty koncilu. Dochování těchto listin je pak 
předmětem prvé části závěrečného exkur
su, v dalších se dostane mj. na staročeské 
překlady, tisky a tzv. císařská kompaktáta, 
jak jsou označeny ústupky kališníkům zlisti
něné Zikmundem bez vědomí legátů v létě 
1435 v Brně. Přestože je text úzce zaměřen 

na vlastní kompaktáta a jejich osudy, jedná 
se o knihu čtivou a tradičně vystavěnou 
na fascinující šíři precizně zvládnutých 
pramenů a literatury. Tomáš Borovský

Antonín K a l o u s : Plenitudo potesta-
tis in partibus? Papežští legáti a nunciové 
ve střední Evropě na konci středověku 
(1450–1526)
Brno, Matice Moravská 2010, 446 s., ISBN 
978-80-86488-75-2

Papežští legáti patřili k důležitému 
nástroji centrální správy církve a papežské 
diplomacie, a tak jejich činnost ovlivňovala 
církevní poměry i vysokou politiku střední 
Evropy. Autor se s problematikou papež
ských legátů a nunciů setkával ve velké míře 
již při psaní své práce o Matyáši Korvínovi, 
nezpracovanost této problematiky ho vedla 
k dalšímu náročnému studiu, jehož první 
výsledky zde předkládá.

Časově je kniha vymezena zhruba lety 
1450–1527, první mezník je dán koncem 
činnosti basilejského koncilu (1449), druhý 
proměnou papežské diplomacie, nástupem 
německé reformace a problémy papežství 
v Itálii. Publikace je zaměřena na území 
střední Evropy – české země, Uhry a Pol
sko, částečně i rakouské země. Činnost legá
tů v této oblasti se v této době týkala tako
vých problémů, jako bylo turecké nebezpečí 
a s tím spojená organizace křížové výpravy 
proti Turkům, spory Polského království 
a Pruska, záležitosti vývoje pohusitských 
Čech a výbojů Matyáše Korvína.

Kniha se dělí do dvou částí a mno
ha kapitol. První část se zabývá systémem 
papežské reprezentace. V první kapitole 
je vylíčen původ a titul papežských legátů 
včetně jejich zakotvení v kanonickém prá
vu, terminologie a typologie legátů (lega-
tus a latere, legatus missus a legatus natus) 
i jejich proměny. Další kapitola se věnuje 
legaci a právnímu postavení legáta, rozebí
rá prameny pojednávající o činnosti legátů,  
geografické omezení a dobu legace, jejich 
pravomoci v rámci správy diecézí, do kte
rých byli posláni, a to jak běžné, tak mi
mořádné (fakulty). Zde autor upozorňuje 
na to, že mimocírkevní pozorovatelé často 
označovali jako legáty všechny papežovy 
vyslance bez rozdílu. Třetí kapitola líčí způ
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sob vysílání legátů, jejich družinu, rituály 
při vjezdech do sídelních měst církevních 
provincií a království, pozornost je věno
vána také jejich financím. Čtvrtá kapitola 
se zabývá činností legátů – řešením situace 
v Čechách, organizací boje proti Turkům, 
sjednáváním mírových smluv, věnuje se 
i pozici legátů v zemích jejich působnosti, 
možnosti využití církevních trestů, odpust
ků, absolucí a otázce jejich nestrannosti či 
stranictví. Na závěr jsou přidány výňatky 
z normativních textů upravujících činnost 
legátů.

Druhá část práce má smíšený charak
ter. Tvoří ji přehled jednotlivých legátů 
s označením doby a geografického vy
mezení jejich legace či legací, informace 
o typu legace, dále biografické informa
ce zaměřené přirozeně na líčení církevní 
kariéry a informace o průběhu legací. To 
vše je provázeno bohatými odkazy na dal
ší literaturu. K jednotlivým legátům jsou 
zařazeny ukázky dokumentů, týkajících se 
jejich aktivity (povolení udělovat odpustky, 
papežské instrukce legátům, korespondence 
se světskými vládci ohledně činnosti legátů, 
legátské relace atd.). Tento způsob edice 
dokumentů má několik důvodů. Je tak 
představeno mnoho typů pramenů, ilustru
jících činnost legátů v co největší šíři, které 
se pro působení jednoho konkrétního le
gáta nemusely dochovat. Většinou jde také 
o první edici těchto pramenů vůbec, často 
se navíc jedná o prameny zajímavé právě 
pro české prostředí.

Kniha bude jistě dlouho představo
vat základní dílo o problematice legátů pro  
každého, kdo se s tímto tématem při svém 
bádání setká. Autor knihu považuje za zá
klad pro další bádání o papežských legátech 
a sám se chystá v bádání dále pokračovat. 

Stanislav Vohryzek

Zdeněk Š i m e č e k :  Knižní obchod 
v Brně od sklonku 15. do konce 18. století
Brno, Statutární město Brno – Archiv města 
Brna 2011, 498 s., ISBN 978-80-86736-23-5 

Knižní trh byl v nedávné době obo
hacen významným počinem Archivu měs
ta Brna, který vydal soubornou publikaci 
renomovaného badatele Zdeňka Šimečka 
o knižním obchodu v Brně od sklonku 

středověku až do konce 18. století. I když 
se autor v publikaci soustředil především 
na sledování vytčeného tématu v předním 
moravském královském městě Brně, snažil 
se jej pojednat v širších souvislostech nejen 
domácího, ale i evropského vývoje. Nebyl to 
jistě úkol lehký, ovšem autorův široký vzdě
lanostní rozhled a akribie, doložitelné jeho 
předchozími tituly z příbuzné problematiky, 
byly dobrým výchozím předpokladem pro 
vyčerpávající zpracování tohoto kulturní
ho fenoménu sui generis v dlouhé časové 
perspektivě. Sledovaná problematika tedy 
úzce souvisí s dalšími profesemi, totiž na
kladatelskou, knihtiskařskou a knihvazač
skou (knihařskou), přičemž předkládaná 
práce dokládá, že možné prolnutí činností 
nakladatele či knihtiskaře se živností dis
tributora knih lze lépe sledovat na základě 
širší pramenné základny až od 18. století, 
dříve šlo spíše o návaznost na knihvazače. 
Zdeněk Šimeček současně obrací svůj zá
jem k možným impulzům k šíření tištěné 
knihy z řad domácích institucí a jednotlivců 
a rovnoměrnou pozornost věnuje recepci 
knihy různých žánrů v domácím prostředí. 

Téma, které rozhodně není umělým 
konstruktem, zpracovává autor na zákla
dě důkladného studia velkého množství 
relevantních pramenů z mnoha domácích 
i zahraničních archivů (zde zvláště archivů 
rakouských a slezských) a samozřejmě také 
titulů domácí i cizí literatury. Objektivně 
přitom naznačuje, že až do nedávné doby 
tvořilo základnu pro poznání celkového vý
voje na Moravě d’Elvertovo dílo věnované 
rozvoji výše naznačených profesí. 

Mezinárodní knižní obchod se rozví
jel jako specializovaná součást dálkového 
obchodu a vzhledem k poměrně časnému 
rozvoji knihtisku v českých zemích se i knižní 
trh na Moravě stal brzy odbytištěm domácí, 
ale i zahraniční produkce, přičemž je zároveň 
třeba mít na paměti specifickou geografickou 
polohu Moravy, do níž impulzy nepřicházely 
tolik ze západu, jako spíše z jihu (Podu
nají) i severu (Slezsko). Počátky knižního 
obchodu v Brně (podobně jako v soudobé 
Olomouci a některých českých městech) 
souvisely s činností štýrského nakladatele 
a tiskaře Petra Dracha na přelomu 15. a 16. 
století (ačkoli měl knižní sklad v Brně, nic 
nenasvědčuje tomu, že by také odebíral sou
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dobou produkci brněnských tiskařů). Jeho 
pomocník Johann Schmiedhofer realizoval 
obchod směřující do českých zemí ze zá
kladny v Lipsku a je rovněž doloženo, že 
v Brně knihy prodával na výročních trzích. 
Pro prodej knih se od 20. let 16. století stáva
la stále více určující jazykově česká produkce 
olomouckých knihtiskařů, těžících z kultur
ního vyzařování olomouckého biskupského 
dvora (zde šlo především o činnost Johanna 
Güntera a Fridricha Milichtalera, bývalého 
Drachova faktora, usazeného nyní v Olo
mouci a orientujícího produkci své tiskárny 
na potřeby olomoucké jezuitské univerzity). 

Zdeněk Šimeček v této souvislosti také 
upozorňuje, že na rozdíl od Olomouce ne
poskytují bohužel brněnské prameny ce
lého předbělohorského období oporu pro 
výzkumy skladby měšťanských knihoven 
(chybějí zejména inventáře pozůstalostí, 
ale bohužel ani samy testamenty nejsou 
nikterak výmluvné, co se týče možnosti 
odkazovat pozůstalým kromě jiného ma
jetku i knihy). Ačkoli knihtiskařská čin
nost v Brně v průběhu 16. století utichla, 
z hlediska sledovaného tématu má prvo
řadý význam, že v roce 1561 zde získal 
měšťanské právo první usedlý knihkupec 
Fridrich Schrympf. Jak vyplývá ze zacho
vaného seznamu tisků, jejichž prodej mu 
byl povolen v návaznosti na mandát císaře 
Maxmiliána z roku 1567 (ten zakazoval do
voz českých tisků z Norimberka na Moravu 
a nařizoval knihkupcům, aby k prodeji ně
meckých a latinských knih přistupovali jen 
na základě biskupského svolení), Schrympf 
měl velkou nabídku většinou zahraničních 
a cizojazyčných tisků. S výjimkou Schrym
pfa bohužel ale v Brně v předbělohorské 
době jiná zmínka o udělení měšťanského 
práva pro knihkupce chybí. Zdeněk Ši
meček neponechal v těchto souvislostech 
stranou ani dvě výjimečné kupecké knihy 
Mikuláše Wunderleho z Deblína, který sice 
obchodoval s množstvím zboží po značné 
části Moravy, ale v jehož účetních položkách 
knihy bohužel nefigurují. V této době se 
tedy evidentně jak samotné knihtiskařské, 
tak knihvazačské (knihařské) řemeslo roz
víjelo intenzívněji v Olomouci, přičemž pří
slušníci posledně jmenované profese zřejmě 
zajišťovali i obchod s knihami (včetně knih 
dovážených z pražských renomovaných tis

kařských dílen Jiřího Melantricha a Michae
la Peterleho).

Po stavovském povstání zůstala z po
chopitelných důvodů v činnosti jen tiskárna 
v biskupském městě Olomouci, a klesl tak 
i význam knižního obchodu jako součásti 
mezinárodních obchodních styků. I za tři
cetileté války však obchod s knihami fungo
val, byť jistě v omezené míře, jak dokládají 
brněnské mýtní rejstříky, není však jisté, 
kdo a odkud knihy do Brna vozil. V proce
su postupující rekatolizace rostl počet tisků 
s náboženskou tematikou, ale do programu 
tiskáren se dostávaly i tisky tzv. útěšné, ka
lendáře, knížky lidového čtení a kramářské 
tisky. Knihkupecká profese byla v Brně ob
novena, až když se zde roku 1667 usadil 
Johann Hueber z Freisingu v Horních Ba
vořích, s jehož jménem je zároveň spojena 
následná kontinuita tohoto specifického ob
chodu v brněnském prostření. Rok 1667 lze 
tedy objektivně považovat za jeden z dů
ležitých mezníků v dějinách brněnského 
knižního obchodu, a proto Zdeněk Šimeček 
tímto datem ohraničuje první kapitolu své 
práce. Zmíněný Hueber, nabízející k prode
ji především zahraniční naučné knihy, měl 
své knižní sklady také v Olomouci a Nise 
a navštěvoval jak výroční trhy v Olomouci, 
tak v širším Slezsku. V roce 1689 se do Brna 
vrátila rovněž knihtiskařská profese a i ta 
zde již natrvalo zakotvila (podobný proces 
lze o něco později, od počátku 18. století, 
sledovat i ve Znojmě, ležícím na výhodné 
komunikační spojnici s Vídní).

Druhou kapitolu své práce ohraničil 
autor 40. léty 18. století a rozdělil ji ještě 
do dvou podkapitol, které už svým názvem 
naznačují, jaké výrazné osobnosti knižní 
obchod tehdy ovlivňovaly. Tak v období 
do 20. let se brněnští knihkupci (luterán 
Georg Lehman a katolík Johann Georg 
Muffat) museli vyrovnávat s konkurencí 
norimberských knihkupců. Zmíněný Lehman 
tehdy obdržel povolení prodávat knihy 
v Zemském domě, čehož ovšem současně ne
oprávněně využil k prodeji knih na výročních 
trzích. Období od 20. let 18. století, které 
je předmětem výkladu v další podkapitole, 
bylo opět poznamenáno bojem o trh mezi 
domácími a zahraničními knihkupci. Z do
mácích vystupuje zejména měšťan a bývalý 
Lehmanův faktor Matthias Wagner a rovněž 
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jeho příbuzný Franz Wagner, oba katolíci, 
kteří představovali konkurenci pro vídeň
ského nakladatele Johanna Pavla Krausse 
(kupodivu ve své době ještě protestanta 
a zároveň Lehmannova zetě). Současně se 
ovšem vzmáhaly aktivity hausírníků, kteří 
ke svému podomnímu obchodování mohli 
přidávat i nabídku různých knižních titulů 
(hlavně oblíbeného „lidového čtení“). Ti 
nebyli svazováni žádnými cechovními arti
kulemi a ve své činnosti unikali i postupně 
zaváděným cenzurním opatřením. Role státu 
a církve při uplatňování postihu neopráv
něného prodeje (včetně nežádoucím titu
lů) však nebyla dlouhodobě vyjasněna. Až 
od 60. let 18. století se uplatňovala četnější 
nařízení policejní povahy, vyhlašovaná dekre
ty a patenty centrálních a jim podléhajících 
úřadů. Uceleně pak situaci na knižním trhu 
upravoval Knihkupecký řád vydaný v roce 
1772, který přikazoval, aby na obchod s kni
hou dohlížely zemské a krajské úřady s po
mocí magistrátů a vrchnostenských úřadů. 

A právě vydání tohoto řádu tvoří 
další výrazný mezník v dějinách knižního 
obchodu, takže pro třetí kapitolu svého 
výkladu, započatou 40. léty 18. století, volí 
autor toto datum jako horní časovou hra
nici. I tato kapitola je vnitřně ještě členěna 
na dvě dílčí období, poznamenané opět 
především dvěma výraznými osobnostmi. 
První představoval do 60. let 18. století 
Friedrich Mathias Obladen, manžel vdovy 
po M. Wagnerovi, který měl svůj sklad rov
něž v Olomouci, a druhou další stacionární 
knihkupec Karl Franz Locatelli (do začátku 
70. let 18. století), který převzal obchod 
po svém předchůdci. Ačkoli nabízel dle své
ho názoru dostatečný sortiment knih, nebyl 
ve své živnosti úspěšný (jeho podnikání se 
například nezamlouvalo ani guberniální 
cenzurní komisi), a tak se jí náhle vzdal 
ve prospěch konkurenčních augšpurských 
kramářů a s nimi spojených obchodníků 
z Mikulova, nabízejících jak teologické 
a náboženské tituly, tak i množství naučné 
literatury. Nabídku jednotlivých knihkupců 
je navíc v tomto období už dobře možné 
sledovat i v inzertní rubrice nově založené
ho periodika Brünner Intelligenzblatt. 

Ve čtvrté kapitole se pak autor sou
středil celkově na výklad od roku 1772 
až do konce 18. století. Kapitola se člení 

do čtyř podkapitol, z nichž jen dvě posti
hují situaci ve vlastním Brně, zatímco další 
se zabývají situací v celé zemi (včetně ra
kouského Slezska) a proměnami přístupu 
státu k rozšiřování tisků. V Brně zánik 
Locatelliho měšťanského knihkupectví 
uvolnil prostor pro podnikatelské aktivity 
vídeňských knihkupců (především Jakuba 
Bianchiho, který ve Vídni kromě jiného ote
vřel v roce 1772 čítárnu knih, již o rok poz
ději následovala jím zřízená čítárna v Brně) 
a dvorského tiskaře a knihkupce Johanna 
Thomase Trattnera, jenž v roce 1776 získal 
oprávnění k prodeji učebnic pro gymnázia 
v hlavních zemských městech. Toto privi
legium se mu stalo základnou pro brzké 
udělení dvorského souhlasu se zřízením 
stálého knihkupectví (1778), a to v obecně 
velmi příznivé atmosféře, kdy byla do Brna 
na čas přenesena z Olomouce univerzita 
a také kněžský seminář. Úspěchy Trattne
ra (jako v jedné osobě tiskaře, nakladatele 
i knihkupce) zřejmě spočívaly především 
v tom, že knihy nenabízel na výročních tr
zích, ale ve svých filiálkách a knižních skla
dech. Navíc vydával pro brněnskou filiálku 
malé nabídkové seznamy, které obsahova
ly na rozdíl od déle platných katalogů pro 
výroční trhy aktuální seznamy knižní pro
dukce. Současně se ovšem v Brně prezen
tovali většími katalogy také další vídeňští 
knihkupci a do knihkupeckého prodeje se 
dostávaly ve větší míře jak tisky z Vídně, 
tak také z Prahy a Lipska. 

Kromě vídeňské Trattnerovy filiálky 
v Brně tehdy fungovaly ještě dva knih
kupecké obchody, a to obchod z Vídně 
přišlého nakladatele Benedikta Mangolda, 
jenž se ve velkém orientoval na odborné 
publikace, a dalšího nakladatele Johanna 
Julia Hempela, který byl novátorský v tom, 
že umožňoval nákupy knih prostřednictvím 
speciální objednávkové agentury, a tedy 
formou individuálních objednávek. Do to
hoto příznivého klimatu zasáhly evropské 
politické události konce 80. let 18. století, 
v jejichž důsledku byly ohroženy obchodní 
styky v širším evropském rámci. K dalším 
omezujícím faktorům je nutno připočítat jak 
zvyšování policejního a cenzurního dohle
du (císař František II. nechal vypracovat 
státní katalog prohibit), tak také konkurenci 
nově otevíraných antikvariátů, nabízejících 
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levnější knihy. Tato situace pak samozřej
mě ovlivňovala nejen obchod s knihami 
ve vlastním Brně, ale rovněž v dalších 
městech – v Olomouci, Opavě, Šumperku, 
Mikulově a Znojmě. Přesto ale, jak dokládá 
tato kapitola, osvícenský model vzdělanos
ti, sledující kromě jiného i rozšíření četby 
mezi obyvateli monarchie, vytvořil v po
sledních desetiletích 18. století na Moravě 
a ve Slezsku podmínky pro zvýšení tiskař
ské produkce a její nabídky, přičemž důle
žitými faktory v rozvoji knižního obchodu 
se staly subskripce a komisionářský prodej. 

V doprovodném exkurzu, tvořícím 
vlastně pátou kapitolu práce, sledoval autor 
také vydávání a distribuci jazykově hebrej
ských tisků (první hebrejský tiskař působil 
začátkem 17. století v Prostějově), ovšem 
o obchodu s domácími hebrejskými tisky 
můžeme na Moravě mluvit až od roku 1750, 
kdy dvorské úřady povolily zřídit hebrej
skou tiskárnu pro Moravu a Rakouské 
Slezsko v Brně (předtím se distribuce jinde 
vydávaných hebrejských tisků uskutečňova
la ve velkém prostřednictvím židovského 
knihkupectví v Mikulově). Pro uživatele 
je rovněž přínosné, že kniha je opatřena 
spojeným jmenným (místním a osobním) 
rejstříkem a strukturovanou autorovou bi
bliografií (od roku 1952 do roku 2011).

Zdeněk Šimeček svým vysoce eru
dovaným výkladem, přinášejícím v mnoha 
ohledech do naší historiografie zcela nové 
poznatky, vytvořil velkou kulturní fresku 
moravského raného novověku. Ostatně 
nejlépe vyjádřil kulturní rozměr zpracová
vaného tématu sám autor: „Knihkupecký ob-
chod přispěl k šíření kulturních statků v zemi, 
transferu kultury mezi regiony a státy a k in-
tegraci komunikačního prostoru v rámci stát-
ních seskupení i teritoriálně vymezené střední 
Evropy. Jejich úspěchy a prohry vypovídají 
nejen o jejich osobních zápasech a zájmech, 
ale také o podmínkách, v nichž se realizovala 
tvorba a prodej knih. Knihkupecký prodej je 
v tom ohledu věrohodným indikátorem kultur-
ního stavu společnosti a jejího blahobytu.“ Pro 
Moravu a Rakouské Slezsko sledovaného 
období vyznívají Šimečkovy výzkumy přes 
všechny naznačené peripetie pozitivně, jistě 
k radosti jak odborné, tak i poučené laické 
veřejnosti.  Ludmila Sulitková

Milan M y š k a :  Hrabě Hodic a jeho 
svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi 
barokem a osvícenstvím
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univer-
zity v Ostravě 2011, 352 s., ISBN 978-80-
7368-952-0

Nejnovější publikace Milana Myšky 
věnující se životu rozporuplné osobnosti 
Alberta Josefa Hodice si klade dva hlavní 
cíle. Na jedné straně má přispět k poznání 
kulturních dějin českého Slezska v době, 
kdy se tento region stal předmětem mo
cenského zápasu rakouských Habsburků 
a pruských Hohenzollernů, a na druhé 
straně má důslednou kritikou pramenů 
očistit osobnost hraběte Alberta Hodice 
od náplavy dohadů a smyšlenek. 

V úvodní kapitole, věnující se Hodi
cově dětství, poukazuje autor především 
na prostředí dvora ve Slezských Rudol
ticích, které se spolupodílelo na utváření 
jeho osobnosti, a také na jeho složitý vztah 
k otci. Tento složitý poměr vyústil ve vy
slání syna na kavalírské cesty. V rámci této 
kapitoly popisuje Myška nejen Hodicova 
studia na lyceu ve Vratislavi či na rytířské 
akademii v Lehnici, ale seznamuje nás také 
obecně s programy výuky mladých šlechticů 
v této době. V rámci Hodicových cest po zá
padní a jižní Evropě autor rovněž pojednává 
o finanční stránce věci, která vedla k jeho 
permanentnímu zadlužení. V souvislosti 
s životními osudy Hodicovy budoucí ženy 
Sophie von SachsenWeissenfels pojedná
vá Myška o životním stylu německé šlechty 
18. století a popisuje také dvůr Karla VI. 
a Marie Terezie v době, kdy Hodic ve Vídni 
pobýval. Po smrti Hodicova otce Karla Jo
sefa Alberta se Albert v roce 1741 vrátil se 
svou ženou do Rudoltic, kde začal budovat 
vlastní dvůr, což dále zhoršilo jeho finanční 
situaci. Další finanční těžkosti pak přinesla 
smrt jeho ženy v roce 1752, kdy přestala 
chodit její apanáž. 

Jako obraz Hodicovy osobitosti je po
jednána kapitola týkající se přestavby zámku 
a úprav zámeckého parku. Tato provinční 
mutace uměleckých proudů pozdního ba
roka, počátečního romantismu a osvícenství 
přinesla Hodicovi evropský věhlas. Autor se 
zde však nevěnuje pouze strohému popisu 
zámeckého a parkového vybavení, ale přede
stírá také živý obraz fungování celého dvora 
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včetně všudypřítomné symboliky. Hodicovy 
zahradní slavnosti, na nichž se podíleli i Ho
dicem vybraní poddaní, se staly známými 
nejen v regionu Rakouského Slezska. Zde 
Myška plynule navazuje pojednáním o hud
bě a divadle na Hodicově dvoře. Inspirací 
pro hudební produkce ve Slezských Rudol
ticích mělo být především Vratislavského 
Collegium musicum a také kapela na zámku 
Jánský Vrch. Bohužel při bádání o samot
ném fungování rudoltické kapely narazil 
autor na nedostatek relevantních pramenů, 
přesto zmiňuje nejvýznamnější hudebníky, 
repertoár a dochované inventáře hudebnin. 
Co se týká divadla a opery, stojí za zmínku 
především postava „divadelního ředitele“ 
Müllera a nespornou zajímavostí je Hodi
cova snaha vychovat herce z místního oby
vatelstva, což se mu v několika případech 
skutečně povedlo, neboť někteří z nich se 
dále uplatnili na prknech evropských divadel. 
Ostatně sám Hodic byl dle autora výborně 
informován o soudobé divadelní produkci, 
což se projevilo i v repertoáru jeho divadla. 
Obšírněji je zde také pojednáno o návštěvě 
pruského krále Fridricha II., s nímž Hodice 
pojilo doživotní přátelství. Závěrem kapitoly 
je pak popsána Hodicova celoživotní péče 
o zámeckou knihovnu a také jeho zájem 
o alchymii a přírodovědu. Následující krátký 
oddíl mapuje kariéru Alberta Hodice jako 
svobodného zednáře: po vstupu do zednář
ské lóže ve Vratislavi se Hodic podílí na za
ložení vídeňské lóže a idejím svobodného 
zednářství zůstává věrný po celý život. 

Rozsáhlá kapitola mapuje Hodice jako 
hospodáře na Rudolticích. Autor začíná tes
tamentem a dělením majetku po smrti otce 
Karla Josefa Alberta Hodice. Poukazuje 
na dopad slezských válek na rudoltické 
panství a věnuje se rovněž jeho postave
ní v rámci lenního systému olomouckého 
biskupství. Dále vypočítává výnosy panství, 
statistiku chovu dobytka a pěstování obilo
vin, poukazuje na nekoncepční drancování 
lesů a v neposlední řadě také na Hodicův 
nesmlouvavý postoj vůči poddaným. Z ce
lého výkladu je zřejmá Hodicova neschop

nost rozumného hospodaření a jeho perma
nentní zadlužování, které se postupem času 
stalo neúnosným. Krátce je ještě zmíněno 
správcovství statků hraběnkou von Dyhrn 
a po smrti Hodice uskutečněný prodej pan
ství baronu Antonovi Czeikovi z Badelfel
du, který, jak píše autor, zčásti přeměnil 
dřívější „sídlo umění a můz“ na prozaickou 
vlnařskou manufakturu. 

V předposlední kapitole Myška po
jednává o posledních 23 měsících života 
Alberta Hodice, které strávil na dvoře svého 
přítele, pruského krále Fridricha II. Jako 
v celém díle je zde hojně citováno z Ho
dicových dopisů, tentokráte z těch, jež si 
vyměnil s pruským králem. V souvislosti 
s tíživou hospodářskou situací v Rudolti
cích je zmíněna reforma církevní správy 
ve Slezsku, která vedla k dalšímu zadlužení 
hraběte a následně také k jeho kvapnému 
odjezdu z Rudoltic. Přestože o něj bylo 
na postupimském dvoře po všech stránkách 
dobře postaráno a místní společenský život 
mu vyhovoval, sužovaly jej nadále finanční 
těžkosti a také stesk po Slezských Rudol
ticích. Smrt jej na postupimském dvoře 
nakonec zastihla v roce 1778.    

Závěrem se Milan Myška pokouší od
povědět na otázku, jakým člověkem vlastně 
Albert Josef Hodic byl. Přestože zmiňuje 
problematickou věrohodnost pramenů, 
snaží se jej popsat po fyzické stránce, reka
pituluje jeho zdravotní stav, na základě svě
dectví současníků se snaží postihnout jeho 
duchovní svět, poukazuje na Hodicův nezá
jem o zastávání úřadů, na jeho „podvojnou 
loajalitu“ k Marii Terezii na straně jedné 
a k Fridrichu II. na straně druhé, na jeho 
vlažný katolicismus i problematický vztah 
k neurozeným a poddaným. 

Milanu Myškovi se bezesporu podařilo 
splnit dva hlavní cíle své práce a na příkla
du života rozporuplné osobnosti hraběte 
Alberta Josefa Hodice předestřít čtenáři ve
lice plastický obraz zámecké kultury Slezska 
v období končícího baroka a počínajícího 
osvícenství.  Petr Bělík
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Dějiny 19. a 20. století

Martin P e l c  –  Pavel Š o p á k  –  Hana Š ú s t k o v á : 
Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem
Opava, Slezská univerzita v Opavě 2011, 208 s., ISBN 978-80-7248-650-2

Předkládaná kniha autorů z opavskoostravského prostředí chce být 
potřebným dovětkem ke starším mimoopavským projektům, ve kterých 
se na hlavní zemské město a jeho kulturní dějiny pozapomnělo, a aspoň 
z části zaplnit bílé místo v historiografii kulturních dějin města. Jde o sou
bor sedmi textů s ambiciózním názvem, který vyvolává mnohá očekávání. 
Důvodem může být to, že titul asociuje sborník Brno Vídni, Vídeň Brnu, 
který zpracovával vazby těchto dvou měst z hlediska politického, hospo
dářského, sociálního a kulturního. Zároveň nabízel možnost komparace 
na příkladě jiných měst v rámci Předlitavska. Po prolistování recenzované 
knihy je zřejmé, že očekávat práci podobného rozsahu není možné. Snad je 
to dáno tím, že na knize spolupracovali pouze tři autoři, jejichž jednotlivé 
texty a studie dovolily vydat knihu na téma, které zatím není v historiografii 
města dostatečně zpracováno, i když stručný souhrn kulturního vývoje je 
již součástí syntézy dějin města vydané v roce 2006. Nebylo však v silách 
autorů zvládnout tak objemnou látku, pro niž je navíc k dispozici proble
matická pramenná základna. Toho si jsou autoři vědomi, proto v předmluvě 
připomínají, že na měšťanskou kulturu se lze dívat z mnoha úhlů pohledu, 
které teprve čekají na zpracování.

Studie Martina Pelce, která knihu otevírá, klade důraz spíše na „poci
tovou“ historii, když na základě memoárů historika Schwerdfegera líčí cestu 
státního úředníka z Vídně do 290 km vzdáleného zemského města. Je zde 
zachyceno dobové smýšlení o městě, které, i když bylo sídlem zemských 
úřadů, kulturním a vzdělávacím centrem, bylo spíše maloměstem se svými 
zaběhnutými stereotypy. Je zřejmé, že ne každému, kdo v Opavě pobýval, 
nakonec město přirostlo k srdci tak, aby se sem dobrovolně vracel, idylicky 
na něj vzpomínal, či zde dokonce trávil důchod. V podstatě mezi řádky je 
zmíněno, jaký vliv měla pro město železnice a spojení s Vídní, ačkoli na základě 
titulního zobrazení kilometrovníku a nádražních budov ve Vídni a Opavě by 
se mohl čtenář domnívat, že právě toto téma bude více rozebráno.

Text Hany Šústkové chronologicky seznamuje čtenáře s postavením 
města a s jeho slabšími i silnějšími převážně politickými vazbami na Vídeň 
ve zkoumaném období. Ačkoliv se zdá být zpočátku jen dalším opaková
ním známých faktů nejen o dějinách města, ale i celé monarchie, shrnutí 
proměny spolkového života v život politický knize prospívá. Opava byla 
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myšlenkově provinčním městem, přesto dokázala v době sílících nacionál
ních nálad ovlivňovat metropoli a být oporou německé nacionální ideologie, 
což se ve svém důsledku projevilo také v kulturním životě měšťanů. 

Spolkům, které byly veledůležitou součástí života měšťanstva a ur
čovaly míru prestiže v měšťanské společnosti, se věnuje také Martin Pelc. 
V této kapitole je patrná interakce mezi periférií a centrem nejen ve směru 
centrum – periférie, kdy z metropole vycházely popudy k zakládání poboček 
vídeňských spolků či měšťany inspirovaly k zakládání obdob vídeňských 
spolků, ale také v opačném směru na příkladu spolku Slezanů ve Vídni, 
jehož činnost je podrobněji popsána na základě výročních zpráv. Autor 
zachycuje spolčování krajanů ve Vídni v době, kdy měla ještě přednost 
zemská příslušnost před nacionálním cítěním. Naopak u studentských 
spolků Silesia a Oppavia, jež byly důležitým pojítkem Slezska a metropole, 
převládl nacionální aspekt. Spolek Oppavia, který svou činnost přenášel 
jednou za čas také do Opavy ve formě feriálních slavností, byl spojen 
s Schönererem, který byl prvním čestným členem spolku. Právě styky 
navázané ve studentských spolcích byly důležité i v pozdějším profesním 
životě. Jistě by stálo za to analyzovat, jaký vliv měly na své členy – pozdější 
přední představitele obecní samosprávy přelomu 19. a 20. století. 

Společná kapitola Martina Pelce a Pavla Šopáka nazvaná Kariéry roz
víjí téma, které druhý z autorů již nastínil v syntéze dějin města. Autoři se 
zamýšlejí nad kolektivní pamětí, která určuje chápání pojmu slavný rodák, 
a připomínají některé z těch, jimž se nedostalo patřičné pozornosti. Jde 
o krátké medailonky známých i méně známých jmen, v jejichž množství 
by se čtenář mohl lehce ztratit. Jsou zde uváděni nejen opavští rodáci, 
ale hlavně absolventi německého gymnázia a vyšší reálky, kteří do Opavy 
jako do vzdělávacího centra země přicházeli a kteří podle dobového úzu 
pokračovali ve studiích ve Vídni. Je jasné, že z tohoto počtu hochů, pokra
čujících ve studiích ve Vídni, se někteří dokázali prosadit. Jak je to však 
v této knize časté, témata, které jsou čtenáři méně známá a zasloužila by 
si být více rozvinuta, jsou pouze stručně naznačena. To se týká například 
duchovních a vojenských kariér. 

Zbývající část knihy je vyhrazena statím historika umění Pavla Šopá
ka, které dostávají o něco více prostoru než další témata. Je to dáno tím, 
že právě z jeho cyklu přednášek o opavské architektuře kniha vychází. 
Na základě tohoto pohledu se může zdát, že je měšťanská kultura svázána 
především se stavitelstvím a, nazvemeli to jedním z názvů kapitol, vizuální 
reprezentací, což je způsobeno pohledem historie umění na téma měšťanské 
kultury. Z dnešního hlediska se jistě jedná o nejpatrnější stopu, která se 
v souvislosti s vazbami na Vídeň zmiňuje. Právě na architektuře a umění 
je zřejmé, jak byla periférie ovlivňována novými trendy, které přicházely 
z Vídně. Právě prostřednictvím vlivů metropole se Opavané učili, jak by 
mělo vypadat moderní dílo.
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Pro čtenáře neznalé opavské architektury a místních souvislostí je 
kapitola o vizuální reprezentaci města méně záživná. Za úvahu snad stojí 
posuzování stylů architektury významných opavských budov, které v sobě 
odrážely postoje a přesvědčení svých stavitelů. Opava, jako administrativní, 
kulturní a vzdělávací centrum, si svůj status musela dokázat propojeností 
s centrem, a to právě ve vizuálním směru. Administrativní budovy byly 
stavěny ve smířlivém neobarokním stylu, který byl považován za skutečně 
rakouský. Vždyť také mnoho opavských budov mělo svůj předobraz v těch 
vídeňských. Neobarokní korektní styl však neměl možnost většího uplatnění 
v privátních stavbách. S přelomem století a sílícími nacionálními rozepřemi 
se začínají objevovat také stavby v neorenesančním stylu, který byl spojo
ván s nacionálními náladami. Stojí za hlubší zamyšlení, zda je na opavské 
architektuře patrná změna vztahu k hlavnímu městu monarchie a příklon 
německého měšťanstva k centru německé říše. Tento pohled je zajímavý 
a dovoluje se dívat na Opavu a její měšťanstvo pod jiným zorným úhlem. 

Spojení Opavy a Vídně je jistě atraktivní, může se však jevit samoú
čelné. Při čtení knihy je nutné si připomínat, že se jedná spíše o samotnou 
měšťanskou kulturu v regionálním městě než o spojení Opava – Vídeň, 
i když v některých případech je opodstatněné. Často se zde operuje s poj
my periférie a centrum. Je jasné, že z různých pohledů se Opavy týkají 
oba. Z pohledu lokálního byla Opava centrem, z pohledu celé habsburské 
monarchie byla spíše periférií, která využívala sebemenší možnosti spojení 
s centrem, tedy Vídní. A bylo snad povinností, aby se zemské centrum 
podobalo tomu monarchistickému. Pokud bychom přistoupili na stejné 
nazírání na měšťanskou kulturu, jaké obsahuje jedna z kapitol knihy, tedy 
že spojení s centrem je dáno studenty, kteří v Opavě studovali střední 
školy – gymnázium či vyšší reálku, a pak se uplatnili v rámci monarchie, 
šlo by takto zpracovat mnoho dalších knih o kultuře měst, která měla své 
rodáky, tedy úspěšné absolventy vysokých škol, jimž se podařilo prosadit 
se v rámci celé habsburské monarchie. Je škoda, že studie o slavných ro
dácích nezkoumá, proč se někteří do rodného města vrátili. Ovlivňovala 
jejich rozhodnutí příležitost k snadnějšímu uplatnění se, jak je to ukázáno 
na případu řemeslníka, který dobrovolně odešel z Vídně na periférii z dů
vodu sílící konkurence? Nebo je k tomu vedla povinnost k rodnému městu?

Od knihy Opava – Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi periférií 
a centrem jsem na základě titulu čekala ucelenější pohled na měšťanskou 
kulturu v 19. století, zachycení kulturního významu centra a jeho vlivu 
na periférii spíše pomocí souvislostí, než prostřednictvím jmenování slav
ných rodáků, kteří se do Opavy vrátili, aby se ucházeli v soutěžích o to, 
aby zde zanechali svou stopu, nebo kteří se do rodného města nevrátili, ale 
šířili jeho slávu v jiných částech monarchie. Měšťanská kultura byla v Opa
vě 19. století mnohem pestřejší a je škoda, že to není v pohledu historiků 
více zohledněno. Některé aspekty měšťanské kultury jsou pouze stručně 
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naznačeny, což je v rámci rozsahu tématu pochopitelné, citelně však chybí 
srovnání s jinými městy podobného typu. Štýrský Hradec je vzpomínán 
relativně často, avšak s tím, že se styky s tímto městem tematicky nehodí 
do vymezeného obsahu knihy. Nezbývá tedy než souhlasit se slovy autorů, 
že jde o pobídku k dalšímu bádání, které dá tomuto tématu souvislejší 
podobu, a chápat knihu jako inspirativní zdroj k probádání stručně zmí
něných a nedostatečně zpracovaných témat. Hana Píšalová

Szymon R u d n i c k i :  Równi, ale niezupełnie
Warszawa, Biblioteka Midrasza 2008, 232 s., ISBN 978-83-926515-5-0

Szymon Rudnicki, profesor historie na Varšavské univerzitě, se 
ve svých publikacích věnuje především ideologii polských pravicových stran 
a uskupení ve 20. století a dějinám Židů v Polsku. Úzce spolupracuje také 
s varšavským Židovským historickým ústavem (Żydowski Instytut Histo
ryczny) a za svoji vědeckou činnost byl oceněn i Židovským historickým 
ústavem YIVO v New Yorku. V knize Rovni, ale ne úplně se Rudnicki také 
zabývá židovskou tematikou, konkrétně problematikou židovskopolských 
vztahů od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Tato kniha je spíše 
sborníkem jeho dřívějších statí než ucelenou monografií. Jak sám autor 
v úvodu přiznává, k vydání knihy ho přiměl fakt, že většina jeho článků 
byla publikována v zahraničí nebo v ne tak početně vydávaných pamětních 
knihách. I přesto, že kniha obsahuje 12 statí psaných v různých časových 
odstupech, jde o rámcově dobře zkomponovanou a tematicky i vědecky 
vydařenou publikaci.

Jak bylo zmíněno, ústředním tématem knihy jsou židovskopolské 
vztahy, i když většina článků se zaměřuje na vztah Poláků k Židům. Výjim
ku tvoří jeden článek, ve kterém autor popisuje vztah mezi Židy různých 
politických orientací. S časového hlediska je hlavním obdobím rozmezí let 
1918–1939, tedy období tzv. druhé Polské republiky. Toto meziválečné 
dvacetiletí se stalo dobou silných protižidovských nálad v polské společnosti 
a častých antisemitských výpadů.

Rudnicki hned v úvodním článku vyvrací předsudky o pasivním postoji 
Židů v povstáních v 19. století a v bojích za nezávislost Polska. Židé byli 
od okamžiku znovuzískání nezávislosti považováni za cizí element a jejich 
zásluhy o obnovu Polska se záměrně snižovaly nebo bagatelizovaly. Autor 
naopak za pomoci pramenů dokládá vysokou aktivní účast ve všech polských 
národních povstáních a například také v legionech maršálka Piłsudského.

Historicky nepříliš známým a přitom zajímavým tématem je tzv. ase
mitismus, který Rudnicki rozebírá v samostatné stati. Tento myšlenkový 
názor se začal šířit koncem 19. století v jezuitských kruzích. Byl to jeden 
s pokusů, jak definovat nový postup katolické církve proti Židům. Asemi
tismus se lišil od známějšího antisemitismu odmítnutím fyzického násilí, 
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které správný katolík musí považovat za nepřípustné. V otázce soužití Židů 
a Poláků se ovšem katolický asemitismus nelišil od názorů antisemitů. Jak 
také upozornil sám Rudnicki, striktní dodržování asemitského programu by 
vedlo k existenční likvidaci židovské menšiny v Polsku. Izolace židovských 
obyvatel do ghett, omezení židovského obchodu či bojkot židovských 
prodejen by v konečném součtu znamenal nemožnost přežití židovského 
obyvatelstva v Polsku.

V dalších statích popisuje Rudnicki vztah maršálka Józefa Piłsudského 
k Židům (a naopak) i činnost Společnosti pro rozvoj obchodu, průmyslu 
a řemesel a jeho radikální antisemitismus. Tato Společnost vznikla v roce 
1913 jako výsledek protižidovských akcí ve Varšavě, ke kterým docházelo 
po neúspěchu Romana Dmowského ve volbách do ruské Dumy (1912). 
Od roku 1918 začala Společnost pod zkráceným názvem Rozvoj („Rozwój“  ) 
vydávat stejnojmenný týdeník. Podle Rudnického nebyl Rozvoj velkonákla
dovým ani zvlášť důležitým týdeníkem, zato vynikal primitivním a radikál
ním antisemitismem. Ve 20. letech se činnost Rozvoje i týdeníku dostávala 
do pozadí, po převratu v květnu 1926 aktivita Rozvoje postupně upadala. 
Jak dodává Rudnicki, týdeník Rozvoj byl oficiálně zakázán v roce 1933.

Vztah Piłsudského k Židům lze označit jako pozitivní. Sám Piłsudski 
se podle Rudnického vyjadřoval přívětivě o Židech, které poznal na frontě 
první světové války nebo se kterými později spolupracoval. Ve skutečnosti 
by bylo možné tento vztah popsat slovem „pragmatický“. Maršálek se po
dle Rudnického obával možnosti, že by se do čela vlády dostala pravicová 
Národní demokracie. Proto se snažil ukazovat přívětivější tvář Židům 
a zajistit si tím volební hlasy početné židovské menšiny. Kromě toho 
chtěl Piłsudski udržet společenský klid v Polsku a protižidovské výpady 
nepovažoval za prospěšné. Podle Rudnického také věděl, že protižidovské 
pogromy snižují pověst Polska v zahraničí a snažil se jim předcházet. Židé 
v Piłsudském viděli jistotu, že bude bojovat proti antisemitským výpadům 
v Polsku, ale na druhou stranu kritizovali maršálkův převrat v květnu 
1926 a následný vývoj v zemi (zejména soudní proces s politickou opozicí 
v Břešči a tábor v Bereze). Jak Rudnicki naznačuje, v židovských kruzích 
vyvolávalo nesouhlas i odmítnutí veřejného odsouzení pogromů ve Lvově 
a Vilniusu na počátku dvacátých let 20. století. Smrt Piłsudského v roce 
1935 byla pro židovské politiky šokem a předzvěstí, že po ztrátě jejich 
ochránce budou protižidovské nálady v Polsku narůstat. 

V dalších kapitolách se autor zabývá již zřetelnými projevy anti
semitismu ve veřejném životě v meziválečném Polsku, jako například 
požadavkem na omezení počtu (numerus clausus) židovských studentů 
na polských univerzitách, speciálními zákony týkajícími se zákazu rituální 
porážky nebo omezením přijímání právníků židovského původu do advo
kátní komory. Požadavek numeru clausu neboli omezení počtu studujících 
Židů v Polsku podle procentuálního zastoupení Židů ve společnosti se 
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objevil již na počátku dvacátých let 20. století v kruzích radikálních členů 
Národní demokracie (hlavně mládeže). Ve třicátých letech se v důsledku 
radikalizace společnosti způsobenou hospodářskou a politickou krizí ob
jevují návrhy na numerus nullus, čili úplný zákaz studia Židů na polských 
vysokých školách. Kromě toho se na některých univerzitách zavedlo tzv. la
vicové ghetto, neboli separace míst k sezení v učebnách na část židovskou 
a nežidovskou. Jak Rudnicki dokládá na výpovědích mnoha pamětníků, 
začalo na univerzitách docházet k potyčkám, které se neobešly bez obětí 
na životech (většinou těch židovských). Ke konci 30. let protižidovská 
kampaň na vysokých školách slavila úspěch, stav židovských studentů se 
snížil o desítky procent (v závislosti na oboru a městě) a například v Po
znani nebyl ke studiu připuštěn žádný Žid.

Polské zákonodárství začalo od druhé poloviny 30. let obsahovat 
protižidovské prvky. Rudnicki to ve své knize dokládá na dvou případech 
– zákazu rituální porážky dobytka a změnou zákona o advokatuře, díky 
kterému byl omezen přístup advokátů židovského původu do advokátských 
komor. Oba návrhy, podporované i politiky z blízkého okolí již nežijícího 
Piłsudského, byly nakonec schváleny polským Sejmem, ale dříve než nabyly 
účinnosti, vypukla druhá světová válka. Oba případy potvrdily dřívější obavy 
židovských politiků, že smrt Piłsudského zhorší postavení Židů v Polsku. 
Jak Rudnicki upozorňuje, protižidovská legislativa byla podpořena i tzv. 
sanací, která se po smrti Piłsudského programově přiblížila k antisemitské 
Národní demokracii. 

Jelikož se kniha skládá z několika různých textů, různý je také druh 
použitých pramenů. Jde zejména o memoáry účastníků, dobové tiskoviny 
(noviny, časopisy), zápisy ze zasedání polského Sejmu a Senátu či archivní 
úřední záznamy (statistika, policejní hlášení). Z literatury využil Rudnicki 
nejen svou bohatou bibliografii, ale také odborné články z polských i me
zinárodních periodik a publikací.

Rušivě působí opakující se odstavce v několika článcích, na což sám 
autor v úvodu upozorňuje. Je to způsobeno tím, že autor ponechal většinu 
dříve publikovaných článků beze změn (nebo pouze s kosmetickými úpra
vami). Co se samotného obsahu knihy týká, bylo by možné Rudnického 
obvinit z tendenčního pohledu na polskožidovské vztahy (a nepochybně 
takto obviňován je) ve prospěch Židů. Jenže autor se ani nesnažil o ob
jektivní syntézu polskožidovských vztahů v meziválečném Polsku. Rovni, 
ale ne úplně je souborem autorovy dlouholeté badatelské činnosti, v níž se 
převážně zabýval zcela zřetelnými projevy bezpráví na židovském obyvatel
stvu. Navíc historie Židů v meziválečném Polsku dává autorovi za pravdu.

Dle mého názoru je škoda, že se Rudnicki nepokusil vytvořit ze svých 
statí originální ucelenou publikaci. I přes značný časový rozsah (téměř sta 
let) polskožidovských vztahů, které v knize popisuje, podal autor ve formě 
několika kapitol zdařilý a jednotný obraz moderních dějin polských Židů 
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do poloviny 20. století. Kniha v podobě souboru již dříve vydaných statí 
může vést k domněnce o autorově snaze získat bez výraznější námahy další 
publikační výstup. Naopak za pozitivní aspekt recenzované knihy považuji 
autorovu metodu práce. Rudnicki se vždy drží pramenů. Navíc si díky své 
erudici mohl na některých místech dovolit krátké hodnocení. Díky knize 
Rovni, ale ne úplně se Poláci mohou seznámit s některými Rudnického 
články poprvé polštině, neboť část byla dříve vydána pouze v anglickém 
jazyce (například v časopise Polin).  Jaroslav Kadlec

Martin L a c k o  –  Ján S a b o :  Žandár troch režimov. Gustáv 
Polčík a jeho služba v Prievidzi 1942–1972
Bratislava, Ústav pamäti národa 2011(Edícia Memoáre), 334 s., ISBN 978-
80-89335-44-2

Zajímavý příspěvek k moderním slovenským i československým ději
nám, zpracovaný tentokrát metodou oral history, přináší nadepsaná kniha, 
kterou společně předkládají historik slovenského Ústavu pamäti národa 
Martin Lacko a zakládající člen Klubu přátel historie Prievidze Ján Sabo. 
Protagonistou a zároveň respondentem, s nímž autoři vedou rozhovor, je 
Gustáv Polčík, narozený v roce 1918 ve Veľkých Kostoľanech, jehož výji
mečnost tkví v kontinuální kariéře v řadách bezpečnostních složek hned 
několika politických režimů, které spočívaly na zcela odlišných ideologic
kých principech. Polčík nejprve v letech 1941–1944 sloužil jako příslušník 
Sboru četnictva Slovenské republiky, poté byl krátkou dobu povstaleckým 
četníkem a pak zase strážcem zákona během německé okupace Slovenska. 
Po krátkém intermezzu na konci války, kdy působil v řadách partyzánů, 
se stal příslušníkem poválečné Národní bezpečnosti. V letech 1954–1966 
byl přidělen k StB a v posledním období před odchodem do důchodu 
(1966–1972) se opět vrátil k veřejněbezpečnostní složce SNB. Úvodní 
studie z pera Martina Lacka dává do bližších souvislostí stěžejní momenty 
Polčíkova života s proměnami, jimiž prošly bezpečnostních složky, u kterých 
postupně v letech 1941–1972 Polčík sloužil. Poté následuje osm kapitol 
rozhovorů, které se postupně věnují Polčíkovu dětství a mládí, vojenské 
službě v době vzniku samostatné Slovenské republiky, období jeho služby 
u slovenského četnictva, Slovenskému národnímu povstání a následnému 
okupačnímu režimu, několikaměsíční Polčíkově epizodě u partyzánů, po
válečné službě u předúnorové Národní bezpečnosti, prvním poúnorovým 
šesti letům služby v bezpečnostních složkách komunistického režimu, 
službě u StB a posledním letům před důchodem u VB.

Dětství a mládí prožil Polčík v obci s převahou zemědělského obyva
telstva, jež po politické stránce představovalo z většinové části významný 
elektorát Hlinkovy Slovenské strany ľudové. Co se týče předválečných 
sociálních poměrů, hodnotí je respondent lapidárně: „Tá prvá republika … 
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až na to voľno, na tú slobodu – bieda na biedu … koruny nebolo v celej dedine“ 
(s. 58). Službou u četnictva Slovenské republiky řešil Polčík problém hle
dání existenční jistoty a sociálního statusu podobně jako spousta jiných 
mladých mužů. Na jeho vzpomínání je patrné, jak podstatně tehdy samo
statné Slovensko převzalo na místních i vyšších úrovních prvky systému 
československého předválečného četnictva. Od roku 1942, kdy byl Polčík 
převelen do Prievidze, zde strávil zbytek služební kariéry. Ve válečných 
letech se sice neúčastnil deportací slovenských Židů, asistoval nicméně 
při dražbách vybavení bytů po židovském obyvatelstvu. K odboji, o němž 
četníci věděli, zachovávali podle Polčíka benevolentní přístup – ostatně 
obyvatelé nepříliš lidnaté Prievidze se navzájem znali a věděli, „kdo je kdo“, 
což v podstatě koresponduje s poznatky moderní historiografie o realitě 
Slovenské republiky v letech 1939–1945. (Polčík k tomu uvádí: „…my 
žandári sme museli na dve strany hrať. Pochopitelne, veď ináč sa to nedalo“ 
– s. 136.) Stejně tak Polčík „jaksi samozřejmě“ pokračoval v službě u čet
nictva na území kontrolovaném povstalci, tentokrát jen znovu s původními 
československými hodnostmi. Je skutečně pozoruhodné, nicméně do jisté 
míry typické, že se po německé okupaci díky „krytí“ osobami z okresního 
velení všichni „povstalečtí“ četníci opět vrátili do legální služby na původní 
působiště na prievidzskou stanici. K partyzánům se pak Polčík dostal poté, 
co odmítl nastoupit službu polního četníka v Itálii.

Díky svému partyzánskému angažmá prošel Polčík prověrkami do služby 
v bezpečnostních složkách obnoveného Československa. Tři roky do února 
1948 líčí jako víceméně rutinní službu. Do popředí se v jeho vzpomínání 
dostávají spíše soukromé aspekty vlastního života – sňatek a narození dcery. 
Čas mohl věnovat i svým velkým zálibám, myslivosti a sportovní střelbě.

Po únoru 1948 zvolil Polčík taktiku „plout s hlavním proudem“ včetně 
vstupu do KSS. O jeho loajalitě svědčí i posudky nadřízených. I on však 
měl své mantinely, za které nechtěl zajít – protivilo se mu například účast
nit se akcí proti rolníkům v rámci kolektivizace vesnice. Vypjaté situace 
řešil sice nijak originálně, nýbrž, jak se zdá, účinně – simulováním nemocí 
(viz jeho oblíbený obrat „hodil som sa maród“  ). Výsledkem bylo přeřazení 
na ekonomický úsek. V této funkci, i když pod různými změněnými ná
zvy, které s sebou přinášely reformy bezpečnostního sboru v padesátých 
letech 20. století, sloužil pak u StB (anebo podle tehdejší terminologie 
u Operativního orgánu MV v Prievidzi). V odpovědích tazatelům Polčík 
vzpomíná na tuto službu důsledně tak, že se distancuje od konkrétní vý
konné činnosti StB. Uvádí, že jeho povinností bylo „…o budovy, o autá sa 
starať. Zaobstarávať okolo nich materiál, o tých ľudí, o zásobovanie kancelárií, 
tiež výplaty robiť. Finančníka som sice mal, ale ľúbil si vypiť, takže väčšinou 
som si to musel sám spraviť “. Zároveň velmi otevřeně hodnotí jednotlivé 
okresní náčelníky či jejich zástupce. Do jaké míry jde o jakousi „zpětnou 
projekci“ 93letého pamětníka, či o jeho dodatečné alibi, lze dnes těžko říci.
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I když vezmeme v potaz všechna úskalí a rozpory, která s sebou oral 
history přináší, je nutné uznat, že se zájemcům z řad odborné i laické 
veřejnosti dostala do rukou zajímavá publikace, jejíž ústřední postava 
nemá rozhodně sloužit jako vzor morálky či majitele jediné možné pravdy, 
nicméně ve svých odpovědích autorům pomáhá rozkrýt mnohé důležité 
mechanismy fungování bezpečnostních složek jak Slovenské republiky z let 
1939–1945, tak také předúnorového i poúnorového Československa (a zde 
by se chtělo napsat především, protože nejdelší úsek služební kariéry prožil 
Polčík právě v letech po roce 1948). To vše na úrovni relativně úzce vyme
zeného regionu, z něhož Gustáv Polčík neměl ambice kariérně proniknout 
na vyšší služební stupně. Možná právě tato okolnost, spolu s jeho přirozenou 
inteligencí a dlouhými léty vypěstovaným instinktem, jak si po politické 
stránce „příliš nezadat“, mu umožnila relativně pohodlně přežít tři režimy 
a po letech podat pozoruhodné, byť rozporuplné svědectví o bezmála tři
cetiletém úseku moderní slovenské a československé historie, ozvláštněné 
určitou „člověčinou“, jakou nenabízejí strohé prameny archivní povahy.

Dodejme, že autoři doplnili Polčíkovo vzpomínání rozsáhlými vy
světlivkami a poznámkovým aparátem. Zde by možná odborný čtenář 
spíše uvítal, kdyby vysvětlivky a poznámky našel na příslušné straně pod 
čarou, a nikoli na konci publikace, což přece jen poněkud ztěžuje jejich 
konfrontaci s hlavním textem. Kromě místního a jmenného rejstříku autoři 
připojili 46 zvlášť číslovaných stran textových a obrazových příloh. Dalšími 
fotografickými přílohami je proložen text knihy. 

Radek Mikulka

*

Pavel K l a d i w a  –  Aleš Z á ř i c -
k ý  (eds.): Město a městská společnost 
v procesu modernizace 1740–1918
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2009, 
400 s., ISBN 978-80-7368-688-8

Katedra historie a (v té době nově vy
tvořené) Centrum pro hospodářské a so
ciální dějiny Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity uspořádalo ve spolupráci s Histo
rickým ústavem Akademie věd ČR ve dnech 
6.–7. listopadu 2008 na půdě Ostravské 
univerzity vědecký seminář. Z příspěvků, 
které zazněly v průběhu této konference, 
vydali pořadatelé, vedení ostravskými his
toriky Pavlem Kladiwou a Alešem Zářickým, 
shrnující knihu.

Úvodní studie z pera Milana Hlavačky 
se zabývá samotným procesem moderni
zace. Shrnuje a hodnotí přístupy historiků 
i sociologů k termínu a náplni moderniza

ce. Jana Machačová a Jiří Matějček krátce 
shrnuli své dosavadní dlouholeté bádání 
věnované městské společnosti v průběhu 
dlouhého 19. století. Po úvodních dvou 
studiích následuje oddíl věnovaný no
vým metodickým přístupům a doposud 
málo využívaným typům pramenů. O nové 
metodické podněty z německé a rakous
ké historiografie se se čtenáři dělí Lukáš 
Fasora. Fasorovo bádání na téma vztahů 
měšťanstva a dělnictva nakonec (s ročním 
odstupem od vydání recenzované knihy) 
vyústilo v samostatnou monografii. Jiří Štaif 
se věnuje vývoji lokální, regionální i nadre
gionální identity na příkladu Plzně. Její eli
ty i pisatelé místopisných publikací časem 
postoupili od tradičního líčení panovníkovi 
„vždy věrné“ katolické bašty k moderní
mu druhému největšímu českému městu. 
O jednom z ostravských fenoménů přelomu 
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19. a 20. století, tedy imigraci haličského 
obyvatelstva, a o jeho reflexi v českém tis
ku i literatuře píše Hana Šústková. Přícho
zí polské a zvláště židovské osoby vnímaly 
české noviny značně kriticky – „směsicí lítosti 
a opovržení“. Martin Jemelka se rozhodl na
hlédnout na život v ostravských dělnických 
koloniích skrze díla čtyř vybraných autorů 
krásné literatury. S rozvojem občanské spo
lečnosti se objevil také bulvární tisk, který 
se snažil zaujmout širokou čtenářskou obec 
přinášením senzací. Jednomu českému zá
stupci (konkrétně Pražskému ilustrovanému 
kurýru) věnoval pozornost Jakub Machek. 
Na vzdělanější část společnosti mělo vliv 
též divadlo. Hana Zimmerhaklová tak re
feruje o repertoáru pražského Stavovského 
divadla, tentokrát již na přelomu 18. a 19. 
století. Vzdělaná občanská společnost si 
cestu k umění aktivně hledala. Jeden ze 
způsobů, vytváření uměleckých spolků 
(např. Kunstverein či Umělecká beseda), 
popsal Tomáš Kavka. 

Druhá část knihy se zabývá společen
skými a ekonomickými procesy ve střední 
Evropě dlouhého 19. století. Dan a Marie 
Gawrečtí se věnovali zkoumání těchto pro
cesů ve Slezsku. Zatímco Dan Gawrecki 
popisoval průběh modernizace především 
prostřednictvím vývoje hospodářství a sa
mosprávy, Marie Gawrecká srovnávala ná
rodnostní poměry měst Pruského a Rakous
kého Slezska. Ještě více na sever se posunul 
Damian Szymczak, když poukázal na spe
cifika modernizačního procesu v pruském 
Velkopolsku (resp. poznaňské provincii) 
na rozdíl od polských území v rakouském 
nebo ruském záboru. Zpátky na Ostravsko 
posunuje čtenáře další text Martina Jemel
ky, který se na základě doposud málo využí
vaného pramene (Knih o změnách vyznání) 
pokusil rekonstruovat proměny nábožen
ské příslušnosti obyvatel Moravské Ostravy 
druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Jiří 
Kupka se na příkladu strakonického spolku 
Renner snažil zhodnotit význam okrašlo
vacích spolků v 19. století. Své zkušenosti 
na poli dějin úřednictva 19. století zúročila 
Marie Macková, která se tentokrát podívala 
na aktivity úředníků v malých městech. Text 
Jiřího Bareše přivede čtenářovu pozornost 
zpět k průmyslovému světu – v tomto přípa
dě k činnosti severočeské rodiny Liebiegů, 

která podnikala v textilním průmyslu. Jinou 
tvář průmyslového rozvoje, stávkové hnu
tí a zásahy úřadů proti němu na přelomu 
19. a 20. století, popsal Stanislav Knob, 
který se vedle obecnějších charakteristik 
situace v Předlitavsku věnoval speciálně též 
širšímu Ostravsku. Trojice autorů provedla 
sondu do života obce Hrušov na soutoku 
řek Ostravice a Odry. Zachytili zde rych
lý rozvoj i následný úpadek této lokality 
ovlivňované průmyslem i přírodními po
hromami. Z poněkud jiné oblasti se Pavel 
Kalina pokusil ukázat rozdíl přístupu při 
stavbě (resp. dostavbě) katolických kated
rál v Praze a v zámoří – konkrétně v New 
Yorku a Melbourne. Zatímco pražský sv. Vít 
se dočkal relativně štědré státní podpory, 
zámořské katedrály vznikly díky sbírkám 
katolických věřících.

Poslední oddíl knihy je věnován vli
vu modernizace na konkrétní (především 
stavební) rozvoj měst. Do této oblasti ná
leží text Martina Ebela, který pojednává 
o změnách v budování domů v českých 
zemích druhé poloviny 18. a v 19. stole
tí, způsobených vlivem vývoje stavebního 
práva. Konkrétněji se na příkladu Moravské 
Ostravy, Přívozu, Mariánských Hor a Vítko
vic zabýval stavebním rozmachem Radoslav 
Daněk. Masivní příliv pracovních sil nutil 
důlní a hutní společnosti k řešení ubytová
ní, ale zároveň měly tyto společnosti značný 
vliv na stavební politiku a záležitosti jednot
livých obcí dnešní Ostravy. V dynamicky se 
rozvíjejících průmyslových sídlech vznika
ly na „zelené louce“ nové soběstačné části 
(dělnické kolonie). Osudy jedné z nich, 
kolonie v Lounech, kterou navrhl známý ar
chitekt Jan Kotěra, přiblížil Martin Vostřel. 
Zatímco například na Ostravsku měla města 
ke svému rozvoji značné prostory, v případě 
velkých a starobylých měst si modernizace 
vyžádala daň v podobě likvidace části staré 
zástavby. O průběhu asanace na příkladu 
Velké Prahy na přelomu 19. a 20. století 
psala Blanka Soukupová. S modernizací 
městských sídel a zkvalitněním života jejich 
obyvatel souviselo také zlepšení technické
ho zázemí. Rostoucí počet obyvatel zároveň 
zvyšoval riziko šíření nakažlivých chorob. 
Andrea Pokludová se proto blíže podíva
la na opatření, která úřady a představitelé 
měst zaváděli za účelem přístupu populace 
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k nezávadné vodě, potravinám apod. Jiným 
atributem moderního města se stalo rozší
ření elektrické energie, využívané nejprve 
k osvětlení a později též k pohonu strojů. 
Postupné budování elektráren a přenoso
vé sítě na Moravě a v Rakouském Slezsku 
v období před rokem 1914 popsal Pavel 
Kladiwa. Z poměrně homogenní závěrečné 
části knihy se částečně vyděluje pouze text 
Jana Vobořila. Ten se věnuje komunální 
politice a tlakům jednotlivých zájmových 
skupin v (tehdy ještě samostatné) Libni 
u Prahy.

Kniha Město a městská společnost v pro-
cesu modernizace 1740–1918 je přínosným 
dílem zkoumajícím formování měst a měst
ské společnosti v průběhu „dlouhého“ 
19. století. Zájemce o tuto problematiku zde 
nalezne řadu podnětných pohledů. Je třeba 
též ocenit nejen závěrečná cizojazyčná resu
mé (v němčině a angličtině), ale především 
jmenný a místní rejstřík, který umožňuje 
čtenáři rychlejší hledání konkrétního údaje 
a v publikacích podobného typu se dnes již 
často nevyskytuje. Martin Rája

Tomasz J. K o t l i ń s k i :  Historia 
Krakowskiej izby adwokackiej
Kraków, Wydawnictwo Petrus 2011, 136 s., 
ISBN 978-83-7720-021

Dějiny advokacie patří v polské histo
rické literatuře věnované dějinám právnictví 
a právnických profesí k oblíbeným a bohatě 
zpracovaným tématům. Pro českého čtenáře 
je pak obzvláště zajímavá ta jejich část, kte
rá pojednává o historii advokacie na území 
bývalého rakouského záboru.

Anotovaná monografie popisuje dě
jiny advokacie v obvodu Krakovské ad
vokátní komory v letech 1849–1939. Pro 
období do roku 1918 byly přitom osudy 
krakovské advokacie spojeny též s osudy 
advokacie v českých zemích, obdobný byl 
pak i další vývoj až do roku 1932, kdy se 
po vydání nového polského unifikovaného 
advokátního řádu vydala polská advokacie 
svojí vlastní cestou. Autor se zabývá daným 
tématem z tradičních třech zorných úhlů. 
Práce podává vývoj právní úpravy advoka
cie, věnuje se organizaci a agendě advokátní 
samosprávy a nezapomíná ani na osobnosti 
a mimoprofesní aktivity advokátů. 

Počátky advokátní komory nejsou 
– obdobně jako je tomu v případě ad
vokátních komor v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku – zcela známé, i Tomasz J. Kot
liński narazil na nedostatek pramenů, a tak 
dovozuje, že advokátní komora byla v Kra
kově založena přibližně až v roce 1860. 
Více informací je k dispozici až pro období 
po vydání advokátního řádu z roku 1868. 
Vývoj do roku 1918 přinesl celou řadu 
jevů a událostí, s jakými přichází do styku 
i historik advokacie v českých zemích. Pat
ří k nim nárůst počtu advokátů po zrušení 
principu numerus clausus, zakládání spolků 
advokátů (Klub Adwokacki v roce 1905) 
a kandidátů advokacie (Stowarzyszenie 
Kandidátow Adwokackich v roce 1882), 
účast advokátů v komunální politice (tři 
advokáti stáli postupně v čele města Kra
kova), do obecného biogramu zapadající 
osobnosti v čele komory (prvním preziden
tem byl Michal Kański, v podstatě vrstevník 
a souputník pražského Friedricha Wienera 
či brněnského Rudolfa šlechtice Otta). 

Po obnovení polského státu probí
hala v meziválečném období i v Polsku 
unifikace právního řádu. Až do roku 1932 
platily pro krakovskou advokacii předpisy 
rakouské, na rozdíl od prvé Československé 
republiky se v Polsku unifikace zdařila. Po
slední advokátní řád byl pak ve sledovaném 
období vydán v roce 1938 a přinesl nově 
i centrální orgán stavovské samosprávy (Na
czelna Rada Adwokacka), obdobu orgánu, 
který byl proponován i v osnově nepřija
tého československého advokátního řádu 
z roku 1936.

Čtenář získá další údaje o literatuře 
a pramenech z jejich seznamu a bohaté
ho poznámkového aparátu. Je škoda, že 
autor evidentně nevyužil i pravidelných 
zpráv o činnosti advokátních komor, pu
blikovaných od roku 1872 na stránkách 
časopisu Juristische Blätter, a to přesto, že 
by nepochybně v mnoha směrech přináše
ly ve vztahu k autorovým duplicitně tytéž 
informace. Kniha zdařile mapuje historii 
další z četných advokátních komor v Před
litavsku, a je proto zajímavým přírůstkem 
do knihovny historika, advokáta i dalších 
zájemců o dějiny právnictví a advokacie.

Stanislav Balík
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Suzana R a j i ć :  Aleksandar Obreno-
vić. Vladar na prelazu vekova. Sukobljeni 
svetovi
Beograd, Srpska književna zadruga 2011, 
560 s., ISBN 978-86-379-1151-7

Srbská historička Suzana Rajić 
(* 1973) se systematicky věnuje především 
dějinám 19. století a politickým osobnos
tem tohoto období. Roku 2003 např. vyšla 
její práce Vlada Nikole Hristića 1888–1889, 
v roce 2007 pak biografie Vladan Đorđević 
– biografija pouzdanog obrenovićevca. Její 
nejnovější a zatím nejobsáhlejší kniha pod 
názvem Aleksandar Obrenović. Vladar na pre-
lazu vekova. Sukobljeni svetovi byla vydána 
v loňském roce a je věnována druhému srb
skému králi a zároveň i poslednímu z rodu 
Obrenovićů na srbském trůně Alexandro
vi I. (1876–1903). 

V knize rozdělené do čtyř částí a opat
řené obrazovou přílohou autorka důkladně 
mapuje celý Alexandrův život od chvíle naro
zení až do násilné smrti ve věku nedožitých 
dvaceti sedmi let. Do králova života jsme 
uvedeni bez rozsáhlých úvodů a rozborů 
situace, je tedy potřeba disponovat dostat
kem informací o tehdejším dění i osobách, 
které se kolem mladého krále objevovaly 
a ovlivňovaly jej. Potomkovi královského 
páru se sice dostalo důkladného vzdělání, 
nicméně již fakt, že byl dítětem jediným, 
a tedy v podstatě nezastupitelným, neměl 
na jeho povahu ideální vliv. Dalším nega
tivním vlivem byla abdikace krále Milana 
roku 1889 a nastoupení Alexandra na trůn 
ve věku necelých třinácti roků. Přestože 
až do dosažení dospělosti neměl žádnou 
faktickou moc, posilovaly v něm uvedené 
události povahové rysy, které se projevily 
na některých jeho rozhodnutích, jejichž tra
gickým vyústěním se stal převrat roku 1903. 
Z tohoto důvodu se autorka pochopitelně 
podrobně zabývá i Alexandrovou manželkou 
Dragou Mašínovou (rozenou Lunjevica), a to 
od doby jejího seznámení s mladým králem. 
Jeho vztah k o dvanáct let starší budoucí 
manželce a srbské královně Suzana Rajić ne
vidí jako důkaz jeho lehké morálky, jak bývá 
často hodnocen, ale spíše jako projev touhy 
po „obyčejném pozemském životě“ (s. 296). Ne
oblíbenost královny a její neschopnost dát 
králi dědice, byla spolu s neoblíbeností jejích 
bratrů jedním z faktů, které ve svém důsledku 

vedly k převratu a zavraždění královských 
manželů roku 1903.  Zánik dynastie Obre
novićů byl dle autorky samozřejmě způsoben 
více důvody. Její sestup začal již po neúspěš
né válce Srbska s Bulharskem (1885–1886) 
a rychlý spád dostal po roce 1889. Pravou 
příčinu shledává Rajić již v osobě Alexan
drova otce, knížete a pozdějšího krále Milana 
Obrenoviće, který na trůn nastoupil ve věku 
čtrnácti let. Jistě si dobře uvědomoval, že 
pro mladý stát znamená každá změna další 
nestabilitu. Přesto se v mladém věku vzdal 
trůnu a vládu předal synovi, který byl v té 
době ještě dítětem. 

Důraz je v knize kladen především 
na politické dění v Srbsku samotném a za
hraniční politiku krále Milana I. i Alexan
dra samotného. Vzhledem k tehdejší situaci 
Srbska a příklonu Milana I. k Rakousku
Uhersku nepřekvapí, že jeho hlavní město 
Vídeň je v knize uvedeno téměř tolikrát, 
jako Bělehrad. Nemenší pozornost je pak 
věnována ruskosrbským vztahům, resp. 
vztahům se sousední Černou Horou. 

Jedná se o obsáhlou biografii, která 
přináší množství informací o vývoji Srbska 
i jeho politiky na samém konci 19. století 
a jistě přispěje k lepšímu pochopení situ
ace státu balancujícího mezi velkými hráči 
o moc na Balkáně.  Michaela Kořistová

Zdeněk H a z d r a  –  Václav H o r -
č i č k a  –  Jan Ž u p a n i č  (eds.): 
Šlechta střední Evropy v konfrontaci s to-
talitními režimy 20. století
Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 
2011, 348 s., ISBN 978-80-87211-52-6

Ve dnech 19.–20. října 2010 uspořá
dal Ústav pro studium totalitních režimů 
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Uni
verzity Karlovy v Praze mezinárodní kon
ferenci pod názvem Šlechta střední Evropy 
v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. 
V následujícím roce pak spatřil světlo světa 
stejnojmenný sborník, mapující vztahy, cho
vání a postoje aristokracie k totalitní moci, 
tedy téma, které nebylo až dosud komplex
něji zpracováno. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o první pokus, zabývající se touto 
tematikou, nekladou si autoři za cíl činit 
shrnující závěry, ale snaží se pouze nastínit 
okruh otázek dalšího možného výzkumu. 
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Předkládaná publikace se skládá 
z celkem 23 rozličných příspěvků, které 
představují velice pestrou mozaiku osudů 
šlechtických rodin. První text se věnuje 
krizi aristokratické společnosti po rozpadu 
německého císařství po první světové válce 
v díle německé novináře a spisovatele Fe
dora von Zobeltitz. Autor příspěvku sleduje 
především Zobelitzovy dva hlavní motivy, 
tedy integraci šlechty do poválečné společ
nosti a také nebezpečí sílícího bolševismu. 
Především politickou a ekonomickou rovi
nu sleduje ve svém příspěvku, týkajícím se 
vztahu lichtenštejnského knížectví a Česko
slovenské republiky po první světové válce, 
Rupert Quaderer. Zaměřuje se především 
na politický vývoj lichtenštejnského knížec
tví v průběhu 19. a počátku 20. století, jeho 
chování v průběhu válečných let, na násled
né snahy o uznání suverenity a konečně 
na budování diplomatických styků s nově 
vzniklým Československem. Rakouský his
torik Lothar Höbelt se pak věnuje postavení 
rakouské šlechty v průběhu 20. a 30. let 
minulého století. Na příkladu konkrétních 
šlechticů poukazuje na jejich dobrovolný 
vstup do Heimwehru, jejich postoj k rodí
címu se fašismu i k tzv. Anšlusu, který byl 
chápán jako menší zlo než bolševický režim. 
„Vnitrorakouské“ šlechtě se věnuje také Pe
ter Wiesflecker. Na příkladu šlechtických 
rodin Meranů, Attemsů, Windischgraetzů či 
Auerspergů se zaobírá pozemkovými majet
ky aristokracie, jejím životním stylem, půso
bením ve státních funkcích po roce 1918, 
problémy se začleněním se do nových stát
ních útvarů a ve 30. letech vyrovnáním se 
s Anšlusem a politikou Hitlerova režimu. 
Další příspěvek od Judit Pál o sedmihrad
ské aristokracii v meziválečném období 
je postaven na konkrétních vzpomínkách 
jednotlivých šlechticů. Tyto se věnují pře
devším silnému zemskému patriotismu, 
nucenému vystěhovalectví po roce 1945, 
perzekuci šlechtických rodin, omezeným 
možnostem vzdělání a získání adekvátní
ho zaměstnání.

Příspěvek Jany Knapikové o rodi
ně BoosWaldeck dokumentuje přerod 
od zemského vlastenectví a dobrých vztahů 
s okolním českým živlem až k nepřátelské
mu postoji k ČSR a k následnému přijetí 
nacistické ideologie. Martina Orosová se 

v článku věnovanému zániku šlechtického 
světa na Slovensku v období let 1918–1948 
zabývá především zrušením výsad šlechty 
po roce 1918, konfiskací habsburského ma
jetku, emigrací, dopady pozemkové reformy 
na velkostatky a poukazuje také na nedosta
tečnost výzkumu týkajícího se kolaborace. 
Závěrem vypočítává problémy památkové 
péče a zabezpečení opuštěných šlechtických 
sídel. Dita Jelínková se zaměřila na postoje 
a strategie Alfonse ClaryAldringena v jeho 
boji o zachování celistvosti rodinných stat
ků. Pojednává o jeho členství ve Svazu ně
meckých velkostatkářů a kooperaci se Sva
zem československých velkostatkářů, aféře 
v souvislosti s podporou Práškovy agrární 
strany, uplácení úředníků, Alfonsově člen
ství v Deutsche Liga i jeho boji za rodinné 
majetky na mezinárodním poli. Zmapována 
je také jeho úloha při Runcimanově misi 
a následné ztotožnění se s nacistickou 
ideologií. Problematice šlechticů v česko
slovenském vojsku v letech 1918–1945 se 
věnuje Zdenko Maršálek. Připomíná, že po
díl šlechticů v armádě ČSR byl ve srovnání 
s okolními státy zdaleka nejmenší, většina 
z nich sloužila tradičně u jezdectva a povět
šinou v nižších hodnostech. V souvislosti 
s protinacistickým odbojem se zabývá pů
sobením šlechticů v zahraničních armádách. 
Epilogem je působení šlechticů u útvarů 
PTP po roce 1949.

Typem „poměšťanštělé“ šlechty se 
na příkladu pražské větve rodiny Daubleb
ských zabývá Tomáš Sterneck. Přestože byli 
k novému Československu kritičtí, zůstali 
jeho naprosto loajálními občany a oproti 
korutanské větvi rodu se s nacismem ni
kdy neztotožnili. Po válce však byli přesto 
nuceni z ČSR odejít. Ojedinělým příkladem 
šlechtice od počátku působícího v nacistic
kých organizacích se zabývá Ivo Pejčoch. 
Jindřich ThunHohenstein totiž působil 
od začátku války v nacistickém sdružení 
Vlajka a s ideologií nacismu se plně zto
tožnil. Miloš Hořejš se věnuje šlechtě a na
cistické pozemkové politice v Protektorátu. 
Poukazuje na rozkol mezi šlechtou v prů
běhu Runcimanovy mise, věnuje se situaci 
v pohraničí, konkrétně sudetoněmeckým 
a proti nim stojícím říšským konceptům 
pozemkové politiky. V Protektorátu si 
všímá především strategie nacistů při zís
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kávání půdy či konkrétního postupu při 
odnímání majetků. Mapuje zákroky proti 
německé šlechtě v Protektorátu i v pohrani
čí. Závěrem se věnuje právním podkladům, 
na jejichž základě byl šlechtický majetek 
zabavován. V krátkém příspěvku Lucie Lá
níkové je pak pojednáno o rodině Bauerů. 
Na osudech tří bratrů Viktora, Mořice a Pet
ra dokumentuje jejich nesouhlasný postoj 
k národnímu socialismu. Roman Holec se 
zabývá osudy dvou představitelů Cobur
govského rodu a sice posledním coburským 
vévodou Carlem Eduardem a Ferdinandem 
von Sachsen CoburgKoháry, od roku 1887 
bulharským knížetem a od roku 1908 bul
harským carem. Zatímco první z nich se stal 
ve 30. letech aktivním členem nacistických 
organizací a zcela otevřeně se k nacismu 
hlásil, Ferdinand zaujal rezervovaný prag
matický postoj.

Paradoxní osud rodu Colloredo
Mannsfeldů zpracoval Jan Županič. Přes
tože byl tento rod nacisty perzekuován 
a dokonce se zapojil do partyzánské čin
nosti, musel se i po válce smířit s pronásle
dováním ze strany československých úřadů 
a s nevybíravou kampaní, iniciovanou prav
děpodobně komunistickou stranou. Příklad 
„masarykovského aristokrata“ představuje 
Zdeněk Hazdra na životních osudech Fran
tiška Schwarzenberga. Shrnuje jeho životní 
ideje, úlohu v prohlášení věrnosti ČSR či 
Runcimanově misi a také jeho působení 
v kanceláři prezidenta Emila Háchy. Podob
ně zpracoval Lukáš Nozar činnost dalšího 
aristokrata Františka Schönnborna – jeho 
odpor proti nacismu, úlohu při poválečném 
odsunu Němců či jeho činnost ve zpravo
dajské službě. Pohled československých 
úřadů na konfiskaci šlechtického majetku, 
v tomto případě rodu Liechtensteinů, zpra
coval Václav Horčička. Následuje krátká 
vzpomínka na předky Heinricha a Ottokara 
Haugwitze od Johann ElKalakHaugwitz. 
Literární historik Jindřich Pokorný zpra
coval pomoc hraběnky Jacqueliny Pillet
Will našemu disentu v době normalizace 
při pašování letáků a tiskovin. Za použití 
výhradně narativních pramenů srovnává 
pohled mužů a žen na nucený exil Rad
mila ŠvaříčkováSlabáková. Naděžda Kubů 
se věnuje počátkům zpřístupnění hradů 
a zámků, samotným osudům šlechtických 

sídel po druhé světové válce, vzniku a sys
tému státní památkové péče. Celý sborník 
uzavírá Pavel Dufek s nesmírně složitým 
a náročným procesem restitucí některých 
zámeckých sídel po druhé světové válce.

Jak vidno, shrnuje sborník řadu roz
ličných otázek, které nemohou celé téma 
rozmanitých šlechtických osudů ve druhé 
polovině 20. století komplexně obsáhnout, 
přesto však publikace představuje základnu 
pro další bádání. Petr Bělík

Libor M a r t i n e k  (ed.): Rozumíme 
si navzájem? Možnosti reflexe minulosti 
v současnosti v české a polské literatuře, 
jazyce a kultuře 20. století
Opava – Opole, Kabinet literárněvědné kom-
paratistiky Ústavu bohemistiky a knihovnic-
tví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 
univerzity 2011, 156 s., ISBN 978-80-7248-
699-1

Libor Martinek již svou předchozí pu
blikační činností prokázal vazby na polskou 
literaturu. Tentokrát ve spolupráci s Ústa
vem polonistiky Filologické fakulty Opol
ské univerzity v Opolí připravil kolektivní 
monografii, která obsahuje studie českých 
a polských odborníků zapojených do čes
kopolského projektu podporovaného Mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR. Jeho 
záměrem bylo vytěžit z českopolských 
jazykových, literárních a filmových vztahů 
zajímavá témata, která by byla zpřístupněna 
v publikaci přednášek českých a polských 
pedagogů

Úvodní část, nazvaná Filologie a areál, 
přináší dvě studie. G. Balowska z Opolské 
univerzity přistoupila k tématu Česko-pol-
ské jazykové vztahy z historického hlediska 
chronologicky. Popisuje zejména působe
ní češtiny na polštinu od 10. století, kdy 
dochází k pronikání křesťanství do Polska 
prostřednictvím českých vladařů. Jazykové 
vlivy na polštinu vyvrcholily v 16. století 
v procesu utváření polského spisovného 
jazyka. Opačný vliv byl silný v době ná
rodního obrození, kdy čeština přebírala 
z polštiny mnohé termíny. Jazykovědným 
pendantem je pak práce E. Höflerové ze 
Slezské univerzity Proměny textů a funkční 
styly. Postihuje situaci v současné jazyko
vědné stylistice, zejména v elektronické 
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komunikaci, jeho uspořádání jako systému 
uzlů a hyperlinků, a naznačuje změny v in
ternetové komunikaci.

Většinu studií obsahuje soubor Li-
terární věda a kritika. Literární historik 
L. Martinek přispěl studií Polská poezie 
uváděna do české literatury v překladech. 
Po přehledu vzájemných vztahů v politic
kém vývoji poukázal na příkladu mnohých 
překladatelů z polské literatury od 19. 
století, jak byla polská literatura podnětná 
i početná, zvláště v meziválečném období. 
Podrobně seznamuje s literárními vztahy 
po roce 1945 a jejich závislostí na politic
kém vývoji v obou zemích. Na současnosti 
kritizuje nedostatek ekonomického a insti
tucionálního zázemí, které nevyváží nadšení 
jednotlivců.

Po celkovém přehledu následují mo
nograficky zaměřené studie. J. Chrobák se 
v práci Svět jako střet času lidského a času 
tradice věnoval postavení bratří Mrštíků 
v české literatuře v souvislosti s jejich romá
nem Rok na vsi a jeho narativní stránkou. 
O. Czernikow se ve studii Mýtus Věčného ne-
návratu zamýšlí nad románem M. Kundery 
Nevědomost, jehož ústředním motivem je 
nostalgie a v němž hrdinové trpí z důvodu 
nemožného návratu do své země. Na pří
kladu vybraných děl Jana Žáčka zpracovala 
A. Pająk Reflexe české minulosti v historické 
próze 2. poloviny 20. století. Autorka se za
myslela nad tím, do jaké míry se v procesu 
recepce literárního díla vytváří obraz určité 
epochy a jak či zda vůbec může literární dílo 
přispět k utváření historického povědomí.

Vzájemné vztahy v literárněvědném 
prostředí zkoumá J. Czaplińska ve studii 
Alternativní dějiny jako pokus o vyrovnání 
s národními traumaty. Jde o literární práce, 
v nichž jsou dějiny znázorněny na osudech 
postiženého jedince. Zatímco pro české 
země byly největším traumatem prohraná 
bitva na Bílé hoře nebo důsledky Mnichov
ské dohody, pro Polsko tím bylo především 
jeho trojí dělení a život v různých záborech, 
přičemž největší útlak byl v záboru ruském. 
Literárněvědné studie uzavírá J. Urbanec 
prací Česká a polská populární literatura v mi-
nulosti a dnes. Poukazuje na skutečnost, že 
v současnosti je odborný výzkum této lite
ratury na polské straně daleko aktivnější 

než v českém prostředí, což doložil na vý
sledcích některých univerzitních pracovišť.

Třetí a závěrečný oddíl Filmová věda 
uvádí dvě práce. P. Bergmannová ve studii 
Vzájemné česko-polské vztahy v oblasti filmu 
po 2. světové válce postihuje situaci do roku 
1948, která vyvrcholila společným filmem 
Hraniční ulička. Druhý text od J. Spalińska
Mazur Čeští tvůrci autorského animovaného 
filmu v recepci filmových režisérů a publika 
evropské a světové kultury připomíná le
gendy, jako byli J. Trnka, K. Zeman nebo 
J. Švankmajer, i současné možnosti studen
tů při natáčení autorských projektů.

Sborník Rozumíme si navzájem? přináší 
zajímavé texty. Byl sestaven vyváženě, tedy 
po pěti českých a pěti polských studiích 
ve sborníku, v němž v každé ze tří částí při
spívají vyváženě polovinou. Přitom polské 
příspěvky čerpají z českého prostředí a jen 
ze studií o vzájemných vztazích se dovídá
me o polské literatuře či kultuře. Jednotlivé 
studie jsou pečlivě editorsky připravené po
dle zásad pro publikování vědeckých studií. 
Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské 
univerzity si tak péčí L. Martinka pěstuje 
obor, který si zaslouží naši pozornost.

Jaromír Kubíček

Pavel B a r š a :  Paměť a genocida. 
Úvahy o politice holocaustu
Praha, Argo 2011, 284 s., ISBN 978-80-257-
0368-7

Kniha Pavla Barši je cenným příspěv
kem k dějinám holocaustu. Svým tématem 
a zpracováním se však vymyká klasickým 
schématům zpracování tohoto dějinného 
fenoménu většinou českých autorů. Barša 
se primárně zaměřuje na proměny inter
pretace holocaustu po druhé světové válce, 
a to především v Evropě, Spojených státech 
amerických i v samotném Izraeli. Politiku 
holocaustu chápe jako případ politiky pa
měti, která ve výkladu minulosti nachází 
oporu v zápasech o uznání, vliv a moc 
v přítomnosti.

Kniha je rozdělena do čtrnácti částí, 
v nichž autor nahlíží problematiku z růz
ných úhlů pohledu, ať už prostřednictvím 
čistě politických hledisek, nebo hledisek 
filozofických, sociologických a psycho
logických. V prvních pěti kapitolách jsou 
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definovány základní pojmy. Paměť se sice 
na pozadí sporu mezi konstruktivistickým 
a pozitivistickým přístupem dostává do an
tagonistického postavení vůči historii, ale 
zároveň jsou při zpracování minulosti obě 
tyto komponenty vzájemně provázané. Autor 
tak spatřuje i v nejkritičtější historii jistou 
formu sociální paměti, která má svůj podíl, 
stejně jako paměť samotná, na formování 
minulosti dle potřeb přítomnosti. V kontextu 
holocaustu autor rozlišuje dva typy paměti. 
V prvním případě vzpomínání na tuto udá
lost posiluje všelidskou vzájemnost, vede 
k solidaritě mezi lidmi a mnohem více se 
přibližuje etickým katego riím. Oproti tomu 
v případě druhém jedna skupina, definovaná 
etnicky, nábožensky, národnostně či jinak, 
využívá vzpomínky k legitimizaci svých náro
ků, partikulárních zájmů a tento typ paměti 
má velmi blízko k politice.

Barša se rovněž zaměřuje na proces 
uznávání holocaustu jako specifické a je
dinečné nacistické genocidy. V rámci ve
řejného diskursu západní společnosti byl 
tento proces podpořen nejen bojem menšin 
za svá práva, ale rovněž proměnou morál
ního nazírání na oběť. Ta již není vnímá
na jako osoba hodná studu a hanby, ale 
naopak zasluhuje uznání, a nevyvolává tak 
negativní reakce jako dříve vzývaní hrdino
vé vedoucí svůj boj se zbraní v ruce. Z hle
diska politického hrálo svou roli postavení 
státu Izrael v 60. a 70. letech 20. století. Byl 
dopaden a souzen jeden z největších naci
stických zločinců Adolf Eichmann, o jehož 
procesu se vedly polemiky mezi židovskými 
intelektuály z hlediska jeho pravého smy
slu a podstaty. Zároveň eskalovalo napětí 
mezi Izraelem a arabskými zeměmi. Izrael
ské politické vedení tedy vsadilo na kartu 
paměti nacistické genocidy. Ta se stala já
drem izraelské identity, zdrojem ideologic
ké legitimace židovského státu i opěrným 
bodem ospravedlňování jeho bezpečnostní 
a zahraniční politiky na domácí i meziná
rodní scéně.

Kniha dále navazuje studiemi o vní
mání holocaustu v USA (jak z pozice státní 
politiky, tak židovské diaspory), v Izraeli 
a jedna kapitola je věnována Evropě, v níž je 
detailněji popsána situace v Polsku. V nich 
autor klade důraz zejména na dobu před 
uznáním holocaustu. Na příkladu Izrae

le poukazuje mimo jiné na ambivalentní 
postoj vůči nacistické genocidě v prvním 
dvacetiletí po skončení druhé světové vál
ky. Na základě událostí v Polsku a v jiných 
státech ilustruje boje o počty obětí a jejich 
příslušnost.

Poslední kapitoly jsou věnovány růz
ným způsobům reprezentace nacistické 
genocidy Židů a vhodnosti jejich použití. 
V závěrečném oddílu autor načrtl filozofic
ká východiska etiky genocidy s pomocí tex
tů pamětníků, židovských uprchlíků a při
hlížejících komentátorů. Anotovaná kniha, 
která místy může působit kontroverzně 
a provokativně, nabízí v našem prostředí 
nový pohled na problematiku holocaustu, 
který je právě nyní nanejvýš aktuální.

Lenka Šteflová

Jiří N e n u t i l  –  Michal R a k 
a kol.: Exhumace obětí II. světové války. 
Předpoklady, východiska, výzkum
Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 
v Plzni, 2011, 120 s., ISBN 978-80-261-
0086-7

Anotovaná kolektivní monografie 
vznikla v rámci stejnojmenného projektu, 
řešeného Filozofickou fakultou a Fakultou 
právnickou ZČU v roce 2011, podílelo se 
na ní celkem patnáct spoluautorů. Publikace 
je rozdělena do dvou základních částí, a to 
metodologické a archeologickovýzkumné. 
Metodologická část vychází z úvahy, že pro
blém exhumace obětí druhé světové války 
je interdisciplinární a nelze k němu přistou
pit bez objasnění konsekvencí historických, 
etických, právních a srovnávacích. Práce tak 
přináší celou řadu přesahů a cenných a zají
mavých informací. Problematika pohřbívání 
je podávána ve vývoji od starověku přes 
výklad o křesťanské a židovské funebrální 
kultuře až k vojenským hřbitovům. Autoři 
přinášejí bohatou kasuistiku pátrání po mrt
vých vojácích, jejich exhumaci a identifika
ci na základě zkušeností angloamerických, 
v Německu i v dalších zemích. Není vyne
chána ani otázka právního postavení ostatků 
vojáků a civilistů. Z bohatého materiálu pak 
stanovují metody výzkumu pro české země.

Ve druhé části publikace je věnována 
pozornost konkrétním výzkumům, které 
v rámci poměrně nového oboru archeolo
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gie konfliktů 20. století realizovala Katedra 
archeologie FF ZČU. Speciálně je tak pojed
náno o výzkumu hromadného hrobu u Staré 
Knížecí Huti na Tachovsku a na Městském 
hřbitově ve Stříbře. V případě hromadného 
hrobu ve Staré Knížecí Huti, v němž byly 
pohřbeny oběti pochodu smrti z koncentrač
ního tábora Buchenwald do koncentračního 
tábora Flossenburg, usilovali nacisté o zne
možnění identifikace pohřbených, v roce 
1946 byla navíc provedena exhumace a oběti 
byly znovu pohřbeny pod pomníkem situo
vaným nedaleko bývalých kasáren pohraniční 
stráže u obce Lesná v okrese Tachov.

Cílem výzkumu na stříbrském hřbitově 
bylo mimo jiné nalezení ostatků Rusa Ivana 
Krwanova, zemřelého dne 18. 4. 1945, dále 
vyřešení otázky místa pohřbu brněnského 
průmyslníka Alfreda LöwBeera a průzkum 
tzv. společného hrobu. Podrobně prozkou
mána byla též po osvobození konfiskova
ná hrobka rodiny Seifertů. I když výsledky 
neumožňují otevřené otázky zcela uzavřít, 
podařilo se díky publicitě akce například 
zjistit, že LöwBeer je pohřben na židov
ském hřbitově v Brně a nikoliv ve zdejším 
hrobě. Ač se nepodařilo nalézt ostatky Ivana 
Krwanova, výzkum ukázal, že „teprve odkryv 
může odhalit nepřesnosti či přímo nepravdy 
v pramenech, které se ale stávají obecnou 
pravdou“. Výsledky výzkumu byly posléze 
prezentovány i v rámci plzeňské výstavy 
„Nezapomenutí mrtví“. Publikace pak při
náší celou řadu fotografií, situačních plánků 
a dalších obrazových příloh. 

Lze konečně plně souhlasit s autorem 
předmluvy Ivo Budilem v tom, že „pokud se 
mnozí autoři snažili v uplynulých desetiletích 
ve svých studiích zohlednit umlčené hlasy těch, 
kterým nebylo v minulosti z různých důvodů 
nasloucháno, pak bychom neměli zapomínat 
na tyto ‚němé‘ mrtvé, kterým nikdy nebyla 
poskytnuta šance ‚krásné smrti‘“.

Stanislav Balík 

Jiřina Š i k l o v á  –  Michal P l z á k 
–  Magdalena Č e c h l o v s k á :  Bez 
ohlávky
Praha, Kalich 2011, 360 s., ISBN 978-80-
7017-154-7

Na podzim loňského roku uspořádalo 
devět nakladatelství akci nazvanou Velký 

knižní čtvrtek, do které přispělo evangelické 
nakladatelství Kalich knihou Jiřina Šiklová 
Bez ohlávky. Jde o knižní podobu rozhovo
rů, jež se známou socioložkou a aktivistkou 
Jiřinou Šiklovou (*1935) vedli od června 
2010 do srpna 2011 evangelický farář Michal 
Plzák a žurnalistka Magdaléna Čechlovská.

Tato kniha nejspíše nahradí memoá
ry, které Šiklová nemá v úmyslu sepisovat, 
i když si celý život vedla deníky, takže 
podklady pro jejich tvorbu by měla. Název 
knihy Bez ohlávky má evokovat, v jakém 
stylu byly rozhovory vedeny. Tazatelé dali 
Šiklové velký prostor pro její vzpomínání 
a z povzdálí dohlíželi, aby se nit vyprávění 
příliš neodchylovala od časové osy. Osob
ně mne napadá ještě další vysvětlení názvu 
knihy: Šiklová se celý život nedokázala zto
tožnit s žádným hnutím, byť se o to v mládí 
snažila, ale vždy byla osamělým „běžcem,“ 
který si nenechal nasadit ohlávku žádné 
ideologie. Na mnoha místech knihy odpoví
dá Šiklová na dotazy obšírněji, o generaci až 
dvě mladším tazatelům má jako pedagožka 
potřebu vysvětlit některé historické události 
v širších souvislostech.

Životní postoje člověka jsou formo
vány již v dětství, proto tazatelé začínají 
otázkami na rodinné zázemí. Šiklová vy
růstala v rodině očního lékaře a bývalé 
učitelky. Již od mládí se zajímala o okolní 
svět a hledala si v něm svoje místo. Její 
hledání dokazuje, že na gymnáziu byla 
členkou Svazu mládeže i Mariánské dru
žiny, četla spisy Marxe i Masaryka. Během 
studia historie a filozofie na FF UK vstou
pila v roce 1956 do KSČ. Na tento krok 
se tazatelé podrobně vyptávají a Šiklová 
vysvětluje a obhajuje svoje rozhodnutí. 
Hektické události jara 1968 prožila Šiklo
vá jako asistentka na katedře sociologie, 
funkcionářka a vedoucí stranické skupi
ny KSČ na FF UK. Vedle těchto velkých 
dějin prožívala i své „malé“ – rodinné 
události, a tak srpnovou okupaci strávi
la s rodinou na dovolené v Jugoslávii. 
Velká část otázek se týká ilegální kurýr
ní činnosti. Do té byla Šiklova zapojena 
od roku 1971 a o deset let později ji stá
la jedenáct měsíců ve vazbě. Z událostí 
po roce 1989 se Šiklová věnuje např. za
ložení Gender studies v České republice 
a úsměvně líčí setkání a názorové střety 
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s feministkami ze západních zemí. Závěr 
vyprávění tvoří bilancování dosavadního 
života a pohled do budoucnosti.

Co přinese tato kniha historikovi? 
Šiklová je neobyčejně aktivní žena, která 
byla přítomna u všech klíčových okamžiků 
českých dějin od 60. let 20. století, a tak má 

o čem vyprávět. Její vyprávění je realistické, 
věcné, někdy nekompromisní, ale vtipné, 
plné sebeironie a životního nadhledu, prolí
nají se v něm malé osobní i velké dějiny celé 
společnosti. A co je důležité pro každého 
čtenáře, kniha je velmi čtivá. 

Michaela Růžičková
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Kronika

Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků: věda, umění, filosofie
Na půdě Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni proběhla 

dne 6. října 2011 vědecká konference Španělsko a Nový svět v době vlády 
Habsburků: věda, umění, filosofie. Pořadatelem setkání českých a moravských 
akademiků byla Katedra filozofie FF ZČU ve spolupráci s Centrem špa
nělské kultury a vzdělávání. Akce se konala v rámci 2. ročníku plzeňského 
Týdne hispánské kultury (3.–16. října 2011), pod záštitou Velvyslanectví 
Španělska v Praze, Velvyslanectví Argentiny v Praze, statutárního města 
Plzeň a Plzeňského kraje a s laskavou podporou Fondu rozvoje vysokých 
škol (projekt J. Černé č. F1064/2011/F5a).

Konference, jíž se zúčastnili hispanisté z celé České republiky, byla 
pojata interdisciplinárně, takže vedle filozofů a historiků z pořádající 
katedry a zástupce Fakulty právnické ZČU představili své příspěvky také 
historici a hispanisté z Olomouce, Českých Budějovic a Brna.

Po úvodním slovu zástupců obou pořádajících institucí (Jana Černá, 
Pablo Chacón Gil) představil Jiří Chalupa (FF UP) příspěvek na téma Spory 
o duše a těla: Španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového 
světa, ve kterém se poutavým způsobem zamýšlel nad otázkou používání 
termínu „genocida“ v případě zabíjení a násilí prováděného na domorod
cích ve století po objevení Ameriky.

Pavel Marek (FF JČU) na příkladu španělského života Luisy z Pern
štejna (v letech 1626–1641 abatyše kláštera Descalzas Reales) seznámil 
posluchače s procesem kulturního transferu mezi Madridem a středoev
ropskými dvory v Praze a ve Vídni. V následné diskuzi byla vzpomenuta 
také otázka „španělské strany“ na císařském dvoře. Podle Marka se jednalo 
o vztahovou síť důvěrníků španělského krále (Pernštejnové, Lobkovicové, 
Ditrichštejnové a příslušníci dalších rodů), kteří sice byli spojeni službou 
Jeho katolickému Veličenstvu, ovšem na domácí politické scéně zastávali 
i zcela odlišné postoje.

Brněnský zástupce na konferenci Vojtěch Kroužil (FF MU) obrátil 
pozornost posluchačů k problematice diplomatických misí dvou větví 
habsburské dynastie a (ne)jednoty uvnitř „Casa de Austria“ na pozadí 
nevydařené pacifikace povstalého Nizozemí v letech 1566–1579.

Odpolední část programu pokračovala vystoupením Jany Černé 
(FF ZČU), která se zaměřila na španělské renesanční vědění, konstituující 
se jakožto produkt mocenských zájmů španělského impéria, a představila 
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tzv. zelenou legendu, jež je jednou z aktuálních snah o reinterpretaci le
gendy černé a jež neguje obraz renesančního Španělska jakožto iracionální 
země postrádající vědu a filosofii.

Právník Michal Šejvl (FPR ZČU) představil koncepci přirozeného 
práva Francisca de Vitoria. Ve svém příspěvku se věnoval především Vito
riovým přednáškám o právu v Akvinského Teologické sumě, které pronesl 
na univerzitě v Salamance v letech 1533–1534, zvláště pak otázce, zda 
Vitoria již vypracovává nějakou koncepci ius naturalis jakožto subjektivního 
práva, nebo zda ještě stále zůstává v Akvinského koncepci lex naturalis 
jakožto práva objektivního.

Své místo na konferenci nalezla také studentská sekce, na níž před
stavily své příspěvky diplomantky J. Černé Iveta Fiřtová (Fernán Pérez de 
Oliva a jeho pojednání o důstojnosti člověka) a Monika Bečvářová (Vivesova 
koncepce vzdělávání žen v kontextu renesančního myšlení  ), v současné době 
studující magisterský obor Evropská kulturní studia FF ZČU.

Konference Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků vyvolala 
bohatou a plodnou diskuzi nad referáty jednotlivých účastníků i odezvu 
ze strany veřejnosti (o dopolední program projevili zájem mj. i studenti 
plzeňského českošpanělského bilingvního oboru Gymnázia Luďka Pika).

Nutno konstatovat, že v Plzni uskutečněná akce je jednou z mála prů
kopnických iniciativ tohoto typu na našem území. Jedná se o chvályhodný 
počin především z hlediska snahy o propojení disciplín a sdílení vzájemných 
akademických zkušeností a výsledků badatelské práce různých českých 
a moravských pracovišť. Vyjma aktivit Střediska iberoamerických studií 
FF UK v Praze totiž odborný rámec setkání domácích univerzitních praco
višť románských studií povětšinou nepřesáhne hranice filologie a literatury.

Věřme, že se podobného interdisciplinárního setkání hispanisticky 
orientovaných badatelů brzy dočkáme také v Brně. Byla by velká škoda 
nechat zapomenout skutečnost, že ještě ve 20. století měla Masarykova 
univerzita z hlediska španělských dějin (a také dějin českošpanělských 
vztahů) české vědecké obci co nabídnout. Vzpomeňme především na br
něnské působení Bohdana Chudoby, Josefa Borovičky či Jaroslava Kudrny.

Vojtěch Kroužil

Jaroslav Marek (26. 11. 1926 – 18. 12. 2011)
V uplynulém roce ztratila česká historiografie dvě významné osob

nosti. Po Zdeňku Vašíčkovi, který podlehl těžké nemoci v dubnu, zemřel 
18. prosince profesor Jaroslav Marek. Oba muže spojovalo mnohé, pře
devším jejich rozhled po neuvěřitelně široké oblasti humanitních věd 
a lidského vědění, kritická distance vůči hlavnímu proudu domácího 
dějepisectví, ale také skutečnost, že historie se pro ně stala intelektuálním 
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východiskem v době, kdy se nemohli věnovat oborům, které by si ve svo
bodných poměrech zřejmě vybrali raději.

Pro Jaroslava Marka nepředstavovala historie řemeslo, nýbrž intelek
tuální cestu, jednu z forem vědy, které nás vedou k hlubšímu porozumě
ní přítomnosti a umožňují orientaci v ní. Markovy životní osudy jakoby 
tento postoj jen potvrzovaly. Zážitek okupace a války v době dospívání, 
za komunistických čistek vyloučení z filosofické fakulty v Brně před ukon
čením studia (J. Marek byl syn legionáře, fakultu nakonec mohl dokončit), 
vojenská služba beze zbraně, zaměstnání v cukrovaru a na nižších školách, 
nucený odchod z Historického ústavu na počátku normalizace... Ve vzác
ných chvílích vzpomínání hovořil J. Marek o těchto a dalších situacích 
nezaujatě a bez jakékoli hořkosti a se stejným klidem stručně a výstižně 
zhodnotil jejich aktéry. Markův hodnotový svět byl pevný, možná se mohl 
zdát až přísný – ovšem stejné nároky jako na ostatní kladl J. Marek také 
na sebe.

Do Historického ústavu ČSAV byl J. Marek přijat během krátkého 
uvolnění v roce 1956 spolu s Jaroslavem Mezníkem. Přátelství je pak pro
vázelo po celý život. Ačkoliv Marek směřoval ke kulturním dějinám, jako 
aspirantskou práci zpracoval společenskou a profesní strukturu moravských 
královských měst v 15. a 16. století (knižně jeho disertace v podstatně 
zkrácené verzi vyšla roku 1965). Oficiálním Markovým školitelem byl Josef 
Macek, práce však výrazně přesáhla podobně zaměřené studie školitele. 
Postavena na precizní pramenné analýze a ukotvena v soudobém evrop
ském bádání zůstává dodnes cenným příspěvkem k urbánnímu dějepisectví 
pozdního středověku a raného novověku.

Odevzdáním a obhájením kandidátské práce se Jaroslavu Markovi 
otevřel prostor pro zkoumání náročnějších a abstraktnějších témat. Jak 
vlastně vzniká historické dílo, co vede historika při slovesném ztvárnění 
výsledků jeho výzkumu, jaké jsou vztahy historie k ostatním vědám či 
počátky a vývoj moderního vědeckého dějepisectví – tyto a další otázky 
se staly tématy Markových studií v 60. letech a provázely jeho vědeckou 
dráhu i nadále. Spektrum řešených problémů je široké, spojuje je ale 
zřetel k postavení historie mezi ostatním vědami, k osobnosti historika 
jako tvůrce a k historickému textu, který využívá přirozený jazyk, a může 
proto být poměřován rétorickými a estetickými kritérii. V sérii statí v revue 
Dějiny a současnost zprostředkovával J. Marek českým čtenářům hlavní 
směry soudobé, zejména francouzské historiografie (včetně M. Foucaulta), 
zároveň se zabýval českým osvícenstvím a koncem 19. století, kdy proběhla 
v českém dějepisectví další modernizační vlna spjatá se jménem Jaroslava 
Golla. Gollovská monografie v mnohém vypovídá o duchovním spříznění 
dvou inelektuálních solitérů, kteří převyšovali své okolí, aktéra knihy 
a jejího autora. Druhou knihou, jež byla připravena do tisku již na konci 
šedesátých let a stejně jako biografie J. Golla mohla vyjít až po roce 1989, 
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byla práce O historismu a dějepisectví, jež přinesla sui generis syntézu 
Markova myšlení o vztahu přítomnosti a minulosti a povaze historického 
textu. České myšlení o dějinách se v ní dostalo do více než rovnocenného 
kontaktu s evropským teoretizujícím dějepisectvím a nezbývá než litovat, 
že kniha nevyšla v době svého vzniku a nebyla přeložena do některého 
z cizích jazyků, neboť je stále živá a inspirující. Třetím velkým historiogra
fickým podnikem, do nějž se Marek pustil, jsou jeho kapitoly v syntéze dějin 
českého a slovenského dějepisectví, kterou sepsal s Františkem Kutnarem, 
vedle J. Mezníka asi nejbližším přítelem. Ty už ale vznikaly poté, co byl 
Marek donucen z Historického ústavu odejít...

V časech, kdy věda přestává být zkoumáním a stává se předmětem 
vykazování, by J. Marek možná znovu obtížně obhajoval své působení 
v akademii. Vždyť v jeho bibliografii jsou pouhé dvě zahraniční studie, 
jednu zpracoval během stipendijního pobytu v AixenProvence a druhá 
představuje překlad článku o soudobém myšlení o dějinách. Nejde však 
o doklad Markovy neochoty vystoupit za pole domácí vědy, nýbrž jeho 
vědomí odpovědnosti vůči domácímu publiku a sobě samému. J. Marek 
obsáhl prostor za hranicemi způsobem, jaký by měl být příkladný. Díky 
znalosti řady jazyků, jíž ohromil již přijímací komisi Historického ústavu, se 
suverénně pohyboval v euroamerickém myšlení a kultuře. Markova sečtělost 
byla pověstná a zahrnovala práce z řady dalších vědních oborů, zejména 
filosofie, literární historie a teorie, sociologie, estetiky, stejnou, neli větší 
měrou však také díla krásné literatury. Historie byla J. Markovi cestou 
k poznání celé kultury – a obráceně. Přemýšlení o kultuře ovšem příznač
ně nalezlo výraz v knize věnované kultuře české a utváření její moderní 
podoby na přelomu 19. a 20. století (Česká moderní kultura, Praha 1998).

Jedinečnou příležitost poznat Markův imponující kulturní rozhled 
měli studenti navštěvující jeho přednášky z dějin dějepisectví, které po roce 
1989 konal na FF MU. Profesor seděl za katedrou, v ruce držel svazek 
malých kartiček s poznámkami, do nichž ojediněle nahlédl, a plynule spatra 
vykládal dějiny dějepisectví – jako dějiny kultury, kde se historici a jejich 
díla proplétali s významnými či právě aktuálními spisovateli, výtvarníky, 
lingvisty nebo filosofy. Šlo o názorné demonstrování sdíleného podkladu 
myšlení a umělecké tvorby, jisté formy paradigmatu dané epochy. Ne náho
dou zahajoval J. Marek zkoušky z historiografie otázkou, co uchazeč právě 
četl. Budiž omluvena osobní vzpomínka – při doktorandské zkoušce z dějin 
dějepisectví jsme se k vlastní historiografii dostali až dlouhou, nicméně 
nenásilnou oklikou od Karla Šiktance a generace Května.

Stejně jako J. Goll se s akademickým působením neokázale rozloučil 
i J. Marek. Po těžkém úrazu v roce 2001 ukončil přednášení na fakultě, 
odešel z redakčních rad časopisů a přestal publikovat. V posledních letech 
se s Jaroslavem Markem stýkal z historiků již jen jeho žák a nástupce Milan 
Řepa. Kdykoliv při našich rozhovorech došlo na to, jak se J. Markovi daří, 
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stačilo vždy mluvit jen o „profesorovi“. Různých profesorů má náš obor 
mnoho, v tomto případě nebylo třeba žádné upřesnění. Jaroslav Marek 
byl skutečný profesor, osobnost, v níž se harmonicky propojoval intelekt 
s morálkou a zodpovědností. Tomáš Borovský

Volební valná hromada Matice moravské
Ve čtvrtek dne 23. května 2012 se konalo valné shromáždění naší 

společnosti. Protože skončil tříletý mandát výboru, jednalo se o volební 
valnou hromadu, která byla v pořadí již šestou od registrace MM jako 
samostatného občanského sdružení v roce 1994. Podle stanov společnosti 
(článek 5) bylo oznámení o jejím konání rozesláno všem členům dopisem. 
Jednání probíhalo v posluchárně D 51 na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity od 16.00 hodin a zúčastnilo se jej 41 členů. 

Valné shromáždění zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř, který 
poděkoval v úvodu přítomným za účast. Následně proběhly volby členů 
komisí. Návrhová komise pracovala ve složení: Tomáš Dvořák, Tomáš Malý 
a Libor Vykoupil; členkami volební komise byly Hana Ambrožová, Lenka 
Janošová a Eva Richterová. Po schválení programu jednání si účastníci 
vyslechli zprávu o činnosti sdružení v letech 2009 až 2011, kterou přednesl 
jeho jednatel (její plné znění obsahuje následující příspěvek). Dále vystoupil 
výkonný redaktor Pavel Pumpr s informacemi o činnosti redakce Časopisu 
Matice moravské. V příspěvku podal podrobný statistický přehled obsahu 
šesti čísel ČMM ročníků 128 až 130. Konstatoval, že obsahové zaměření 
článků ve sledovaném období rovnoměrně postihovalo jednotlivá dějinná 
období, v rubrice diskusních a polemických příspěvků byla však zřetelná 
převaha textů ze středověku. Obtíž již tradičně představovalo naplnění 
recenzní rubriky, zejména částí Regionalia, v níž se zatím nedařilo plně 
reflektovat regionálně historickou produkci z území celé Moravy. Na tomto 
místě vybízel P. Pumpr k větší autorské angažovanosti členů MM, zvláště 
zástupců různých regionálních pracovišť. V závěru svého příspěvku také 
přiblížil stav přípravných prací 131. ročníku časopisu. 

Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o hos
podaření společnosti v roce 2011 (viz následující text), ve které objasnila 
jednotlivé účetní položky. Následovala zpráva o kontrole hospodaření, jež 
byla provedena revizní komisí ve složení Hana Jordánková (předsedkyně), 
Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové) dne 25. dubna 2012. Předsedkyně 
komise ve zprávě konstatovala, že bylo účetnictví MM v roce 2011 řádně 
vedeno a nebyly shledány žádné nedostatky. Poté byly všechny zprávy 
valným shromážděním jednomyslně schváleny.

Po udělení absolutoria odstupujícímu výboru bylo přikročeno k volbě 
nového výboru a revizní komise. Ladislav Hladký navrhl rozšířit počet 
členů výboru na čtrnáct a na kandidátní listinu doplnit Václava Štěpánka. 
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Valné shromáždění návrh jednomyslně přijalo a schválilo počet členů 
budoucího výboru a revizní komise. Následně členové volební komise 
rozdali volební lístky s navrženými kandidáty a objasnili formu a způsob 
hlasování. Na základě tajného hlasování bylo zvoleno všech čtrnáct členů 
výboru a tři členové revizní komise. 

V dalším bodu jednání valné hromady podal její předsedající návrh 
na úpravu členských příspěvků a ceny časopisu. Připomněl, že současná 
cena ČMM a výše členských příspěvků se nezměnila od roku 2007, přestože 
zejména náklady spojené s vydáváním časopisu výrazně vzrostly. Valné 
shromáždění předložený návrh jednomyslně schválilo v následující podobě: 
od 1. ledna 2013 bude cena jednoho čísla ČMM 120 Kč (celkem za ročník 
240 Kč) a členské příspěvky budou od téhož data stanoveny na 400 Kč pro 
pracující a na 200 Kč pro důchodce a studenty. Členové společnosti budou 
nadále dostávat zdarma ČMM a mohou nakupovat matiční publikace s 20 % 
slevou (pouze však při osobním nákupu v MM).

 V diskusi vystoupili: Josef Válka, Tomáš Dvořák, Tomáš Borovský 
a Jiří Pokorný. J. Válka ocenil úzkou spolupráci společnosti s Filozofickou 
fakultou MU. T. Dvořák upozornil na možnost více zapojit Masarykovy 
historiky do činnosti MM. T. Borovský vybídl hospodářku společnosti, aby 
výběr členských příspěvků byl prováděn při platbě honorářů. J. Pokorný 
informoval o mezinárodní konferenci Promýšlet Evropu dvacátého století. 
Evropa sjednocená/rozdělená, která se konala 19. dubna 2012 v Brně, na níž 
se Matice moravská podílela jako spolupořadatel. 

Na závěr celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo 
návrh usnesení přednesený Liborem Vykoupilem.

Valné shromáždění zvolilo nový výbor a revizní komisi MM a v usne
sení schválilo:

1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření
5. Zvýšení členského příspěvku a ceny ČMM (s platností od 1. ledna 

2013)
Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 17.10 

hodin.
Krátce po skončení valné hromady se na první schůzi sešel nový výbor 

a revizní komise. Jednání probíhalo na stejném místě jako valné shromáž
dění. Výbor zvolil předsedou společnosti Jiřího Malíře, místopředsedou 
Bohumíra Smutného, jednatelem Bronislava Chocholáče a hospodářkou 
Jiřinu Štouračovou. Dalšími členy výboru jsou: Blažena Gracová, Slavomír 
Brodesser, Martin Čapský, Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Pa
vel Pumpr, Václav Štěpánek, Miloš Trapl a David Valůšek. Revizní komise 
ve složení Hana Jordánková, Tomáš Knoz a Jiří Vaněk zvolila ze svého 
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středu za předsedkyni Hanu Jordánkovou. Výbor sdružení schválil složení 
redakční rady Časopisu Matice moravské: Jiří Malíř (odpovědný redaktor), 
Libor Jan (zástupce odpovědného redaktora), Ivo Barteček, Zdeněk Beneš, 
Bronislav Chocholáč, Tomáš Knoz, Jiří Kroupa, Milan Myška, Pavel Pumpr 
(výkonný redaktor), Josef Válka, Radomír Vlček a Aleš Zářický. Příští schůze 
výboru a revizní komise se bude konat v září tohoto roku.

 Bronislav Chocholáč 

Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2009–2011
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané dne 20. května 

2009 pracoval ve složení: předseda Jiří Malíř, místopředseda Bohumír 
Smutný, jednatel Bronislav Chocholáč a hospodářka Jiřina Štouračová. 
Dalšími členy výboru byli: Blažena Gracová, Slavomír Brodesser, Martin 
Čapský, Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Pavel Pumpr, Miloš 
Trapl a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod vedením její před
sedkyně Hany Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. 
Během tříletého funkčního období nedošlo ve složení výboru a revizní 
komise k žádným změnám. Výbor i revizní komise se scházely každoročně 
nejméně třikrát. 

Členská základna společnosti byla stabilizovaná, počet členů se 
pohyboval mezi 250–260 osobami. K dnešnímu dni má společnost 252 
členů. Bohužel se nám stále nedaří získat mezi členy společnosti větší počet 
studentů historie nebo příbuzných oborů. Členové Matice moravské jsou 
o její činnosti informováni společně s dalšími zájemci prostřednictvím sa
mostatných webových stránek sdružení (http://www.maticemoravska.cz).

Podobně jako v letech 2003 a 2007 byl na počátku roku 2011 vydán 
reklamní materiál informující o nejnovější produkci společnosti. Byl roze
slán do archivů, muzeí a dalších odborných pracovišť především na Mo
ravě a ve Slezsku, výběrově i v Čechách, taktéž samozřejmě všem členům 
společnosti (v rámci zásilky ČMM 1/2011). Podobně jako v minulých 
letech byl díky této akci zaznamenán zvýšený odbyt matičních publikací. 
Již v závěru minulého funkčního období byla navázána spolupráce s dis
tribuční společností KOSMAS, která zdárně pokračovala i v letech 2009 až 
2011 (spolupráce pokračuje i v tomto roce). V důsledku stavební činnosti 
na Filozofické fakultě MU (opravy budov A a B na A. Nováka 1) došlo 
k dočasnému přestěhování skladu matičních publikací na Solniční 12, což 
s sebou přineslo a přináší ztížení podmínek při manipulaci s publikacemi 
(především obtíže s parkováním vozidel).

Publikační činnost 
Kontinuálně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské, kte

ré je nadále hlavním publikačním úkolem společnosti. V letech 2009 až 
2011 byly vydány ročníky 128 až 130 periodika, každý o dvou číslech 
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v průměrném rozsahu přibližně 500 stran. V roce 2010 bylo ve spolupráci 
s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně vydáno v pořadí již druhé 
Supplementum ČMM s názvem Jan Ohéral a jeho doba. Další podrobnosti 
o časopisu obsahuje zpráva výkonného redaktora Pavla Pumpra.

Mimo časopis se rozvíjela publikační činnost společnosti vydáváním 
jednotlivých svazků existujících edičních řad Pramenů k moravským ději
nám a Knižnice Matice moravské a také publikováním prací mimo tyto řady 
(jubilejní sborníky apod.). Většina publikací byla vydána ve spolupráci s Vý
zkumným střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.

Prameny dějin moravských
V průběhu tří let bylo publikováno pět edic pramenů. Dva svazky 

korespondence Daniela Slobody k vydání připravil Zdeněk Fišer – Daniel 
Sloboda. Dokumenty IV. Korespondence s rodinou 1 (2009) a Daniel Sloboda. 
Dokumenty VI. Korespondence s rodinou 3 (2011). Edicí Právní knihy města 
Brna z let 1391–1515, jejímž editorem byl Miroslav Flodr, bylo v roce 2010 
dokončeno zpřístupnění středověkých pamětních knih města Brna, které 
patřily k prvořadým institucím tehdejšího výkonu městského práva a jeho 
zajištění. Jako jubilejní dvacátý svazek Pramenů dějin moravských byla 
publikována práce Robert Olomoucký: Výklad Písně písní – edici s úvodní 
studií do tisku připravila Anna Pumprová (2010). Nejnovějším – 22. 
svazkem řady Pramenů dějin moravských – je edice s názvem František 
Skopalík. Život a dílo v dokumentech I, kterou připravil opět Zdeněk Fišer. 

Knižnice Matice moravské
Tato ediční řada se rozvíjela zcela jednoznačně nejintenzivněji. Cel

kem v ní bylo v letech 2009–2011 publikováno 14 knih. V roce 2009 vyšly 
svazky 23 až 26 – Hana Bočková: Knihy nábožné a prosté; Tomáš Malý: Smrt 
a spása mezi Tridentinem a sekularizací; Robert Antonín – Tomáš Borovský: 
Panovnické vjezdy na středověké Moravě a Robert Antonín: Zahraniční politika 
krále Václava II. v letech 1283-1300. O rok později vyšly svazky 27 až 31 
– Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých 
zemích; Anna Kernbach: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého 
vzniku; Marek Vlha: Korespondence českých vojáků v americké občanské válce; 
Antonín Kalous: Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové 
ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526) a Pavel Pumpr: Benefi-
cia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství 
na přelomu 17. a 18. století. 

I v loňském roce byla ediční řada rozšířena o pět titulů (svazky 32 až 
36). Kniha Terezy Siglové: „Soudové zisku nenesou.“ Spory obyvatel městeček 
pardubického panství v 16. a 17. století přiblížila prostřednictvím detailní 
analýzy soudních sporů řadu aspektů každodenního života a sociální 
determinaci jednání jednotlivců, sledovala principy udržování sociálního 
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řádu na dominiu a náhledy poddaných na dobové právo a soudní instituce. 
Petr Jokeš v práci s názvem Farní organizace na středověké západní Moravě 
podrobně postihl vznik sítě kostelů na západní Moravě a její proměny 
ve středověku. Denisa Nečasová ve své práci s budovatelským názvem 
„Buduj vlast – posílíš mír“ přiblížila ženské hnutí v českých zemích v po
válečném desetiletí. Výsledky svého dlouholetého výzkumu věnovanému 
dějinám novin a novinového zpravodajství soustředil Zdeněk Šimeček 
do monografie Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích 
(Do devadesátých let 18. století). Tomáš Parma v objemné monografii Fran-
tišek kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody 
politické komunikace ve službách moravské církve charakterizoval hlavní vývo
jové etapy Ditrichštejnových vztahů s prostředím římského dvora a kurie 
a jejich dopad na moravské prostředí, a zejména na jeho církevní vývoj.

Mimo ediční řady
Poměrně značný počet publikací byl vydán mimo výše uvedené edice. 

V letech 2009 až 2011 tak bylo do tisku připraveno a následně publiko
váno celkem 18 knih. Jednalo se především o řadu kolektivních mono
grafií a dva jubilejní sborníky. V roce 2009 to bylo pět publikací – Hana 
Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel 
Pumpr (ed.): Historik na Moravě. Sborník k šedesátým narozeninám předsedy 
Matice moravské profesora Jiřího Malíře ; Tomáš Knoz – Jiří Kroupa (ed.): 
Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie – eseje – reflexe ; Lukáš Fasora – 
Jiří Hanuš – Jiří Malíř: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století  ; Jiří 
Hanuš – Radomír Vlček: Historik v proměnách doby a prostředí. 20. století 
a Jiří Malíř – Martin Rája: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. O rok později 
dokonce šest – Libor Jan – Jiří Kacetl a kol.: Pocta králi. K 730. výročí 
smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla 
Otakara II.; Libor Jan – Dalibor Janiš a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. 
Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku; 
Martin Wihoda – Lukáš Reitinger a kol.: Proměny středovýchodní Evropy 
raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely; Adrian von 
Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945; Tomáš Borovský – Dalibor Janiš – Michaela 
Malaníková a kol.: Spory o čest ve středověku a raném novověku a Martin 
Markel: Svoboda a demokracie v regionu rakouského impéria. Politika jihomo-
ravských Němců v letech 1848–1919.

Dvěma úvodním publikacím vydaným v roce 2011 předcházelo konání 
mezinárodních konferencí v předcházejících letech. Konkrétně se jednalo 
o sborníky Šlechta v proměnách věků redakčně připravený Tomášem Knozem 
a Janem Dvořákem a Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter, 
který do tisku připravili Karl Borchardt a Libor Jan. Monografie s názvem 
Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě je výsledkem práce 
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početného autorského kolektivu v čele s Jiřím Hanušem. Následující dvě 
publikace z pera Dalibora Havla rozšířily řadu kodexu. Jmenovitě šlo o: 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Díl VII, svazek 5, Písařské 
ruce a Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře I. (Zpracování 
diplomatického materiálu pro období květen 1283 až květen 1297). Přehled 
knih vydaných Maticí moravskou uzavírá prozatím monografie Zbyňka 
Svitáka věnovaná počátkům moderní byrokracie (s názvem Z počátků mo-
derní byrokracie. Nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748–1782).

Na závěr přehledu publikační činnosti, nikoliv však na posledním 
místě, je nutné uvést pokračování společných vydavatelských aktivit naší 
společnosti s Maticí srbskou v Novém Sadu. Na konci loňského roku byl 
tentokrát v Srbsku publikován v pořadí již druhý sborník Od Morave 
do Morave. Iz istorije češko-srpskih odnosa/Od Moravy k Moravě. Z historie 
česko-srbských vztahů, který redakčně připravili Verica Koprivica, Aleksandra 
KordaPetrović a Václav Štěpánek.

Samostatně, nebo častěji ve spolupráci s dalšími institucemi a partnery, 
jakými byly především Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: 
prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU, brněnská pobočka His
torického ústavu AV ČR, dále pak Seminář dějin umění FF MU, projekt 
Pocta králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi a další, bylo vy
dáno Maticí moravskou v letech 2009 až 2011 celkem 37 publikací, což 
je dokonce o deset více než v předcházejícím velmi kladně hodnoceném 
tříletém období společnosti. Lze jen konstatovat, že tento rozsah publikační 
činnosti nemá v dějinách sdružení obdoby. 

Přednášková činnost
Tato činnost byla realizována formou spolupořadatelství mezinárod

ních a domácích konferencí a seminářů a cyklů samostatných přednášek. 
Jmenovitě se MM v roce 2009 podílela ve spolupráci s Historickým ústavem 
FF MU, Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy a brněnskou 
pobočkou Historického ústavu AV ČR na pořádání dvou seminářů. První, 
který se konal v Brně 14. května 2009, byl věnován sekularizaci dělnické
ho prostředí v 19. století a své příspěvky zde přednesla více než desítka 
domácích badatelů. Druhý, s názvem Spory o čest ve středověku a raném 
novověku, proběhl také v Brně, a to 12. listopadu 2009, za účasti nejen 
domácích, ale i zahraničních badatelů, jmenovitě z Polska a Slovenska 
(celkem 11 příspěvků).

O rok později Matice moravská spolupořádala s Muzejní a vlastivěd
nou společností v Brně, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně 
a obcí Žalkovice mezinárodní konferenci s názvem Morava na rozhraní 
epoch. Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století, která se konala 
ve dnech 20. a 21. září 2010 ve Zlíně za účasti badatelů z České republiky, 
Rakouska a Slovenska (18 příspěvků, z toho dva zahraniční, více než šest 
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desítek účastníků); dále se společnost spolupodílela na diskusním semináři, 
jenž se konal v Brně 3. června 2010, nad knihou Theodora Herzla: Židovský 
stát. Pokus o moderní řešení židovské otázky. 

Ve spolupráci s Českolichtenštejnskou komisí historiků pořádala 
společnost mezinárodní seminář Místa lichtenštejnské paměti, který se konal 
ve dnech 11. a 12. listopadu 2011 ve Vranově u Brna. Na workshopu za
znělo celkem 15 příspěvků domácích a zahraničních badatelů (z Francie, 
Lichtenštejnska a Rakouska) a zúčastnily se jej bezmála čtyři desítky osob. 

V letech 2009 a 2010 se jednalo celkem o 12 samostatných předná
šek (8 zahraničních a 4 domácí referenti). O své poznatky se s posluchači 
rozdělili: Christiane Brenner (Mnichov), Grace Davie (Exeter), Winfried 
Eberhard (Lipsko), Jiří Hanzal (Curych), Wojciech Iwańczak (Kielcy), 
Jiří Kořalka (Praha), Václav Ledvinka (Praha), Folker Reichert (Stuttgart), 
Giorgio Rota (Vídeň), Jiří Štajf (Praha), Ivo Štefan (Praha) a Maurice 
C. J. Wieleng (Groningen).

Také v průběhu roku 2011 bylo realizováno šest přednášek. Jmenovitě 
se jednalo o vystoupení:
Catherine Horel (Paříž): Les villes multiculturelles de l’empire des Habsbourg 

1880–1914 
Norbert Furrer (Lausanne/Bern): Geschichtsmethode. Eine Einführung für 

Historiker menschlicher Gesellschaften
Pavel Mücke (Praha) a Jana Poláková (Brno): Orální historie (2 přednášky)
Valentina Lepri (Florencie): The spread of the Italian political culture during 

the Renaissance: the first fortunes of Guicciardini’s works 
Thomas Krzenck (Lipsko): Johannes Hus. Theologe, Kirchenreformer, Märtyrer 

(diskuze o knize).
Výše uvedených přednášek se účastnilo v průměru 45 osob především 

z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale 
i z dalších brněnských pracovišť (Historického ústavu AV ČR, Moravského 
zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea aj.).

Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků 

pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti není možné 
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Každoročně 
byly podávány projekty s žádostí o finanční příspěvek na Ministerstvo 
kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, na Radu vědeckých 
společností při AV ČR a na Nadaci Českého literárního fondu. Celkem bylo 
takto získáváno bezmála 300 000 Kč ročně. Dlouholetá rozsáhlá především 
publikační činnost společnosti vedla k nárůstu ekonomické agendy sdružení. 
Bez přijetí nové pracovní síly by nebylo možné její zvládnutí, proto byla 
na místo účetní přijata Ing. Věra Kazdová (od března 2009 na poloviční 
úvazek). Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti včetně 
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realizovaných kontrol (Správa sociálního zabezpečení aj.) obsahuje zpráva 
Jiřiny Štouračové. 

Je tedy možné konstatovat, že plánovaná ediční a přednášková činnost 
společnosti ve sledovaném období byla bezezbytku splněna. Vydání 37 
knih, ať již samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, a zároveň 
každoroční publikování dvou čísel ČMM (v roce 2010 navíc druhého 
Supplementa ČMM) je výsledek mimořádný. Naopak i přes mírný nárůst 
počtu členů v loňském roce se nám dlouhodobě nedaří zapojit do činnosti 
sdružení ve větším měřítku studenty historie bakalářského a magisterského 
stupně. Je to jistě výzva pro příští vedení společnosti, aby této problematice 
věnovalo zvýšenou pozornost. 

* * *
Úkoly na následující období (rok 2012)

1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 131. ročníku ČMM, 
včetně v pořadí již třetího Supplementa ČMM a dále jedné až dvou pub
likací v rámci edičních řad.

2. V oblasti přednáškové opětovně připravit šest až osm samostat
ných vystoupení domácích a zahraničních odborníků a dále spolupořádat 
mezinárodní konferenci doktorandů.

3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly 
podány v požadovaných termínech (od října 2011 do ledna 2012) granty 
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jme
novitě se jednalo o Ministerstvo kultury České republiky, Radu vědeckých 
společností při Akademii věd ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno 
a Nadaci Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů 
bude nutné získat nejméně 500 000 Kč. Nadále je nutné, aby příští výbor 
hledal další možnosti pro distribuci matičních publikací. Trvalou pozor
nost je nutné věnovat problematice účetnictví společnosti ve spolupráci 
s firmou Gingko.

Závěrem dovolte, abych jménem výboru Matice moravské poděkoval 
všem institucím a jejich vedoucím pracovníkům za jejich velmi dobrou 
spolupráci při realizaci společných projektů, bez níž by nebylo možné takto 
rozsáhlou činnost sdružení uskutečnit, a v neposlední řadě i vám všem, 
kteří jste se svou činností zasloužili o rozvoj naší společnosti.

Bronislav Chocholáč

Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2011
Výnosy v roce 2011 činily 1 423 469,43 Kč, náklady 1 300 013,26 Kč. 

Hospodářský výsledek je 123 456,17 Kč a je tvořen z hlavní činnosti sdru
žení (publikační vydavatelská činnost).

Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Členské příspěvky  42 305 Kč
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Předplatné časopisu  45 435 Kč
Prodej publikací 549 061 Kč
Prodej služeb 456 832 Kč
Dotace  329 807 Kč
(jedná se o dotace na činnost sdružení ze státních a veřejných zdrojů:
175 000 Kč ze státního rozpočtu a ostatní dotace 154 807 Kč)
Úroky z BÚ 29 Kč

Členění nákladů podle účetních kapitol
Služby (výroba publikací) 919 031 Kč
Mzdové náklady  205 700 Kč
Autorské honoráře ČMM 47 725 Kč
Spoje – poštovné, telefon 39 435 Kč
Zákonné sociální pojištění 30 600 Kč
Spotřeba materiálu 26 129 Kč
Místa lichtenštejnské paměti 17 768 Kč
Odpisy nedobytné pohledávky 3 720 Kč
Ostatní 9 905 Kč

 
V kalendářním roce byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s činností 

Matice moravské.
Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následu
jících zásad při odevzdávání rukopisů: 

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické vstupy, recenze, 
zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně na disketě v textovém editoru Word, resp. 
RTF. Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, 
prosíme, předem s redakcí. K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o ma
ximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků 
s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka. Dále též český podklad 
pro anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně po
známkového aparátu, délka recenze 6 normostran a délka anotace maximálně dvě 
normostrany. 

Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, 
čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě 
horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!

V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište 
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počáteční 
a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se 
nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

Na závěr záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy číslo ISBN!

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:

strana – s.
signatura – sg.
folio – f. 
recta – r.
versa – v. 
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.
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Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení 
uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora 
v plném znění):

Vzory

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.

Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jed
noho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.

RileySmith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. 
In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Min
derheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. 
MüllerLuckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9. 

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. 
XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.

Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Při opakování autora:
Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 
1986, s. 83.

Při opakování autora i díla: 
Tamtéž, s. 85–86.

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19952, s. 135.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, 
která bude v poznámkách dále používána:

Vzor

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V2. Edd. J. Šebánek et S. 
Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Dále jen:
CDB V2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho 
sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.
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Vzor

Moravský zemský archiv Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, 
Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy 
s pomlčkou: London – New York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně 
usnadní redakční zpracování.

Redakce ČMM




