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Časopis Matice moravské 132/2013 3

Tomáš Somer – Eva Svobodová

Konrád z Friedberka
Biskup, na kterého se mělo zapomenout*

Konrad von Friedberg
A bishop who was to be forgotten

The article inquires into the life of Konrad von Friedberg in course of his episcopate 
in Olomouc within the wider political circumstances of the 1240’s. Even after Konrad’s 
deposition from the metropolitan see the prelate did not cease to play a role within 
the politics of his time including his joining the revolt of Margrave Přemysl against 
King Wenceslas I in 1248/1249. Until the end of his life, he continued to refer to his 
former archiepiscopal dignity.

Key words: the Olomouc Bishopric, the Olomouc canonry, King Wenceslas I, the Papal 
conflict with the emperors, the Babenberg dynasty, the revolt of Margrave Přemysl

Následující řádky pojednávají o nepříliš známém olomouckém bis-
kupovi, jehož episkopát nezabral ani celou dekádu, beze zbytku se vešel 
do 40. let 13. století. Konrád stojí tradičně ve stínu svého nástupce, velikého 
Bruna ze Schauenburka, proto mu bývá v literatuře tradičně vyhrazeno jen 
pár řádků před jménem jeho slavného nástupce. Konrád ale byl ve skuteč-
nosti Brunovým soupeřem, svého úřadu se musel nakonec vzdát, a řadí se 
tak mezi nemnoho olomouckých biskupů, kteří ve své funkci nezemřeli. 
Celý jeho episkopát byl navíc poznamenán vrcholícím soupeřením papežů 
s císařskou mocí, přičemž Konrád patřil mezi zastánce procísařské strany. 
Není proto vůbec náhoda, že historická paměť velmi záhy zařadila Konráda 
do škatulky „neprávem dosazený biskup“, takže v mnoha oficiálních se-
znamech olomouckých biskupů ani nefiguruje.1 Tento článek chce alespoň 
částečně zaplnit mezeru v historickém bádání, které uvedenou bezesporu 
zajímavou osobnost českých dějin dlouhá léta obcházelo.

∗  ∗  ∗

*  Zpracování studie bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský 
výzkum udělené roku 2012 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR v rámci projektu FF_2012_031.
1 Souhrnný přehled nejvýznamnějších seznamů olomouckých biskupů v českém pře-
kladu poskytuje Katalog biskupů, arcibiskupů a kapitul staré i nové doby. Olomouc 1977, zde 
v konečném soupisu biskup Konrád také chybí, viz s. 193.
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Neklidná léta nastala olomoucké diecézi po smrti biskupa Roberta 
v roce 1240. Olomoucká kapitula se poprvé mohla ujmout svého před více 
než třiceti lety získaného práva na svobodnou volbu biskupa.2 Údajně se 
jednomyslně shodla na mistru Vilémovi, olomouckém kanovníkovi, „muži 
vznešeném, vzdělaném, prozíravém a čestném“.3

Někdy v této době však přicestoval do Olomouce mohučský metropo-
lita, arcibiskup Sigfrid, aby provedl kontrolní vizitaci.4 Motivem k ní měla 
být neposlušnost předchozího olomouckého biskupa Roberta, jenž nedal 
na napomínání svého nadřízeného a nezakročil proti jistým výstřelkům 
svých kanovníků. Po osobním vyšetření případu shledal Sigfrid, že děkan 
a kanovníci kapituly se dopustili mnohých nepřístojností jako například 
netajeného soužití se ženami a dalších zločinů. Jelikož jejich neřesti stále 
rostly, uchýlil se arcibiskup k vyhlášení suspenze. Protože právě v období, 
kdy zvolili Viléma biskupem, se měli členové kapituly nacházet v tomto 
stavu a nesnažili se dosáhnout absoluce, neuznal metropolita jejich volbu 
jako platnou a sám opatřil Olomouci nového biskupa. Jmenoval jím a záhy 
v olomouckém kostele vysvětil Konráda z Friedberka, hildesheimského 
kanovníka, „muže prozíravého a urozeného“.5 

Jako vcelku pravděpodobná se jeví možnost, že nový biskup byl pří-
buzným Ojíře z Friedberka, který je tradičně popisován jako rádce a přítel 
krále Václava I. Ojíř pocházel z Pliseňska (historického území na horním 
toku Muldy), první zmínka o něm pochází z roku 1229 a zemřel v únoru 
1253, mohl tedy být zhruba Konrádovým vrstevníkem.6 S hildesheimským 
biskupem a tamní kapitulou byl Sigfrid v přátelských vztazích, jak dokládá 
jejich svědčení na Sigfridově listině z roku 1239.7 O předchozí Konrádově 

2 Privilegium spolu s dalšími svobodami udělil olomouckému biskupství Přemysl Otakar I. 
v roce 1207 – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) II. Ed. G. Friedrich. 
Pragae 1912, s. 52–55, č. 59.
3 „[…] virum utique nobilem, litteratum, providum et honestum.“ Takto je popisován kapi-
tulou, která ho zvolila. CDB IV-1, s. 58–59, č. 3.
4 Sigfridova další známá vizitace v českém království proběhla v roce 1244. Z této doby 
se dochovala vizitační statuta. Spolu s úvodem je vydal P r a ž á k ,  Jiří: Pražská vizitační 
statuta z roku 1244. Studie o rukopisech 14, 1975, s. 149–163.
5 „Conradum, Ildesemensem canonicum, virum utique providum et discretum, predicte ecclesie 
Olomucensi prefecit, faciendo eum in ipsius ecclesie episcopum consecrari.“ CDB IV-1, s. 99, č. 24. 
Predikát „z Friedberka“ nezmiňuje diplomatický materiál, nicméně je uveden v úvodu nekro-
logia olomouckého kostela z roku 1263 (ve formě „de Vrideberch“  ), proto není důvod jej 
zpochybňovat. Über Nekrologe der Olmützer Domkirche (= Nekrolog olomouckého kostela). Ed. 
B. Dudík. Archiv für österreichische Geschichte (= AÖG) 65, 1884, s. 487–515, zde na s. 494.
6 Skutečně je možné uvažovat i o tom, že byl příbuzným Ojíře z Friedberka. Stejně např. 
V a n í č e k ,  Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II. (1197–1250). Praha – Litomyšl 
2000, s. 365–366, k Ojířovi zejm. s. 411. Josef Žemlička dokonce uvádí, že Konrád mohl být 
Ojířovým bratrem. Ž e m l i č k a ,  Josef: Počátky Čech královských (1198–1253). Promě-
na státu a společnosti. Praha 2002, s. 186. Ojíře zmiňuje i tzv. Dalimil – to prý kvůli němu 
se v Čechách rozšířily turnaje. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 2 (= Dalimil). Edd. 
J. Daňhelka – K. Hádek – B. Havránek – N. Kvítková. Praha 1988, kap. 83–84, s. 327–345. 
Pro rozkrytí genealogických vazeb bohužel postrádáme pramenný materiál.
7 Vedle hildesheimského biskupa Konráda II. z Riesenbergu se tu jako svědek objevil 
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kariéře nemáme jisté zprávy. O jeho soupeři mistru Vilémovi je oproti tomu 
známo, že byl členem olomoucké kapituly,8 před svým zvolením pracoval 
jako člen kanceláře krále Václava I.9 a byl také jeho kaplanem.10

Sigfrid měl právo původní volbu zneplatnit. Aby se mohl biskup plně 
ujmout svého úřadu, musel být podle kanonického práva nejdříve potvrzen 
a vysvěcen svým metropolitou.11 Vzhledem k arcibiskupovu odporu byla 
snaha olomoucké kapituly dosadit vlastního kandidáta odsouzena k ne-
úspěchu, jakkoliv měla kapitula písemně garantovánu svobodnou volbu.

Konrádovo nastolení přijala kapitula s odporem, jenž vyústil v útěk 
některých jejích představitelů do Říma. Tam před papežskou kurií obvinili 
Konráda z nelegitimního uchvácení olomouckého stolce včetně majetků 
biskupství, a dokonce z uvěznění některých členů kapituly. Známe jména 
několika kanovníků, kteří v Římě na Konráda žalovali, konkrétně děkana 
Jana, arcijáhna Bartoloměje, kanovníka a prokurátora Jana, kteří jsou chá-
páni jako hlavní reprezentanti kapituly.12 Do Říma s nimi pravděpodobně 
uprchl i jimi zvolený biskup Vilém.13 Tak začal dlouhý spor, jejž kurie 
řešila několik let a jehož průběh komplikovaly širší politické a mocenské 
okolnosti, které se pokusíme v souvislostech nastínit.

První zpráva o této kauze se dochovala v listu papeže Řehoře IX. 
z 13. dubna 1241.14 Vzhledem k tomu, že smrt předchozího biskupa Ro-
berta lze dle diplomatického materiálu a olomouckého nekrologia zařadit 
k 17. říjnu 1240,15 vyvinuly se věci velmi rychle. Lze ovšem také uvažovat 
o možnosti, že k volbě nového biskupa došlo ještě za Robertova života. 
To může naznačovat list Řehoře IX. z ledna 1240, jenž vyznívá jako pape-
žova pobídka k Robertově rezignaci.16 V každém případě se však musely 

také tamní scholastik, mistr M.: Regesta Archiepiscoporum Maguntiensium 2 (= RAM). Ed. 
J. H. Böhmer. Innsbruck 1886, č. 325, s. 254.
8 Je označovaný jako „concanonicus“ svých volitelů. CDB IV-1, s. 58, č. 3.
9 Poprvé se objevil v královské listině z roku 1234: CDB III-1, s. 107–108, č. 91. K Vi-
lémově osobě souhrnně Z e m e k ,  Metoděj: Posloupnost kanovníků metropolitní kapituly 
u sv. Václava v Olomouci. Vlastivědný věstník moravský (= VVM) 4, 1949, s. 167–168. Vilémově 
notářské činnosti se věnovala D u š k o v á ,  Sáša: Počátky kanceláře Václava I. In: Šebánek, 
Jindřich – Pražák, Jiří – Dušková, Sáša: Studie k české diplomatice doby přemyslovské. Praha 
1959, s. 57–81, zde na s. 79–81.
10 „Datum per manus dilecti notarii nostri et capellani Wilhelmi.“ CDB III-1, s. 162–164, 
č. 129.
11 O vývoji pravidla konfirmace a konsekrace coby konečného potvrzení biskupa v úřadě 
B e n s o n ,  Robert: The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office. Princeton 
1968, s. 90–115.
12 Jim papež adresuje list z března 1245. CDB IV-1, s. 144–145, č. 59. Jsou také jmenováni 
v CDB IV-1, s. 143–145, č. 58. Jana rovněž uvádí Das Granum Catalogi praesulum Moraviae 
nach der Handschrift des Olmützer Domcapitelarchivs (= Granum). Ed. J. Loserth. AÖG 78, 1892, 
s. 41–97, zde na s. 80. Český překlad Vojtěcha Gaji viz Katalog moravských biskupů, s. 21–22.
13 Papež ho alespoň jmenuje v jedné řadě s kanovníky, kteří u kurie prokazatelně byli. 
CDB IV-1, s. 143–145, č. 58.
14 CDB IV-1, s. 58–59, č. 3.
15 Nekrolog olomouckého kostela, s. 571.
16 CDB III-2, s. 302–303, č. 225.



6

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

uvedené události – vizitace mohučského arcibiskupa, suspenze kapituly, 
volba Viléma kapitulou, násilné dosazení Konráda – odehrát v průběhu 
roku 1240 či ještě počátku roku následujícího.17

Olomoučtí kanovníci svou stížnost papeži přednesli takto: Po uprázd-
nění olomouckého biskupského stolce se při volbě jednomyslně shodli 
na mistru Vilémovi, svém spolukanovníkovi. Když ten se svým zvolením 
nakonec souhlasil, vetřel se na jeho post hildesheimský kanovník Konrád, 
straník císaře Fridricha II.18 Kanovníky oloupil o jejich majetky, vyhnal je 
z diecéze, a některé dokonce uvěznil. Členové kapituly, teď již bývalí, byli 
nyní nuceni k hanbě svého duchovního stavu žebrat, a proto se uchýlili 
k papeži, od něhož si slibovali nápravu své neutěšené situace a zjednání 
spravedlnosti.

Situace pro ně musela být opravdu zoufalá, zároveň však jejich postup 
vybízí k zamyšlení, zda skutečně byli vinni oněmi velmi hrubými přestupky 
proti duchovnímu stavu, jak uvedla protivná strana. V takovém případě by 
sotva mohli očekávat, že jim papež dá za pravdu. Ve sporu o olomoucké 
biskupství však hrála klíčovou roli politická situace, a to nejen v rámci čes-
kých zemí. Velmi důležitá byla v této záležitosti role českého krále Václava I. 
Ten byl právě zaměstnán možností expanze směrem na jih. Panovníka ze 
všeho nejvíc zajímaly vyhlídky na zisk babenberských zemí (v této době 
již Rakous i se Štýrskem). Tyto snahy nabyly jasnějších obrysů po roce 
1238, kdy rakouský vévoda Fridrich Bojovný slíbil nejstaršímu synovi 
českého krále Vladislavovi ruku své neteře Gertrudy. Svůj slib nicméně 
stihl několikrát zrušit a poté opět obnovit, což ve své podstatě znamenalo 
zahájení či zastavení pohraničních bojů. Právě rok 1240 a začátek roku 
následujícího se nesl ve znamení vzájemného vojenského napadání, které 
byli nuceni oba panovníci ukončit kvůli vpádu Mongolů.19 Jak mongolské 
nebezpečí vnímali protagonisté sporu o olomoucké biskupství a nakolik 
se jich dotklo, to bohužel žádný pramen nezachytil.

17 P. B. Pixton zasazuje Sigfridovu vizitaci na přelom listopadu a prosince 1239, aniž 
by však udal důvody, které jej k tomu vedou. P i x t o n ,  Paul B.: The German Episcopacy 
and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216–1245. Leiden – New 
York – Köln 1995, s. 420.
18 CDB IV-1, s. 58, č. 3: „…fautor F. dicti imperatoris, dei et ecclesie inimici.“
19 H o e n s c h ,  Jörg K.: Přemysl Otakar II. von Böhmen: der goldene König. Graz – 
Wien – Köln 1989, s. 25–26. Do následujícího roku posouvá dohody Ž e m l i č k a , 
Josef: Tradice babenbersko-přemyslovských manželských svazků. In: Bláhová, M. – Hlaváček, I. 
– Hrdina, J. – Kubín, P. (edd.): Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně 
Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Praha 1998, s. 69–75; 
D o p s c h ,  Heinz –  B r u n n e r ,  Karl –  W e l t i n ,  Maxmilian: Österreichi-
sche Geschichte 1122–1278. Wien 1999, s. 194–197; L e c h n e r ,  Karl: Die Babenberger. 
Margrafen und Herzoge von Österreich 976–1246. Wien – Köln – Graz 1976, s. 291; srov. 
M a r s i n a ,  Richard – M a r e k ,  Miloš (edd.): Tatársky vpád. Budmerice 2008, s. 16; 
K o s z t o l n y i k ,  Z. J.: Hungary in the Thirteenth Century. New York 1996, zejm. s. 152, 
168.
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Evropou navíc již delší dobu zmítal konflikt mezi císařem Fridri-
chem II. a papežem Řehořem IX., kteří proti sobě vytvářeli nejrůznější 
koalice. Stranou nezůstalo ani české království a král Václav I. Jelikož 
olomoučtí klerici vystupovali proti Konrádovi, jenž měl být exponentem 
císaře, nepřekvapí, že ač byli v církevní klatbě, popřál jim papež tolik sluchu. 

Klíčovou postavou v tomto sporu byl právě mohučský arcibiskup 
Sigfrid III. z Eppensteinu. V době, kdy přišel na Moravu, byl významným 
představitelem císařské strany. Spravoval německé země jako zástup-
ce Fridrichova syna Konráda, který byl v této době ještě příliš mladý 
(* 25. dubna 1228).20 Papež se proti němu rozhodl zakročit svými zbraněmi 
a prostřednictvím papežského legáta Alberta Beheima, jenž na jaře 1240 
přibyl do českých zemí, nechal po Velikonocích mohučského metropolitu 
s jeho kapitulou vedle mnoha dalších císaři blízkých prelátů suspendovat.21 
Nabízí se otázka, zda v době Sigfridovy vizitace byl již tento v klatbě či 
nikoliv. Ať tak nebo tak, Albertovy četné interdikty nebyly brány téměř 
nikým vážně22 a není ani známo, že by členové olomoucké kapituly v Římě 
využili proti Sigfridovi a jeho kandidátovi tento argument. 

Za pozornost stojí, že přibližně ve stejné době jako v Olomouci došlo 
k výměně biskupa také v Praze. Pražský biskup Bernard zemřel 13. září 
1240.23 Kapitula místo něj zvolila kanovníka Mikuláše, jenž byl následně 
potvrzen a osobně vysvěcen papežem v Římě. Na rozdíl od svých olomouc-
kých kolegů, kteří se vesměs mohli pyšnit modrou krví, měl nový pražský 
biskup pocházet z prosté rodiny, která žila v Újezdu pod horou Petřín.24 
Nakolik Řehoři IX. na Mikulášově zvolení záleželo, dokládají listy datované 
29. květnem 1241 a určené pražské kapitule i kléru pražské diecéze, v nichž 
papež adresátům nařizoval poslušnost novému biskupovi.25 Podobný dopis 
dostal také král Václav.26 Tyto papežské zásahy nebyly v tomto období 
ničím neobvyklým, česká církev se ocitala stále více a více v područí ku-
riální politiky.27 O den později papež vydal Mikulášovi zajímavou listinu, 
která jej měla ochránit od interdiktu, suspenze nebo exkomunikace ze 
strany mohučského arcibiskupa coby jeho metropolity.28 Ten byl v této 

20 K Siegridovi viz S c h i r r m a c h e r ,  Friedrich: Sigfrid III. von Eppstein. In: 
Allgemeine Deutsche Biographie (= ADB) 34. Leipzig 1892, s. 260–261; podrobně též úvod 
k regestům k dějinám mohučského arcibiskupství, RAM, s. XXXII–XLV.
21 CDB III-2, s. 315–316, č. 236; CDB III-2, s. 335–341, č. 250.
22 N o v o t n ý ,  Václav: České dějiny I/3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. 
(1197–1253). Praha 1928, s. 706–707.
23 Tamtéž, s. 748.
24 Kronika Františka Pražského. Ed. J. Emler. In: Fontes rerum Bohemicarum (= FRB) IV. 
Praha 1884, s. 350.
25 Listy neobsahují vročení, ale z logiky událostí musely být vydány tohoto roku, do nějž 
je zařadil i editor diplomatáře.
26 CDB IV-1, s. 64–65, č. 5.
27 O papežově zasahování do biskupských voleb v Čechách podrobně N o v o t n ý ,  V.: 
České dějiny I/3, s. 533–544. 
28 CDB IV-1, s. 65–66, č. 6. 
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době stále exponentem císařské politiky.29 Opatření takto jasně namířené 
přímo proti Sigfridovi nenechává na pochybách, že se jednalo o reakci 
na Sigfridův postup v Olomouci, který tak musel být v souladu s vůlí císaře 
Fridricha II., či přímo vycházet z jeho podnětu. Papežovým zásahem měl 
být nyní přívrženec soupeře vyřazen ze hry. Oddanost pražského biskupa 
Mikuláše papežské straně pak byla stvrzena jeho účastí na lyonském koncilu, 
svolaném v roce 1245 novým papežem Inocencem IV.30

Příchod papežského legáta Alberta Beheima, horlivého dlouholetého 
organizátora protištaufské agitace, byl zřejmě umožněn postojem Václava I., 
jenž měl být v té době přikloněn k papežské straně.31 To se však mělo velmi 
záhy změnit. Již v srpnu 1240 podal pobouřený Albert papeži zprávy o vě-
rolomnosti českého krále, o jeho spolčování s císařovými příznivci a chys-
taném spiknutí.32 Důvodem zřejmě byly hubené výsledky, které Václavovi 
přineslo spojenectví s papežem, jenž mu nedokázal zajistit sňatek Gertrudy 
Babenberské s Vladislavem.33 Nejpozději v roce 1242 byla více než zřejmá 
také králova podpora Konráda. Tu dokládá diplomatický materiál týkající 
se olomouckého biskupa. Nejvýmluvnější je v tomto směru listina vydaná 
ve věci biskupova rozsouzení pře mezi Janem, opatem premonstrátského 
kláštera v Louce, a Konrádem, plebánem kostela v Prosiměřicích, o patro-
nátní právo k tomuto kostelu.34 Biskup Konrád v této listině z 30. dubna 
1243 vystupuje dosti sebevědomě. Uvádí, že byl samotným králem žádán 
o radu a potom pověřen vyřešením tohoto případu, který nakonec rozsoudil 
ve prospěch opata.35

Kromě toho se Konrád objevil v čele svědečných řad dalších dvou 
listin, jež vydal král Václav ve prospěch církevních institucí. Obě pocházejí 
z podzimu 1243 a byly vydány v Praze.36 Je tedy zřejmé, že se Konrád 
minimálně v tomto období zdržoval v blízkosti panovníka. Z doby jeho 
působení v čele olomoucké diecéze je známa ještě jedna významná sku-
tečnost. 20. března 1243 vydal Konrád v Pustiměři listinu pro johanity, 
jejímž prostřednictvím převedl do jejich držení špitál sv. Ducha v Brně.37 
Listina je zajímavá i z toho důvodu, že obsahuje vůbec první známý přímý 
doklad o synodě duchovenstva konané v olomoucké diecézi, byla totiž 

29 K papeži přeběhl až v září téhož roku. N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 756.
30 Tamtéž, s. 768.
31 Tamtéž, s. 703.
32 CDB III-2, s. 331, č. 248: „…rex Boemiae, vel potius Blasphemiae, inconsultis omnibus suis 
amicis, baronibus minime requisitis, nuncios F. heretici et reguli filii sui receperit, novam inierit cum 
ipsis amicitiam et conspirationem confirmavit.“
33 N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 708–709.
34 CDB IV-1, s. 93–94, č. 20.
35 Tamtéž, s. 93: „Dominus vero rex habito consilio hoc negotium nostro commisit examini 
finiendum, […] nos domino abbati et ecclesie sue Lucensi ius patronatus ecclesie in Prozemeriz 
auctoritate regia nobis commissa duximus confirmandum.“
36 CDB IV-1, s. 102–103, č. 26; CDB IV-1, s. 104–106, č. 27.
37 CDB IV-1, s. 88–89, č. 18.
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vydána „in sinodo nostra in Puztemir“. Charakter a účel shromáždění tato 
stručná zmínka bohužel nedovoluje rozpoznat.38

Pokud se vrátíme do období let 1240–1241, zdá se, že Sigfrid jednal 
ve shodě s králem Václavem I., jenž se od léta 1240 nacházel ve zhoršených 
vztazích s papežem. Je také možné, že se král dodatečně k jeho straně při-
pojil a uznal Konráda až v důsledku vývoje olomouckých událostí. Tomu 
by mohlo napovídat i to, že v první žalobě známé z výše zmiňovaného listu 
Řehoře IX. se výslovně mluví pouze o císaři Fridrichovi jako o tom, kdo 
měl Konráda do Olomouce prosadit. O českém králi zde, ostatně jako ani 
v později vydaném diplomatickém materiálu, není žádná přímá zmínka.39 
Skutečnost mohla být taková, že Václav I. v podstatě pouze přijal stávající 
situaci – Konrád byl tím, kdo Olomouc ovládl a držel statky biskupství, takže 
jeho pozice byla pro daný moment neochvějná. Ať už tomu bylo v této fázi 
jakkoliv, budoucí vývoj ukázal, že Konrád pro krále představoval sílu, se 
kterou bylo nutné se nějak vypořádat. Václavovo možné původní pasivní 
akceptování skutečnosti se v pozdějším vývoji událostí změnilo v aktivní 
jednání, kdy u papeže v Konrádově věci přímo intervenoval.

Z hlediska politické situace přinesl rok 1241 vedle vpádu Mongolů 
celou řadu změn, které silně ovlivnily zápas císařství s papežstvím. Jednou 
z nejzásadnějších byla smrt papeže Řehoře IX., nesmiřitelného protivní-
ka císaře Fridricha II. Po kratičké vládě Celestina IV. následovalo téměř 
dvouleté období papežské sedisvakance. Během ní se složení soupeřících 
táborů zásadně proměnilo. Po Řehořově smrti totiž proti císaři vystoupil 
dosud loajální mohučský arcibiskup Sigfrid III. z Eppensteinu spolu se 
svým kolínským kolegou. Správu německé části říše císař poté přenechal 
Jindřichovi Raspemu, což nebyla, jak další vývoj událostí ukázal, úplně 
nejšťastnější volba.40 Částečnou spoluzodpovědnost za správu říše v době 
nepřítomnosti císaře (či krále) svěřil Fridrich II. také českému králi, který se 
v letech 1242 a 1243 příležitostně tituloval jako „sacri per Germaniam imperii 
procurator“, tedy jako říšský vikář.41 Jistě ne náhodou se tato doba kryje 
s Václavovým jasným přijetím Konráda, jehož projevy byly popsány výše.

38 K r a f l ,  Pavel: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha 2003, 
s. 66. Podle autora nelze prokázat konání těchto shromáždění již za biskupa Jindřicha Zdíka, 
kam je kladou někteří badatelé. Podle Z. Hledíkové se spíše jednalo o „shromáždění soudního 
charakteru“ daného „lenním uspořádáním olomouckého biskupství“. P o l c ,  Jaroslav Václav 
–  H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Pražské synody a koncily předhusitské doby. Praha 2002, s. 14.
39 Oproti tomu pozdně středověké Granum (s. 80) hovoří jasně: „…decanus cum confratribus 
honorabilem dominum Wilhelmum […] in episcopum […] elegerunt. Quam eleccionem Wenceslaus 
rex Bohemorum quartus impedivit et quendam Conradum de Wrideberg ad ipsam ecclesiam Olo-
mucensem violenter intrusit.“ Hodnověrnost Grana je vzhledem k pozdní době vzniku sporná. 
Například smrt biskupa Roberta řadí již k roku 1232 a mezi Robertův a Konrádův episkopát 
vkládá biskupa jménem Fridericus, což se zcela rozchází s ostatními prameny.
40 H a u z i ń s k i ,  Jerzy: Imperator „końca świata“ (1194–1250). Gdańsk 2000, s. 165.
41 CDB IV-1, s. 72–74, č. 12; CDB IV-1, s. 112–113, č. 33.
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Na první pohled je zarážející, že se Václav v tomto boji o olomoucký 
biskupský stolec nepostavil na stranu svého kaplana a notáře Viléma. Bylo 
tradicí, že česká knížata a králové dosazovali na biskupské stolce osoby 
z okruhu svého dvora a kanceláře.42 Konrád oproti tomu pocházel z ně-
meckých zemí a s českým prostředím patrně do té doby neměl mnoho 
společného. Důvody mohly být ryze pragmatické, lze totiž předpokládat, že 
Václavovi přišly neshody v Olomouci vhod. Umožnily mu vložit se do pří-
padu, aby pod zástěrkou panovnického dohledu nad církevními záležitostmi 
prosadil svou vůli a nemusel respektovat volební právo kapituly, jež jí bylo 
v roce 1207 přiznáno jeho otcem Přemyslem Otakarem I.43 Přemysl navíc 
o pět let později oficiálně obdržel od císaře Fridricha II. potvrzení dědič-
ného práva investitury, tedy práva jakéhosi posledního slova při jmenování 
biskupa, což mohlo královské nároky znovu posílit.44 Tím bylo oficiálně 
akceptováno to, k čemu už delší dobu směřoval domácí vývoj.45

Světští vladaři samozřejmě nemínili být z důležitých církevních zále-
žitostí, jako bylo nastolení nového biskupa, vyloučeni. Vzhledem k tomu, 
že v průběhu druhé poloviny 12. století ztratili možnost být přímo účastni 
volby,46 dovolávali se alespoň práva udělovat investiturou tzv. regalia, tedy 
v podstatě příjmy plynoucí z biskupského úřadu a jeho statků, za jejichž 
svrchovaného majitele byl považován panovník. Někdy se také v tomto 
případě hovoří o právu panovníka udělit tzv. temporalia, což opět není nic 
jiného než majetky a příjmy instituce.47 Teprve po vykonání aktu investi-

42 Ve 13. století to byli například pražský biskup Ondřej: „Andreas prepositus Pragensis et 
cancellarius regis“, CDB II, s. 98, č. 99; olomoucký biskup Robert, CDB II, s. 5, č. 6 – v této 
královské listině figuruje „Robertus capellanus“, jenž je s velkou pravděpodobností shodný 
s osobou pozdějšího biskupa.
43 Václavovu neochotu přiznat právo volby kapitule předpokládá M a t z k e ,  Josef: Das 
Bistum Olmütz im Hochmittelalter. Von Heinrich Zdik bis Bruno von Schaumburg 1126–1281. 
Königstein im Taunus 1969, s. 42.
44 „Ius quoque et auctoritatem investiendi episcopos regni sui integraliter sibi et heredibus suis 
concedimus ita tamen, quod ipsi ea gaudeant libertate et securitate, quam a nostris predecessoribus 
habere consueverunt.“ CDB II, s. 93, č. 96: O této pasáži blíže W i h o d a ,  Martin: Zlatá 
bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005, s. 110–113, jenž však 
praktickou aplikaci tohoto ustanovení v podstatě vylučuje.
45 V roce 1197 pražský kníže Vladislav Jindřich sám investoval do biskupského úřadu 
svého kaplana Daniela Milíka, čímž vytvořil důležitý precedens. Někdejší císařská investitura 
však již delší dobu představovala formální akt, z právního hlediska pozoruhodný, v jehož 
rámci římský císař či král uváděl domácí biskupy v držení statků, které však tito fakticky ne-
dostávali od něj, ale od českého panovníka. Ten byl totiž považován (a sám sebe považoval) 
za zakladatele a hlavního donátora biskupství. K e j ř ,  Jiří: O říšském knížectví pražského 
biskupa. ČČH 89, 1991, s. 481–492, zde na s. 486 a 488.
46 O vývoji principu vyloučení laiků z biskupské volby v kanonickém právu P e l t z e r , 
Jörg: Canon Law, Careers and Conquest: Episcopal Elections in Normandy and Greater Anjou, 
c. 1140–c. 1230. Cambridge – New York 2008, s. 31–36. Tato zásada byla potvrzena 25. 
kánonem IV. Lateránského koncilu: Dekrete der ökumenischen Konzilien (= Dekrete). Band 2. 
Ed. J. Wolmuth. Paderborn – München – Wien – Zürich 2000, s. 247; srov. F o r e v i l l e , 
Raymonde: Latran I, II, III et Latran IV. 1123, 1139, 1179 et 1215. Paris 2007, s. 359–360. 
47 O vývoji užívání mnohoznačného termínu regalia a o rozdílném pohledu na věc ze 
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tury se biskup mohl plně chopit svého úřadu. Na otázku, co je konečným 
„posledním slovem“ pro intronizaci nového biskupa, měla církev svůj 
vlastní názor. Jak již bylo výše uvedeno, dle kanonického práva se tak 
dělo teprve jeho potvrzením a vysvěcením (confirmatio a consecratio), jež 
provedl metropolita či jeho zástupce. Pak se teprve biskup plně stal pánem 
své diecéze. Volba nepotvrzeného a nevysvěceného Viléma tedy podle 
církevních zásad nemohla vejít v platnost. Spory mezi světskými a církev-
ními autoritami v této záležitosti se ve středověku vynořovaly neustále.48 
V případě Konráda se však zdá, že vůle metropolity i krále byla v souladu. 
Zajímavé je, že udělení investitury se nikde nezmiňuje, zato prameny jasně 
hovoří o tom, že Sigfrid Konráda vysvětil.

Konrád však byl v žalobách kapituly opakovaně obviňován z toho, že 
se do Olomouce vetřel skrze světskou (laickou) moc, že byl protiprávně 
dosazen do církevního úřadu.49 Jistě není náhoda, že tento (pro Bruna, jeho 
soupeře a pozdějšího nástupce) legitimizační argument opakují i „oficiální“ 
narativní prameny. Nekrologium olomouckého kostela založené roku 1263 
v úvodu pochopitelně také několikrát zdůrazňuje právě to, že Konrád, 
na rozdíl od Bruna, byl do svého úřadu dosazen protiprávně.50 To bylo 
velmi závažné obvinění. Vlivem laiků na biskupskou volbu se v roce 1215 
zabýval IV. lateránský koncil, jenž stanovil, že jakákoliv volba církevního 
představitele provedená laikem je neplatná. Pokud by byl takový přečin 
dokázán, stihla by zvoleného biskupa tříletá suspenze.51 Kapitula si toho 
bezpochyby byla vědoma, a proto použila tento argument, na který papež 
nemohl neslyšet.

Během dlouhé nepřítomnosti Viléma a jeho stoupenců dlících v Římě 
Olomouc zcela ovládl Konrád se svými lidmi. Ten po vyhnání kanovníků 
jmenoval svou vlastní kapitulu, jejíž členové se jako svědkové objevili 
i na biskupových listinách. V první řadě to byli arcijáhen Milo a děkan 
Sigerus, kteří zastávali nejdůležitější posty.52 Fakt, že papežský stolec byl 
od roku 1241 po dlouhé dva roky opuštěn, a proces tímto pozastaven, silně 

strany církve versus světské moci pojednává podrobně B e n s o n ,  R.: The Bishop-Elect, 
s. 218–297; 303–334.
48 Tamtéž, s. 335–346.
49 CDB IV-1, s. 58, č. 3: „…in episcopatum Olomucensem per laicalem potentiam se procuravit 
intrudi.“ Viz též CDB IV-1, s. 98–100, č. 24; CDB IV-1, s. 145–148, č. 60–61.
50 „[…] a Chunrado de Vrideberch, dicto episcopo ecclesiae Olomucensis intruso“ ; „[…] 
contra predictum Chunradum de Vrideberch violenter intrusum.“ Nekrolog olomouckého kostela, 
s. 493–495; z něj vycházejí i příslušné pasáže tzv. Grana (Granum, s. 80). Dále srov. Letopisy 
České 1196–1278 (= Letopisy České  ). Ed. J. Emler. In: FRB II, s. 282–303, zde na s. 286; 
stejně (patrně podle této předlohy) i Neplacha, opata Opatovského, krátká kronika římská 
a česká. Ed. J. Emler. In: FRB III, s. 445–484, zde na s. 473. Výraz „intrudere“ je pro tento 
konkrétní případ (podle příslušné pasáže tzv. Letopisů Českých) ve slovníku středověké latiny 
v českých zemích doslova přeložen jako „dosadit někoho protiprávně do církevního úřadu“, 
viz Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (= LB) 17. Praha 1999, s. 277.
51 Dekrete, s. 247; srov. F o r e v i l l e ,  R.: Latran, s. 359–360.
52 CDB IV-1, s. 88–89, č. 18; CDB IV-1, s. 93–94, č. 20.
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nahrával Konrádově straně, jež se mezitím postupně v diecézi etablovala 
a získávala stále pevnější pozice. Po nástupu nového papeže Inocence IV. 
v červnu 1243 se u kurie znovu začal řešit olomoucký problém.

Nový papež vydal v září téhož roku prakticky stejné nařízení jako o dva 
roky dříve jeho předchůdce.53 Pověřil pražského biskupa Mikuláše, spolu 
s pražským proboštem a břevnovským opatem vyšetřením okolností pře 
a předvoláním Konráda či jeho zástupce k papežské kurii. Tento dokument 
podává vůbec nejpodrobnější popis okolností celé záležitosti a přibližuje 
zejména stanoviska Konrádovy strany. U papeže Konráda zastoupil jeho 
prokurátor, který ovšem s sebou nepřinesl příslušné listiny, prý ze strachu 
z nebezpečí cesty.54 Ústně tedy vylíčil, že exkomunikovaná kapitula, jež 
se dopouštěla vážných mravnostních přestupků, neměla dle mohučského 
arcibiskupa nárok na provedení platné volby, a tak po uplynutí příslušného 
času připadlo právo určit biskupa metropolitovi.55 Vysvěcený Konrád je 
nyní uznáván kapitulou, klérem Olomouce i diecéze, kteří ho poslouchají 
coby svého biskupa.56

Toto byl podle kanonického práva zcela platný postup. Za účelem 
ochrany osiřelého biskupství stanovil 23. kánon IV. lateránského koncilu 
pravidlo, že po uplynutí třech měsíců biskupské sedisvakance pozbývá 
kolegium volitelů svého práva, jež přechází na bezprostředního nadříze-
ného, v tomto případě mohučského arcibiskupa.57 Papež nicméně hodlal 
účastníky obou stran znovu pečlivě vyslechnout, a proto zopakoval svou 
výzvu Konrádovi k osobní citaci, a to nejpozději do tří měsíců. V úvahu 
přicházelo i vyslání zástupce, tentokráte vhodnějšího a lépe vybaveného, 
než byl ten první.58 Jelikož ani nyní Konrád papežova příkazu neupo slechl, 
zopakoval Inocenc 11. března 1245, tedy rok a půl poté, své nařízení, 
nyní adresované pražskému biskupovi a opatům z Břevnova a Hradiště.59 

53 CDB IV-1, s. 98–100, č. 24.
54 Tamtéž, s. 99: „Procurator vero partis adverse, quem cum iure iurando, quod procurator 
esset, admisimus, eo quod procurationis litteras propter viarum pericula secum deferre timuit.“
55 Tamtéž, s. 99–100: „Maguntinus archiepiscopus, loci metropolitanus, eandem Olomucensem 
ecclesiam iure metropolitico visitavit, et cum inquisitione prehabita decanum et alios canonicos ipsius 
ecclesie pro manifesta cohabitatione mulierum et aliis diversis excessibus et evidentibus criminibus 
exigente iustitia suspendisset, tandem eorum succrescente malitia tulit excommunicationis sententiam 
in eosdem. Demum vero, predictis decano et canonicis Olomucensis ecclesie existentibus sic ligatis et 
absolutionem negligentibus implorare ac interim prefata ecclesia pastoris solatio destituta, predictus 
archiepiscopus reputans eos iure electionis indignos, quia lapsu temporis iam devoluta erat ad eum 
potestas providendi eidem ecclesie de pastore, Conradum, Ildesemensem canonicum, virum utique 
providum et discretum, predicte ecclesie Olomucensi prefecit, faciendo eum in ipsius ecclesie episcopum 
consecrari.“ 
56 Tamtéž, s. 100: „Cui tam in spiritualibus, tam in temporalibus ecclesie ministranti capitulum 
ipsius ac totus Olomucensis civitatis et diocesis clerus tanquam suo episcopo obediunt humiliter et 
intendunt.“ 
57 Dekrete, s. 247; srov. F o r e v i l l e ,  R.: Latran, s. 358–359. 
58 CDB IV-1, s. 100, č. 24: „…personaliter vel per procuratorem sufficientem et idoneum cum 
rationibus et munimentis suis ad negotium ipsum spectantibus nostro se conspectui representet.“
59 CDB IV-1, s. 145–146, č. 60.
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Protože se jednalo celkem už o třetí předvolání, zostřil se i tón tohoto 
listu. O biskupově vině zde již papež nepochybuje: Konrád se do Olo-
mouce vetřel a neprávem se vydával za biskupa.60 K papeži se má dostavit 
osobně, nestačí už pouhý zástupce, a to nejpozději do červnového svátku 
Jana Křtitele. Inocenc však již na nic nečekal. Ve stejném dni vydal také 
listy výše zmíněným třem prelátům a kléru olomoucké diecéze informující 
o Konrádově suspenzi.61 Papežovo stanovisko se z těchto pramenů zdá být 
jasné. Konrád jako prodloužená ruka císařovy strany, který navíc neupo-
slechl opakovaných výzev k citaci, byl právem zbaven svého úřadu. Papež ho 
zároveň tímto zbavil olomouckých biskupských statků, jež měli od tohoto 
okamžiku spravovat pražský biskup s opaty břevnovským a hradišťským. 
Zdá se však, že papežova volba nebyla nejprozřetelnější, protože tito preláti 
měli být přívrženci krále, a tedy i biskupa Konráda.62 

Lze předpokládat, že poměrně dlouhé průtahy procesu před rozhod-
ným Inocencovým příklonem na jednu stranu mohly být projevem papežovy 
opatrnosti. Inocenc se bezpochyby varoval toho, aby si ukvapeným krokem 
neznepřátelil nestálého českého krále, který sám těkal mezi papežským 
a císařským táborem.63 Jistě není náhodné, že zanedlouho po Konrádově 
sesazení svolal papež lyonský koncil, jímž se vypořádal také s císařem, jak 
bude rozebráno níže. Konrádovy pozice se totiž zviklaly právě v téže době, 
kdy došlo k odklonu Václava I. od císaře a k jeho sblížení s Inocencem IV.

Důvody pro tento obrat (či spíše pomyslnou půlotočku) je opět třeba 
hledat v rakouské politice krále Václava. Rakouský vévoda měl totiž v této 
době dalekosáhlé plány na pozvednutí svého regna. Jedním z nich bylo zří-
zení vlastního biskupství, o které se snažil již jeho otec. Přípravy ke vzniku 
nové diecéze vrcholily v roce 1244, kdy se chystalo svatořečení Kolomana, 
mučedníka z počátku 11. století, nad jehož ostatky mělo nové biskupství 
vzniknout. Fridrichova snaha by pravděpodobně došla úspěchu nebýt 
jeho předčasné smrti o dva roky později.64 Druhým vévodovým plánem 
bylo získání královského titulu, k čemuž mu mohl dopomoci pouze římský 
císař. Fridrich Bojovný proto musel balancovat mezi zájmy papeže a císaře, 
což se přímo promítlo i do vztahů s českým králem. Zatímco Inocenc IV. 

60 Tamtéž, s. 146: „[…] Conradus, canonicus ildesemensis, pro eo, quod in Olomucensem 
ecclesiam se procuravit intrudi et se gerit pro episcopo in eadem, fuit auctoritate nostra citatus.“
61 CDB IV-1, s. 146–148, č. 61. Autor příslušné pasáže tzv. Letopisů Českých podle všeho 
alespoň jednu z těchto papežských listin skutečně znal, což ho však svedlo k drobné nepřes-
nosti. Uvádí, že Konrád byl sesazen na Lyonském koncilu, který ale započal až v létě. Papežské 
listy nicméně skutečně byly vydány v Lyonu ve druhém roce pontifikátu Inocence IV., což 
ho asi k tomuto závěru dovedlo. Letopisy České, s. 286.
62 H r a b o v á ,  Libuše: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé 
polovině 13. století. Praha 1964, s. 36–37; N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 897.
63 M a t z k e ,  J.: Das Bistum Olmütz, s. 42.
64 H o e n s c h ,  J. K.: Přemysl Otakar II., s. 29; D o p s c h ,  H. –  B r u n n e r ,  K. 
–  W e l t i n ,  M.: Österreichische Geschichte, s. 198; L e c h n e r ,  K.: Die Babenberger, 
s. 293.
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neměl nic proti sňatku Gertrudy s mladým Přemyslovcem (roku 1244 pro 
oba vydal dispens umožňující jejich sňatek),65 Fridrich II. měl s mladou 
neteří svého rakouského jmenovce jiné plány. Stále se nevzdával naděje 
na získání babenberských zemí a nyní viděl šanci ve sňatku s předpoklá-
danou dědičkou Gertrudou. V polovině roku 1245 se oba výše jmenovaní 
Fridrichové osobně setkali v severní Itálii, kde jednali jak o sňatku císaře 
s Gertrudou, tak i o udělení královského titulu. Fridrich Bojovný sňatek 
přislíbil (čímž opět porušil několikrát obnovený slib českému králi), za což 
od císaře obdržel příslib povznesení jeho zemí na království. Tento plán 
však zkrachoval na neochotě mladé Gertrudy, která (snad i z popudu 
papeže) nabídku k sňatku zarputile odmítala.66

Snahy obou Fridrichů jistě nepotěšily českého panovníka, protože 
zcela křížily jeho plány. Další obrat událostí ale na sebe nenechal dlouho 
čekat. Jen pár dnů po setkání císaře a rakouského vévody ve Veroně dosáhl 
dlouholetý spor císaře s papeži nového vyvrcholení. Inocenc IV., který se 
zdál být ještě v roce 1243 spojencem císaře, svolal do svého nového útočiště 
v Lyonu ekumenický koncil a 17. července 1245 zde prohlásil Fridricha II. 
za sesazeného z trůnu římského císaře. Tento koncil se sice v počtu pří-
tomných prelátů nemohl rovnat IV. lateránskému koncilu, účastnilo se jej 
de facto pouze duchovenstvo z Francie a Pyrenejského poloostrova (z říše 
se nedostavil prakticky nikdo),67 přesto se jednalo o uznávaný ekumenický 
koncil (pro katolickou církev v pořadí 13.), jehož rozhodnutí citelně oslabilo 
pozici čerstvě sesazeného císaře.68 Celkově tedy nemůže být pochyb o tom, 
že v této době měl král Václav jen pramálo důvodů k podpoře císařské 
politiky, a tedy i biskupa Konráda.

Vraťme se ale zpět do olomoucké diecéze. Nyní bylo třeba vyřešit 
problém rozchváceného majetku biskupství drženého Konrádovými přívr-
ženci. Na něj zejména mysleli olomoučtí klerikové v Římě, jak z pramenů 
poměrně jasně vysvítá.69 Papež se ujal i této záležitosti a 3. března 1245 
pověřil pražského a litoměřického probošta spolu s pražským arcijáhnem, 
aby se postarali o restituování daných beneficií, které měla být navrácena 

65 CDB IV-1, s. 134–135, č. 50.
66 K a n t o r o w i c z ,  Ernst: Frederick the Second 1194–1250. New York 1957, s. 596, 
autor zdůrazňuje odstrašující působení papeže na Gertrudu; stručně H a u z i ń s k i ,  J.: 
Imperator, s. 149; H o e n s c h ,  J. K.: Přemysl Otakar II., s. 29; D o p s c h ,  H. – 
B r u n n e r ,  K. –  W e l t i n ,  M.: Österreichische Geschichte, s. 199–201; L e c h -
n e r ,  K.: Die Babenberger, s. 293–295; N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 767.
67 Z českých zemí zde měl být přítomen pražský biskup Mikuláš. N o v o t n ý ,  V.: 
České dějiny I/3, s. 768.
68 K a n t o r o w i c z ,  E.: Frederick the Second, s. 596–599; H a u z i ń s k i ,  J.: 
Imperator, s. 160–164.
69 CDB IV-1, s. 58, č. 3: „Conradus […] qui spoliatis eorum domibus de ipsa ecclesia eiecit eosdem 
et in ea fractis eius hostiis in ipsius bonis hostiliter debachatur.“ Srov. též CDB IV-1, s. 98–100, 
č. 24.
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právoplatným držitelům.70 Pokud by se někdo stavěl proti, měl být předvo-
lán před papeže. Za zmínku stojí, že představitelé kapituly v čele s Vilémem 
jsou tu poprvé označeni jako milovaní synové.71 Den poté vydal papež další 
nařízení ohledně majetkové situace olomouckých kanovníků, jež byla podle 
všeho kritická.72 Dovolil jim zastavit část statků olomouckého kostela až 
do výše sumy 460 hřiven k zaplacení výdajů spojených s uvedením Viléma 
do úřadu a s pobytem u kurie. 

Po tom, co se Inocenc IV. konečně s Konrádem takto vypořádal, rozhodl 
se namísto něho a mistra Viléma prosadit do Olomouce třetího kandidáta 
– schopného a oddaného Bruna ze Schauenburka, lübeckého probošta. 
Jak moc papeži na přijetí Bruna záleželo, dokládá sada listů adresovaných 
nejrůznějším církevním i světským představitelům českých zemí nebo také 
mohučskému metropolitovi, v nichž všechny nabádá, aby jeho nastolení 
nekladli překážky.73 Bruno navíc získal od papeže právo užívat biskupské 
insignie (mitru a prsten) již 3. října 1245 bez toho, že by jej zvolila kapitula 
či vysvětil arcibiskup.74 Obzvláště papeži samozřejmě záleželo na tom, aby 
se Brunovi dostalo přijetí od českého krále. Adresně jej vyzval k tomu, aby 
vlídně přijal Bruna a také osazenstvo původní kapituly.75 V pozadí můžeme 
vytušit i přímluvy sestry krále Václava I. a budoucí světice Anežky, která 
se snažila přimět bratra k uposlechnutí výzev papeže, byť jednoznačně 
to prokázat nelze.76 Tato Inocencova opatření nebyla bez důvodu: už jen 
proto, že byl Václav postaven před hotovou věc, mohl papež důvodně 
očekávat jeho odpor.77

Rok 1245 byl pro směřování zahraniční politiky krále Václava zvláště 
ve vztahu k císaři a papeži velmi náročný. Zatímco prvně jmenovaný na-
prosto nezakrytě sabotoval jeho plány na ovládnutí babenberských zemí, 
druhý si osoboval právo přímo zasahovat do obsazování nejvýznamnějších 
církevních úřadů v jeho království. V první polovině roku proto mohl 
Václav některé papežovy kroky podporovat (výměnou za zmaření plánu 
sňatkuchtivého císaře), po krachu plánovaného manželství, a tedy i pový-
šení Rakous na království, už papež Václavovi nenabízel nic s výjimkou 
svého vlastního kandidáta na post olomouckého biskupa. Jak je z dalších 

70 CDB IV-1, s. 144, č. 58: „[…] in statum debitum legitime revocetis ac eisdem beneficia ipsa 
cum fructibus medio tempore inde perceptis restitui facientes, in possessionem illorum inducatis eosdem 
ac defendatis inductos.“
71 Tamtéž: „Exhibita nobis dilectorum filiorum W. electi, J. decani, B. archidiaconi et magistri 
J. canonici ecclesie Olomucensis petitio.“
72 CDB IV-1, s. 144–145, č. 59.
73 CDB IV-1, s. 161–166, č. 72–77.
74 CDB IV-1, s. 166–167, č. 78.
75 CDB IV-1, s. 162–163, č. 73.
76 CDB IV-1, s. 162–163, č. 74.
77 K r o f t a ,  Kamil: Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské. Část 3. 
Proměna staré ústavy církevní ve stol. 13. – Boj biskupa Ondřeje za svobodu církve. ČČH 10, 
1904, s. 249–275, 373–391; srov. též K a n t o r o w i c z ,  E.: Frederick the Second, s. 621.
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činů krále Václava jasně patrné, dosazení Bruna ze Schauenburka nehodlal 
akceptovat, a proto se ještě v polovině dubna roku 1246 nemohl papežem 
dosazený biskup své diecéze ujmout.78

Papeži nicméně skutečně velmi záleželo na tom, aby se Bruno mohl 
chopit vlády ve své diecézi, což jasně vyplývá z pozdějších pramenů. Z nich 
se totiž dovídáme, že právě kvůli tomu, že Bruno nemohl v klidu užívat 
majetky svého biskupství, uvalil brémský arcibiskup na celou zemi krále 
Václava I. interdikt, který později veřejně vyhlásil papežův penitenciář 
a kaplan Gottfried. Interdikt byl zrušen patrně až na konci jara roku 1247 
poté, kdy už Brunovi v užívání majetků biskupství nikdo nebránil.79 Tento 
interdikt nicméně z pohledu historiků nepřestavoval nijak závažný problém, 
papež totiž na samém začátku svého pontifikátu vydal Václavovi privilegium, 
ve kterém deklaroval, že nad jeho zemí po jistý čas nikdo nemůže tento 
církevní trest vyhlásit.80 Z další papežské listiny jasně vyplývá, že minimálně 
klérus z Budyšínska si s tímto interdiktem příliš hlavu nelámal.81 Dobrým 
vztahům papeže s českým králem ale v této době bránila ještě jedna zále-
žitost. Papež se snažil prosadit na místo jím sesazeného Fridricha II. svého 
vlastního vzdorokrále, Jindřicha Raspe. Václav nicméně přes veškeré výzvy 
a naléhání Inocence IV. jeho volbu ostentativně ignoroval, jako ostatně 
naprostá většina světských vládců říše, ale i tak byl nakonec Jinřich Raspe 
v květnu roku 1246 zásluhou duchovních osob zvolen.82

Jako již tolikrát předtím ale události nabraly nečekaný spád. Král 
Béla IV. se totiž nehodlal smířit se ztrátou důležitých komitátů, které musel 
pod nátlakem a v nouzi vydat bojovnému Babenberkovi v době mongol-
ského vpádu do jeho země a v létě roku 1246 se vydal se silným vojskem 
do Rakous. V polovině června se rakouská a uherská vojska střetla u řeky 
Litavy, pravděpodobně poblíž Ebenfurtu. Válečná štěstěna i tentokrát 
přála bojovnému vévodovi, který však sám ve vítězné bitvě za nejasných 
okolností zahynul, snad skutečně po zásahu uherského kopí do čelisti.83 

78 CDB IV-1, s. 182, č. 90; E i s l e r ,  Max: Geschichte Brunos von Schauenburg. Zeitschrift 
des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 8, 1904, s. 239–295; srov. 
též T i l l a c k ,  Karlheinz: Studien über Bruno v. Schauenburg und die Politik Ottokars II. 
v. Böhmen. Münster 1959, s. 13–14. Oba autoři uvádějí, že Bruno se vydal na cestu do své 
diecéze až na počátku roku 1246.
79 CDB IV-1, s. 204–205, č. 111.
80 CDB IV-1, s. 132–133, č. 48; srov. N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 777; V a -
n í č e k ,  V.: Velké dějiny II, s. 367.
81 CDB IV-1, s. 208, č. 114: „[…] clerici eiusdem terre [Budyšínska, T. S.] […] divina officia 
durante interdicto huiusmodi temere celebrarunt.“
82 Výzvy papeže CDB IV-1, s. 183–184, č. 91–92. Obecně N o v o t n ý ,  V.: České 
dějiny I/3, s. 769–776; K a n t o r o w i c z ,  E.: Frederick the Second, s. 636–637; stručně 
též H a u z i ń s k i ,  J.: Imperator, s. 166; H o e n s c h ,  J. K.: Přemysl Otakar II., s. 29.
83 H o e n s c h ,  J. K.: Přemysl Otakar II., s. 30; D o p s c h ,  H. –  B r u n n e r ,  K. 
–  W e l t i n ,  M.: Österreichische Geschichte, s. 202; L e c h n e r ,  K.: Die Babenberger, 
s. 299; srov. K o s z t o l n y i k ,  Z. J.: Hungary, s. 201; Simonis de Kéza Gesta Hungarorum. 
Edd. J. M. Bak a kol. Budapest 1999, kap. 72, s. 146.
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Fridrich po sobě nezanechal žádné potomky, naživu ale nebyl ani žádný 
jiný mužský příslušník tohoto rodu – Babenberkové tak vymřeli po meči. 
Tím započala poměrně komplikovaná hra o babenberské dědictví, ve které 
držel ve druhé polovině roku 1246 nejvíce trumfů český kralevic Vladislav. 
Po velmi dlouhých zásnubách totiž konečně došlo k samotnému sňatku. 
Dodnes není jasné, zda se tak stalo již za Fridrichova života, nebo až krátce 
po jeho smrti, důležité ovšem je, že nakonec ke sňatku skutečně došlo. Císař 
a jeho syn Konrád IV. byli v té době zcela zaměstnáni bojem proti čerstvě 
zvolenému vzdorokráli, který připravil Konrádovi v srpnu poblíž Frankfurtu 
nad Mohanem porážku. Oslabený císař proto do otázky babenberského 
dědictví nemohl příliš vstupovat a asi ani nechtěl, protože v této kritické 
době potřeboval každého spojence. Rakouská šlechta navíc mladého čes-
kého kralevice podle všeho přijala bez vážných problémů a celý příběh 
začínal z pohledu českého krále směřovat ke šťastnému konci. Jenže osud 
připravil Vladislavovi poněkud jiný úděl. Mladý panovník již 3. ledna 1247 
náhle zemřel, a tím se Václavovi veškeré naděje vkládané do jeho nejstaršího 
syna rozplynuly jako pára nad hrncem. Podle všeho ho Vladislavova smrt 
zasáhla i osobně. Buď jak buď, tento nečekaný vývoj událostí opět změnil 
kurs (a podle všeho i charakter) politiky krále Václava I.84

Situace se totiž radikálně změnila i v říši, opět z důvodu úmrtí jed-
noho z klíčových aktérů pohnutých událostí. 16. února 1247 totiž zemřel 
vzdorokrál Jindřich Raspe, čímž zároveň vyhasl i celý rod durynských 
lantkrabat. Císař okamžitě využil situaci k ovládnutí rakouských zemí, 
z jeho pohledu uvolněného říšského léna, a jako svého správce zde dosadil 
Otu II., hraběte z Ebersteinu. Jeho pozice zde byla nicméně velmi slabá, 
papež totiž nehodlal dopustit ovládnutí tohoto významného geopolitické-
ho prostoru císařem. Ota záhy pochopil bezvýchodnost svého postavení 
a již v polovině roku 1248 se dostavil za císařem do Verony, kde na svůj 
nelehký úřad abdikoval.85

Situace se ale měnila i v samotných Čechách. Záhy po smrti svého 
bratra se osiřelého moravského markrabství ujal Přemysl, poloviční Štauf, 
jehož matka, Kunhuta, byla vlastní sestřenicí Fridricha II. Změnila se také 
zahraniční orientace krále Václava, který se čím dál více začínal sbližovat 
s papežskou kurií. Jeho pohnutky bohužel už dnes nikdo zcela neodkryje, 
zdá se ale, že za tím opět stála rakouská politika. Vztahy krále Václava 

84 Václav Novotný uvádí, že se tak stalo již v květnu, tedy ještě za Fridrichova života, 
N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 772. Rakouští autoři se shodují v tom, že ke sňatku 
došlo bezprostředně po Fridrichově smrti, H o e n s c h ,  J. K.: Přemysl Otakar II., s. 30; 
L e c h n e r ,  K.: Die Babenberger, s. 300. Josef Žemlička konstatuje, že není jasné, zda si 
Vladislav vzal Gertrudu ještě před, nebo až po Fridrichově po smrti. Ž e m l i č k a ,  J.: 
Tradice babenbersko-přemyslovských manželských svazků, s. 73.
85 D o p s c h ,  H. –  B r u n n e r ,  K. –  W e l t i n ,  M.: Österreichische Geschich-
te, s. 203–205; L e c h n e r ,  K.: Die Babenberger, s. 301; srov. též W e g e l e ,  Franz 
Xaver von: Eberstein, Otto. In: ADB 5. Leipzig 1877, s. 583–584.
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a Fridricha II. v této době jistě ovlivňovalo obnovené soupeření o rakouské 
dědictví. Papež začal zcela otevřeně podporovat Gertrudu a její nároky 
a právě někdy v této době přestal Václav prosazovat „císařského“ Konráda. 
Bruno vydal 9. ledna 1247 v Modřicích na Brněnsku listinu, ve které se 
již tituluje jako „dei gratia Olomucensis episcopus“ a která byla navíc vydána 
„ordinationis nostre anno primo“.86 O měsíc později (konkrétně 12. února) 
vydal tentokrát přímo v Olomouci další listinu, kterou dokonce opatřil svou 
biskupskou pečetí.87 Patrně není náhoda, že právě Bruno byl později pape-
žem pověřen, aby byl „radou i skutkem“ nápomocen ovdovělé Gertrudě, 
jejíž dědické nároky papež podporoval.88 Zda byla rakouská otázka hlavním 
důvodem odklonu českého panovníka od biskupa Konráda, nebo zda 
za tím stály zcela jiné důvody, to už se však s jistotou nikdy nedozvíme.

V této době navíc nebyly vztahy českého krále a papeže zcela ideální. 
Jablkem sváru se stalo obsazení stolce salzburského arcibiskupa, který se 
roku 1246 uvolnil. V lednu 1247 byl zvolen Filip Korutanský (ze Span-
heimu), synovec českého krále, který svou kariéru započal právě na dvoře 
tohoto panovníka jako vyšehradský probošt (a tedy i kancléř).89 Václav I. 
usiloval o jeho dosazení, nicméně papež měl jiného kandidáta, Burkarta 
z Ziegenhainu, kancléře Jindřicha Raspe. Filip byl nakonec papežem uznán, 
ale až v říjnu 1247.90

Záležitost olomouckého biskupství však byla mnohem větším oříškem. 
Zatímco Vilém zřejmě ještě za svého římského pobytu složil do rukou pape-
že svůj úřad,91 k abdikaci Konráda nedošlo tak lehce. Stejně tak nehodlali 
ustoupit členové jeho vzdorokapituly. Ti byli opakovaně vyzváni, aby se 
svých míst a uchvácených statků vzdali. Zřejmě v roce 1245 (datace editora 
diplomatáře) adresovali papežští pověřenci pražský a litoměřický probošt 
s pražským arcijáhnem těmto uchvatitelům list, v němž jim pod pohrůžkou 
exkomunikace nařídili, aby do dvou týdnů od jeho obdržení rezignovali 

86 CDB IV-1, s. 190–191, č. 98.
87 CDB IV-1, s. 194–195, č. 102. Zde opět opakuje, že se jedná o jeho první rok ve funkci 
olomouckého biskupa – „pontificatus nostri anno primo“. Patrně na základě těchto údajů kla-
de Max Eisler volbu Bruna olomouckou kapitulou (není ale zcela zřejmé, v jakém stavu se 
tehdy nacházela) do prosince roku 1246. E i s l e r ,  M.: Geschichte Brunos, zde na s. 256. 
I vzhledem k dalším údajům (viz níže) nicméně skutečně není možné zjistit, kdy došlo k jeho 
volbě kapitulou, dokonce není možné bez pochybností určit ani rok jeho vysvěcení.
88 CDB IV-1, s. 226, č. 130. O postupném sbližování uvažuje N o v o t n ý ,  V.: České 
dějiny I/3, s. 778–782; srov. stručně k příklonu Václava na stranu papeže H o e n s c h , 
J. K.: Přemysl Otakar II., s. 31–32 (autor nicméně nesprávně klade počátek povstání mladého 
Přemysla již do roku 1247, což ovlivňuje některé jeho závěry). L e c h n e r ,  K.: Die 
Babenberger, s. 301; H a u z i ń s k i ,  J.: Imperator, s. 166.
89 Mělo se tak stát „unanimi voto canonicorum et ministerialium consensu“. Annales Sancti 
Rudberti Salisburgenses. MGH Scriptores IX. Ed. Wilhelm Wattenbach. Hannoverae 1851, 
s. 789.
90 D o p s c h ,  H.: Philipp von Spanheim. In: Neue Deutsche Biographie 20. Berlin 2001, 
s. 380.
91 CDB IV-1, s. 161, č. 72: „Willelmus, canonicus ipsius ecclesie, postmodum in manibus nostris 
spontaneus cesserit electioni de se facte in ecclesia memorata.“
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a beneficia navrátili právoplatným držitelům nebo jejich zástupcům.92 I oni 
byli předvoláni před papeže ve lhůtě šesti týdnů od obdržení listu, avšak 
marně. Adresáti se ke kurii nedostavili a úřady se statky a požitky nevrátili. 

Výše zmíněná trojice papežských pověřenců proto musela 9. dubna 
roku 1246 či 1247 adresovat vzpurným olomouckým klerikům nový list.93 
Výslovně jsou zde jmenováni Milo, jenž obsadil úřad arcijáhna náležející 
právoplatně Bartoloměji, Hogerus držící kostel ve vsi zvané Pohorliz94 
a Heynzo, jenž se zmocnil kostela v Přerově. Všichni jmenovaní byli tímto 
exkomunikováni. Některá zde uvedená jména stojí za pozornost. Onen 
poškozený arcijáhen Bartoloměj je snad tentýž Bartoloměj, který roku 
1263 založil nekrologium olomouckého kostela, v jehož úvodu neopomněl 
důkladně očernit Brunova předchůdce (byť je zde uváděn jako děkan).95 
Z druhé strany zaujme přítomnost Ojíře (Hogera), který je v listině označen 
jako příbuzný (nepos) Ojíře z Friedberka, což jenom posiluje domněnku, 
že se skutečně jednalo o příbuzného biskupa Konráda.

Oproti tomu Konrád, jenž byl v podstatě původcem celého problé-
mu, vyšel z celé záležitosti svým způsobem jako vítěz. Ještě v květnu roku 
1247, tedy více než dva roky po své suspenzi z úřadu a jmenování Bruna ze 
Schauenburka, se Konrád biskupského úřadu stále nevzdal. Inocenc totiž 
11. května poslal list kardinálu Petrovi, papežskému legátovi, v němž ho 
pověřil úkolem udělit Konrádovi, již před dlouhou dobou z olomouckého 
kostela odstraněnému, odškodnění, jakmile svobodně rezignuje a odevzdá 
hrady s dalším, co z biskupství olomouckého drží.96 Konrád však neměl 
vůbec přijít zkrátka. Náhradou měl obdržet ves zvanou Cholso97 a impozant-
ní roční částku 300 hřiven stříbra ze statků v Opavě a Kelči, náležejících 
biskupství. Důvod takového odškodnění, jež bylo více než velkorysé, je 
zde uveden. Konrád byl, alespoň podle slov listiny, muž „v oněch končinách 
vznešený a mocný“.98

92 CDB IV-1, s. 178–179, č. 87b.
93 CDB IV-1, s. 199–200, č. 106. Listina (resp. její opis) bohužel není datovaná. Pravdě-
podobnější se jeví vročení do roku 1246, ale ani pozdější skutečně není možné vyloučit.
94 Toponymum Pohorliz lze identifikovat jako Pohořelice, není však zřejmé, zda u Otroko-
vic či v okrese Brno-venkov. V prvním případě by se posunula první písemná zmínka o obci 
o necelých 10 let do minulosti, druhou variantu preferují autoři Místních jmen na Moravě 
a ve Slezsku, srov. H o s á k ,  Ladislav –  Š r á m e k ,  Rudolf: Místní jména na Moravě 
a ve Slezsku II. Praha 1980, s. 269–270. První varianta se jeví geograficky přijatelnější, protože 
Pohořelice u Otrokovic se nachází asi jen 30 km od Přerova, ve druhém případě je vzdálenost 
trojnásobná.
95 Podle M. Zemka působili v 60. letech 13. století v Olomouci dva kanovníci jménem 
Bartoloměj. Z e m e k ,  M.: Posloupnost kanovníků, s. 136 a 173.
96 „Cum Conradus, quem ab ecclesia Olomucensi iam dudum amovimus, castra et alia, que 
de bonis episcopatus Olomucensis habebat, libere duxerit resignanda.“ CDB IV-1, s. 203, č. 109. 
K odškodnění též V a n í č e k ,  V.: Velké dějiny II, s. 368.
97 Zřejmě Holešov. H r a b o v á ,  L.: Ekonomika feudální državy, s. 37.
98 CDB IV-1, s. 203, č. 109: „[…] in partibus illis nobilis est et potens.“
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Pro srovnání zde můžeme uvést odškodnění, jehož se od papeže 
Honoria III. dostalo odstavenému pražskému biskupu Pelhřimovi zhruba 
o 20 let dříve. Obdržel roční důchod 120 hřiven stříbra z majetku praž-
ského biskupství, který byl v roce 1232 novým papežem Řehořem IX. 
o 20 hřiven snížen.99 Vyrovnání s Konrádem tedy bylo více než královské. 
Však také za tímto krokem stál samotný král Václav I., jenž Inocence o tuto 
věc poníženě žádal.100 Papež ve snaze získat si českého krále jednal podle 
jeho přání. O kolik více tedy dostal Konrád, o tolik chudším se stalo olo-
moucké biskupství. Zda ale Konrád tehdy skutečně rezignoval, nevíme. 
Zcela vyloučit to nelze, ale zdá se, že byl ochoten ještě dále bojovat o svoji 
diecézi, jak naznačuje další vývoj událostí.101

Mezi řádky tu prosvítá respekt či snad přímo obavy, jež podle všeho 
král z Konráda měl. Fakt, že přes všechny tlaky z nejvyšších míst Konrád 
ještě v květnu 1247 biskupství stále držel, už sám o sobě vypovídá o síle 
jeho postavení. Neméně pozoruhodný je v tomto směru další list, který 
Inocenc IV. adresoval 25. května 1247, tedy o 14 dní později, Brunovi ze 
Schauenburka.102 Žádal ho, aby uznal osoby dosazené biskupem Konrádem 
k pěti konkrétním kostelům v diecézi.103 Důvodem tohoto papežova listu 
měla být snaha udělit českému králi zvláštní milost.104 

Na tomto místě bychom mohli příběh o málo známém olomouc-
kém biskupovi ukončit a nechat ho v klidu odpočívat v propadlišti dějin. 
Jenže tam Konrád zatím ještě neskončil, opět se s ním setkáváme v době 
pohnutých událostí počátku roku 1249, kdy vrcholila domácí válka mezi 
Přemyslem Otakarem a jeho otcem. Přesně v den, kdy měl král Václav slav-
nostně vejít do dříve získaného Žatce, 25. února roku 1249, byla vydána 
na neznámém místě enigmatická listina pro klášter na Velehradě.105 Většina 
badatelů se zaměřovala na jeden její detail – je to jediný listinný pramen, 

99 CDB III-1, s. 17–18, č. 19. N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 672.
100 CDB IV-1, s. 203, č. 109: „Ex parte carissimi in Christo filii nostri.., regis boemie illustris, 
fuit nobis humiliter supplicatum.“
101 Max Eisler uvažuje, že někdy v červenci 1247 byl Bruno vysvěcen mohučským arcibis-
kupem. Odůvodňuje to tím, že je Bruno papežem naposledy označený jako elect 6. července 
1247 (CDB IV-1, č. 114, s. 208), 2. června roku 1257 pak vydal listinu, která je datována mimo 
jiné „consecrationis nostre anno decimo“ (CDB V-1, s. 212, č. 131); viz též E i s l e r ,  M.: 
Geschichte Brunos, zde na s. 257. Jediný argument, o který se můžeme opřít, je právě až listina 
z roku 1257. Podle ní by tedy k vysvěcení došlo někdy mezi 2. červnem 1247 a 1. červnem 
1248. Z této izolované zmínky nicméně nelze vyvozovat dalekosáhlé závěry, byť pozdější 
tradice skutečně považuje rok 1247 za počátek Brunova episkopátu. Ovšem ani přesné datum 
vysvěcení Bruna by nám neprozradilo, zda Konrád skutečně dobrovolně rezignoval.
102 CDB IV-1, s. 204, č. 110.
103 Jednalo se o kostel sv. Petra v Kelči, P. Marie v Mohelnici, sv. Pantaleona v Pustiměři, 
sv. Petra v Jaktaři a sv. Martina v místě zvaném „Zenzans“ – podle L. Hrabové v Zatčanech. 
H r a b o v á ,  L.: Ekonomika feudální državy, s. 37.
104 CDB IV-1, s. 204, č. 110: „…nos volentes eidem regi in hac parte gratiam facere specialem.“
105 CDB IV-1, s. 229, č. 133. Listina je zde datována do roku 1248, na 25. února 1249 jí 
předatoval Š i l h a n ,  Jindřich: Cisterciácké datování a vzpoura markraběte Přemysla mladšího. 
VVM 23, 1971, s. 322–334.
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kde je rebelující Přemysl označen jako „iunior Bohemorum rex“.106 Ani 
v diplomatickém materiálu naší provenience se nejedná o žádný exotický 
titul, hojně jej užíval již Václav I. Opusťme ale úvahy o použitém titulu, 
ponechme stranou i otázku datace listiny. Všichni badatelé zatím svorně 
ignorovali fakt, že vydavatelem byl „Chvnradus, dei gracia episcopus“  107 – 
z Boží milosti biskup.

Samotná listina je poněkud nestandardní. Biskup Konrád během své-
ho episkopátu vydal pouze tři dochované listiny včetně této. Oproti jiným 
velehradským listinám vydaným do roku 1253 je tato psána velmi zběžným 
a „rozháraným“ písmem, často rozpitým; jako paleografický materiál byl 
použit kus pergamenu vyříznutý z nějakého rukopisu.108 Konrád zde věnuje 
Velehradu les Svrčín, což měla být část zboží, které Konrádovi věnoval 
„inclitus iunior Bohemorum rex, Primizel nomine“.109 Samotné obdarování 
Konráda můžeme chápat jako jisté vymezení se mladého kralevice vůči 
Brunovi ze Schauenburka.110 Otázkou zůstává, zda se Přemysl ke Konrá-
dovi přiklonil již před počátkem povstání, nebo až během něj. Důvod, proč 
Konrád věnoval Velehradu část zboží, které předtím obdržel od Přemysla, 
zdaleka nemusel být ryze altruistický. Snad si byl suspendovaný biskup 
vědom toho, že strana mladého krále v domácí válce prohrává a že pomyslný 
stolec, na kterém sedí, se povážlivě naklání. Zbožné obdarování Velehradu 
se tak mohlo stát jen jakousi pojistkou části jeho majetku – i kdyby starý 
král zvítězil a jal se zabavovat svým protivníkům neprávem nabytá zboží, 
přece by snad ponechal skromnou donaci zbožnému ústavu… Ať již byl 
důvod obdarování Velehradu jakýkoliv, tato listina představuje názorný 
doklad pokračování letitého sporu o obsazení biskupského stolce, který 
se nyní odehrával v novém dějství na pozadí jiných vyhrocených událostí 
domácí války. Můžeme jen litovat, že se nedochovala pečeť této listiny. 
Snad byla schválně uříznuta proto, aby někoho zbytečně nedráždila pečeť 
biskupa, na kterého se mělo zapomenout, ale možná také proto, že se ne-
jednalo o standardní biskupskou pečeť. Konrád totiž v té době již nemusel 
disponovat svojí původní biskupskou pečetí, později totiž používal pečeť, 

106 Sám Přemysl jako „dei gratia iuvenis rex Boemie“ vydal jen jedinou dochovanou listinu 
z roku 1249 (bez denního data). CDB IV-1, s. 288–290, č. 176.
107 CDB IV-1, s. 229, č. 133.
108 Ke Konrádovi jako vydavateli Š e b á n e k ,  J. –  D u š k o v á ,  S.: Panovnická 
a biskupská listina v českém státě doby Václava I. Praha 1961, s. 111–112; k listině t í ž :  Listina 
v českém státě doby Václava I. (u nižších feudálů a u měst). Praha 1963, s. 46–50.
109 Zde můžeme chápat označení „inclitus“ jako čestný královský (či knížecí) titul. LB 16, 
s. 104.
110 Oproti tomu Přemyslova listina hlásící se k 14. lednu 1249, v níž svědčí olomoucký 
biskup Bruno vedle dalších stoupenců krále Václava I., vykazuje jasné znaky pozdějšího 
diktátu, zpětně datovaného. Měla bezesporu napravit vedle jiného i Přemyslovo „sklouznutí“ 
ke Konrádovi. CDB IV-1, s. 258–259, č. 157; Š e b á n e k ,  J. –  D u š k o v á ,  S.: 
Panovnická a biskupská listina, s. 34, 89. Prakticky totožná je i další listina, byť o něco pozdější 
a bez Brunova svědectví, viz CDB IV-1, s. 285–286, č. 174.
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kde se v opisu tituluje jako bývalý (olim) olomoucký biskup. Pro úplnost 
ještě dodejme, že někdejší Konrádův sok Vilém našel své nové uplatnění 
v kanceláři mladého Přemysla Otakara, kam byl po porážce kralevicovy 
vzpoury pravděpodobně poslán králem Václavem I., aby zde působil jako 
notář. Tuto funkci zastával minimálně do roku 1262, kdy o něm veškeré 
zprávy mizí.111

Snaha vymazat Konráda ze seznamu legitimních olomouckých bisku-
pů se skutečně promítla i do narativních pramenů, ve kterých je zmiňován 
pouze jako neprávem dosazený laickou mocí. Nezůstalo jen u toho, napří-
klad Granum catalogi praesulum Moraviae, tedy pozdější kompilát z první 
poloviny 15. století, Konráda zmiňuje jen coby neprávem dosazenou osobu 
a ani ho nezapočítává (stejně jako Viléma) do pořadí olomouckých biskupů. 
Absurdnost této situace dokresluje ještě fakt, že biskup Robert zde dostal 
pořadové číslo 15, nikdy neexistující biskup Fridrich 16 a jako 17. biskup 
je jmenován až Bruno ze Schauenburka.112 Z doby Brunova episkopátu 
existuje další, nepříliš lichotivá vzpomínka na Konráda. Olomoucký děkan 
Bartoloměj neopomněl v úvodu k Nekrologiu olomouckého kostela z roku 1263 
uvést jednu významnou zásluhu biskupa Bruna. Konkrétně to, že se mu 
podařilo získat zpět zlatý kříž, drahocennou mitru i se zlatým racionálem 
a další klenoty, které předtím Konrád zabavil.113

Z výše uvedeného by tedy bylo možné usuzovat, že Konrád někdy 
po roce 1249 zemřel, ale není tomu tak.114 Ještě 2. května 1257 vydal svým 
jménem listinu pro kostel sv. Alžbety v Marburgu, kterému dedikoval oltář 
svatého Jana Křtitele. Listina byla navíc opatřena pečetí na černo-bílých 
nitích, ta se však bohužel do dnešních dnů nedochovala. Velmi zajímavá 
je intitulace – „Conradus dei gratia episcopus quondam Olmocensis [sic!]“, což 
dovoluje vcelku bezpečně identifikovat právě Konráda z Friedberka.115 
Bývalého olomouckého biskupa tedy nacházíme v blízkosti mohučského 
metropolity116 jako donátora oltáře pro kostel, který je považován za jedno 
z vrcholných děl německé rané gotiky.117

111 První známá jím napsaná listina z 14. ledna 1249 byla pravděpodobně vydána později 
a zpětně datována: „Datum in Brunna per manum magistri Willehalmi, curie nostre notarii.“ 
CDB IV-1, s. 258–259, č. 157. Názory jednotlivých badatelů na listinu shrnuje N o v o t -
n ý ,  V.: České dějiny I/3, s. 806, pozn. 1. K Vilémovi Z e m e k ,  M.: Posloupnost kanovníků, 
s. 168–169; a zejména Š e b á n e k ,  J. –  D u š k o v á ,  S.: Panovnická a biskupská 
listina, s. 25–35.
112 Granum, s. 79–81.
113 Nekrolog olomouckého kostela, s. 494.
114 Jan Bistřický dokonce uvádí, že zemřel již po roce 1247. B i s t ř i c k ý ,  Jan: 
Konrad von Friedberg. In: Gatz, Erwin (ed.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1198 bis 1448. Berlin 2001, s. 506–507.
115 Hessisches Urkundenbuch. Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen. Erster Band. 
1207–1299. Ed. Arthur Wyss. Leipzig 1879, s. 115, č. 147.
116 Byl jím po smrti Sigfrida III. roku 1249 jeho nástupce Gerhard z Dhaun.
117 Václav Novotný uvádí, že v době vydání této listiny se Konrád nacházel v doprovodu 
mohučského arcibiskupa Gerharda, který vítal nově zvoleného římského krále Richarda 
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Pátrání po osudech bývalého olomouckého biskupa nicméně přineslo 
ještě jedno překvapení. V bavorském Ambergu se nachází další listina 
bývalého biskupa Konráda, pocházející z 3. července 1259.118 Tato listina 
zatím nebyla edičně zpřístupněna a v našem prostředí je prakticky nezná-
má.119 Po obsahové stránce se jedná o běžný odpustkový list vydaný při 
příležitosti vysvěcení konventního kostela valdsaského kláštera se svolením 
řezenského biskupa Alberta I. z Pietengau. Konrád zde použil již standardní 
intitulaci „Chunradus dei gratia quondam episcopus Olomucensis“. K listině je 
přivěšena i Konrádova pečeť, která sice napodobuje jeho původní biskup-
skou pečeť, nicméně jedná se o nový, u nás zatím zcela neznámý pečetní 
typ. Samotná pečeť je zašpičatěle oválná, vosková, vysoká zhruba 50 mm, 
s pečetním opisem: „S : CONRADI DGR[. .]PI OLIM OLO[...]“. Podle 
pečetního obrazu se jedná o portrétní, pontifikální, majestátní typ, který 
zobrazuje sedící postavu na stolci, pravděpodobně s mitrou, v levici držící 
knihu, v pravici berlu. Opis jasně oznamuje, že jde o pečeť Konráda, z boží 
milosti biskupa kdysi olomouckého, což koresponduje i s intitulací listiny.

Nic tedy nepřipomíná zhrzeného vyhnance, který se po vypuzení ze 
své diecéze uchýlil do ústraní, kde zanedlouho zemřel. Naopak můžeme, byť 
nyní s konečnou platností naposledy, sledovat osudy muže, jehož kariéra, 
jakkoliv za zenitem, zdaleka nebyla u konce. Muže, který měl i po deseti 
letech od ukončení svého episkopátu dost prostředků na to, aby věnoval 
jednomu z nejvýstavnějších kostelů ve středoevropském prostoru té doby 
oltář (byť ne hlavní) a ještě k tomu svým jménem vydával a pečetil listiny. 
Konrád dokonce stále používal pečeť nápadně připomínající jeho původní 
biskupskou, na které se hrdě tituloval jako bývalý biskup, což je případ 
v našem prostředí poměrně unikátní (přinejmenším pro 13. století jsme 
nenalezli paralelu). Toto je však skutečně poslední písemná zmínka, která 
dovoluje sledovat osudy této zajímavé, byť neprávem pozapomenuté his-
torické osobnosti.

Konrad von Friedberg 
Ein Bischof, der vergessen werden sollte

Konrad von Friedberg, Kanoniker aus dem (nieder-)sächsischen Hildesheim, saß 
in den stürmischen Zeiten nach dem Tode Bischof Roberts im Jahre 1240 auf dem Stuhl 
des Olmützer Bischofs. Wenngleich gegen Konrad bei der Wahl ein weiterer Kandidat, der 
durch das Kapitel gewählte Wilhelm, konkurrierte, war es der Erstgenannte, der de facto in 
Olmütz regierte. Der vorliegende Beitrag bemüht sich aufzuzeigen, wie die machtpolitische 

Cornwallského. N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/4. Rozmach české moci za Přemysla II. 
Otakara (1253–1271). Praha 1937, s. 67.
118 Staatsarchiv Amberg, Kloster Waldsassen Urkunden (1132–1798), inv. č. 52.
119 Zmínku o její existenci podává Š e b á n e k ,  J. –  D u š k o v á ,  S.: Panovnická 
a biskupská listina, s. 111, pozn. 2.
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Konstellation der Zeit die kirchliche Situation in Mähren beeinflusste. Gerade in den vierzi-
ger Jahren des 13. Jahrhunderts griff in ungewöhnlichem Umfang die hohe Reichspolitik in 
die inneren Angelegenheiten des böhmischen Staates ein und diese Tatsache spiegelte sich 
auch am Schicksal des Bistums Olmütz wider. Im Ringen zwischen Kaiser und Papst enga-
gierte sich auch der böhmische König Wenzel I., der mit hoher Wahrscheinlichkeit Konrad 
zu seinem Amt verhalf. Die Frage der Besetzung des Olmützer Bischofstuhls wurde nach 
mehreren Jahren an der päpstlichen Kurie gelöst, worauf der Prozess zu Konrads definitiver 
Entmachtung sowie der Durchsetzung des päpstlichen Kandidaten Bruno von Schauenburg 
in den Jahren 1245–1247 führte. Von der Tatsache, dass Konrad sich lange Zeit nicht ge-
willt zeigte, auf das erworbene Benefizium zu verzichten, zeugt zum einen die verzögerte 
Rückgabe der Besitzungen des Bistums und zum anderen auch der Umstand, dass auch nach 
dem erzwungenen Weggang aus Olmütz Konrad den Bischofstitel führte. So machte er zum 
Beispiel während der Rebellion des Markgrafen Premysl auf sich aufmerksam, indem er sich 
auf die Söhne des jungen Königssohnes stellte. Nach 1259 verlieren sich Konrads Spuren.
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The article focuses on two sons of the Moravian Margrave Jan Jindřich of Luxembourg, 
Jan Soběslav and the illegitimate Jan. Based on the analysis of rarely used sources the 
author shows that historical studies have so-far incorrectly identified and confused these 
two persons. The illegitimate Jan of Moravia became a prior at Vyšehrad (1368/1369), 
afterwards a bishop of Litomyšl (1380) and finally the Patriarch of Aquileia (1387/1388) 
while his legitimate half-brother, Margrave Jan Soběslav, died young (ca 1381).
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Jedním z klasických „topoi“ medievistiky jsou – ve většině případů 
oprávněné – časté nářky nad nedostatkem pramenů, ať už diplomatické či 
narativní povahy. Nezřídka se však stává, že není využit bezezbytku všechen 
materiál, který je k dipozici, a to pak nutně vede k mylným závěrům. Stále 
více se ukazuje, že je třeba nahlížet též do pramenů, kde bychom odpověď 
na naše otázky primárně nečekali. Jaké překvapivé a dosud nepovšimnuté 
skutečnosti skrývá na první pohled exponované, ve skutečnosti však spíše 
přehlížené téma, jakým jsou osudy (většiny) členů moravské větve lucem-
burské dynastie, ukazuje tato studie.

Přestože za posledních dvacet let zájem badatelů o dějiny Moravy 
v době lucemburské nepochybně vzrostl,1 zůstává nadále skutečností, že 

*  Tato studie vznikla na základě excerpce a předběžného rozboru pramenů pro magis-
terskou diplomovou práci, která bude pojednávat o životě nemanželského syna Jana Jindřicha 
– Jana z Moravy († 1394). Diplomovou práci zpracovávám na Historickém ústavu FF MU 
pod vedením Mgr. Petra Elbela, Ph.D., kterému také vděčím za mnohé cenné rady a pomoc.
1 Především je zde třeba zmínit kvalitní syntézu dějin Moravy z pera Jaroslava Mezníka 
(M e z n í k ,  Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999). O poznání podrob-
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pozornost historického bádání je soustředěna především na rozporuplnou 
– a nepochybně zajímavou – Joštovu osobnost,2 zatímco ostatní členové 
lucemburské sekundogenitury stojí spíše na periferii zájmu historické 
obce. Bezezbytku to platí o dvou často zaměňovaných stejnojmenných 
synech markraběte Jana Jindřicha – druhorozeném Janu Soběslavovi3 
a nemanželském Janovi.4 Předkládaná stať nemůže být biografií těchto 
dvou Lucemburků; pokouší se však na základě kritické revize staršího 
bádání a zevrubného rozboru písemných pramenů ukázat, že oba Janové 
byli v historiografii nesprávně identifikováni a zaměněni.

Ve starší literatuře panovalo tvrzení, že markrabě Jan Soběslav se stal 
roku 1368/69 vyšehradským proboštem, roku 1380 litomyšlským biskupem 
a posléze aquilejským patriarchou.5 Částečně pod vlivem práce Dietera 
Veldtrupa6 postupem doby převládl názor, že vyšehradským proboštem 
byl nemanželský syn Jana Jindřicha – rovněž Jan,7 zatímco markrabě Jan 
Soběslav se měl pro duchovní dráhu rozhodnout až roku 1380 a téhož 

nější monografie Š t ě p á n ,  Václav: Moravský markrabě Jošt (1354–1411). Brno 2002, 
je bohužel přes svůj nesporný faktografický přínos zatížena řadou nepřesností a chyb. Srov. 
též sborník Moravští Lucemburkové. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města Brna. Ed. 
J. Vaněk. Brno 2000.
2 Naposledy k Joštovi srov. konferenční sborník Morava v časech markraběte Jošta. K 600. 
výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Ed. 
L. Jan. Brno 2012.
3 Podobně jako v případě Prokopa, také u Jana Soběslava dosud chybí podrobnější 
zpracování jeho života. Občasné zmínky mu věnoval jak M e z n í k ,  J.: Lucemburská 
Morava, passim, tak především Š t ě p á n ,  V.: Moravský markrabě Jošt, passim, který 
na s. 826–828 zpracoval jeho (neúplný) itinerář. Srov. také nejnovější a jedinou stať, která 
se alespoň stručně zabývá konkrétně Janem Soběslavem: E l b e l ,  Petr: Jan Soběslav 
a Prokop. In: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Edd. L. Bobková – F. Šmahel. 
Praha 2012, s. 710–718, zde s. 710–713.
4 Precizní a současně jedinou prací zůstává V e l d t r u p ,  Dieter: Johann Propst von 
Vysehrad. Illegitimer Sohn eines „impotenten“ Luxemburgers. In: Studia Luxemburgensia. 
Festschrift für Heinz Stoob zum 70. Geburtstag. Edd. F. B. Fahlbusch – P. Johanek. (Studien 
zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 3). Warendorf 1989, s. 50–78.
5 Srov. R u f f e r ,  Vojtěch: Historie Wyssehradská, neb Wyprawowánj o hradu, o kapitole 
a městu Hory Wyssehradu u Prahy w králowstwj Českém. Praha 1861, s. 152–153; N e j e d -
l ý ,  Zdeněk: Dějiny města Litomyšle a okolí. Díl I. Dějiny kláštera a biskupství litomyšlského 
(do r. 1421). Litomyšl 1903, s. 173–174; T o m e k ,  Václav Vladivoj: Dějepis města Prahy. 
Díl V. Praha 19052, s. 177; D v o ř á k ,  Rudolf: Dějiny markrabství moravského. Brno 1906, 
s. 128–129. Jak P a l a c k ý ,  František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha 
1998 (reprint vydání z roku 1907), s. 430, tak po něm B a r t o š ,  František Michálek: České 
dějiny. II/6. Čechy v době Husově (1378–1415). Praha 1947, s. 7, 48–49 i F i a l a ,  Zdeněk: 
Předhusitské Čechy 1310–1419. Český stát pod vládou Lucemburků 1310–1419. Praha 19782, 
s. 206, sice explicitně netvrdí, že se Jan Soběslav stal vyšehradským proboštem, ale uvádí 
pouze, že byl „určen pro duchovní dráhu“. Naposledy se tvrzení o Janu Soběslavovi jakožto 
vyšehradském proboštovi objevuje ve spíše populární publikaci Č e c h u r a ,  Jaroslav – 
H l a v a č k a ,  Milan –  M i k u l e c ,  Jiří: Děti a levobočci českých králů. Praha 2000, 
s. 65–68.
6 V e l d t r u p ,  D.: Johann Propst von Vysehrad, s. 50–78, zde především s. 71–73.
7 Srov. K a v k a ,  František: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378). Země České 
koruny, rodová, říšská a evropská politika. Díl II. (1364–1378). Praha 1993, s. 82 a pozn. 71 
na s. 95; t ý ž :  Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha 1998, s. 268.
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roku měl nastoupit na litomyšlský biskupský stolec.8 Obě teze se pokusil 
smířit Václav Štěpán, který se domníval, že Jan Soběslav nastoupil do úřadu 
vyšehradského probošta v roce 1377, poté co ho (neznámo proč) opustil 
Jan „Levoboček“,9 avšak – jak dále uvidíme – listina, na kterou se odvolává, 
paradoxně jeho tvrzení vyvrací.10 Jediný závěr, na kterém se tedy dosavadní 
historické bádání jednohlasně shoduje, je ten, že markrabě Jan Soběslav 
nastoupil duchovní dráhu (ať už to bylo roku 1368/69, 1377 nebo 1380).

Literatura tedy dosti komplikovanou otázku identifikace obou Janů 
uspokojivě nevyřešila a nám nezbývá, než hledat odpověď přímo v prame-
nech. Ty nám však bohužel zpravidla neposkytují jednoznačnou odpověď; 
situaci komplikují především totožná jména. Kdykoli se mluví o Janovi 
jakožto litomyšlském biskupovi, případně již o aquilejském patriarchovi, 
vždy je v pramenech uváděn (pokud vůbec) pouze jako syn Jana Jindřicha, 
případně ve vztahu k Joštovi a Prokopovi jako bratr, což však lze vztáhnout 
na oba Jany. Je tudíž namístě velká obezřetnost.

Nejdříve se pokusme stručně nastínit, co vlastně víme o Janu Soběsla-
vovi,11 přičemž se podrobněji zaměřme pouze na druhou polovinu 70. let 
14. století, pro nás podstatnou, případně na prameny, které eventuálně 
osvětlují jeho počínání v této době. Jan Soběslav se narodil jako druho-
rozený syn12 Jana Jindřicha zřejmě mezi lety 1355–1357;13 snad se lze 
přiklonit k roku 1357.14 Jako jediný z markraběcích synů byl vychováván 

8 Srov. S p ě v á č e k ,  Jiří: Václav IV. (1361–1419). K předpokladům husitské 
revoluce. Praha 1986, s. 164–165, 713; V á l k a ,  Josef: Dějiny Moravy. Díl I. Středověká 
Morava. Vlastivěda moravská. Nová řada. Země a lid sv. 5. Brno 1991, s. 105; M e z n í k ,  J.: 
Lucemburská Morava, s. 222–223 a na dalších místech; Č e c h u r a ,  Jaroslav: České země 
v letech 1378–1437. Lucemburkové na českém trůně II. Praha 2000, s. 19, 31, 36; B o b -
k o v á ,  Lenka –  B a r t l o v á ,  Milena: Velké dějiny zemí Koruny české. IV.b. Praha 
– Litomyšl 2003, s. 70, 282, nejnověji Č e c h u r a ,  Jaroslav –  Ž ů r e k ,  Václav: 
Lucemburkové. Životopisná encyklopedie. České Budějovice 2012, s. 97–98; E l b e l ,  P.: 
Jan Soběslav a Prokop, s. 711.
9 Označení „Jan Levoboček“ je zde užíváno pouze pro zjednodušení; samozřejmě je 
tímto přívlastkem míněn nemanželský syn Jana Jindřicha, Jan.
10 Š t ě p á n ,  V.: Moravský markrabě Jošt, s. 128 a pozn. 48 na s. 148.
11 Následující stručný výklad o osudech Jana Soběslava jakožto moravského markraběte 
je založen především na pracích M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, passim; Š t ě -
p á n ,  V.: Moravský markrabě Jošt, passim, jejichž závěry nejnověji shrnul E l b e l ,  P.: 
Jan Soběslav a Prokop, s. 710–718.
12 Někdy je Jan Soběslav v literatuře označován jako nejmladší syn, avšak v pramenech 
se vysloveně mluví o druhorozeném synovi. Srov. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 
(= CDM). Bd. IX. Ed. V. Brandl. Brünn 1875, s. 323–325, zde s. 324, č. 420: „…Johanni, dicto 
Sobezlao, secundogenito nostro…“ Na to upozorňuje např. E l b e l ,  P.: Jan Soběslav a Prokop, 
s. 710.
13 Datace je založena na svědectví o darech věnovaných brněnskou městskou radou mar-
kraběnce Markétě za úspěšné porody v letech 1353–1358. Srov. Knihy počtů města Brna z let 
1343–1365. Z uložení Historické komise při Matici moravské a Československého státního 
ústavu historického. Ed. B. Mendl. Knihy městských počtů z doby předhusitské I. Brno 1935, 
passim. Zápisy pečlivě analyzoval M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 168.
14 Tak se domnívá Š t ě p á n ,  V.: Moravský markrabě Jošt, s. 19, na základě zápisu 
v brněnské městské knize (Knihy počtů města Brna, s. 249).
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na pražském císařském dvoře vzhledem k původně plánovanému sňatku 
s dcerou Karla IV., vynucenému absencí panovníkova řádného dědice. To 
se pochopitelně změnilo narozením Václava roku 1361, v jehož důsledku 
původní plán ztratil smysl. Jan Soběslav však na pražském dvoře zůstal 
a císař ho bral s sebou na cesty do říše a dokonce na svou druhou římskou 
jízdu v letech 1368–1369.15

Mezitím vyrůstali na Moravě jeho dva bratři Jošt a mladší Prokop. 
Mezi tyto tři syny Jan Jindřich ve třech testamentech rozdělil vládu na Mo-
ravě, přičemž jejím vládcem se stal provorozený Jošt, zatímco Jan Soběslav 
a Prokop se museli spokojit s pouhým markraběcím titulem a dědictvím, 
které odpovídalo spíše majetku předních panských rodů. Po smrti otce 
Jana Jindřicha se Jan Soběslav ujal svého dědictví na Moravě, kde se ihned 
dostal do sporu se svým bratrem Joštem, který urovnal tím, že mu zřejmě 
odstoupil část svého majetku výměnou za 2000 kop grošů a týdenní plat.16 
Tato dohoda s Joštem mu snad měla zajistit pouze tolik potřebný stálý 
příjem. Krátce na to (v únoru 1377) byla uzavřena nová smlouva s Joštem, 
která zřejmě rušila předchozí úmluvu z minulého roku a podle které Jan 
Soběslav obdržel statky, jež mu v testamentu odkázal Jan Jindřich.17 Finanč-
ními pohnutkami se snad dají vysvětlit též útoky Jana Soběslava na statky 
olomouckého biskupství, na něž si stěžuje ve svých dopisech biskup Jan ze 
Středy.18 Na základě pramenů je nicméně zřejmé, že se Jan Soběslav ujal 
svých povinností a správy svěřených statků: roku 1376 se zúčastnil jednání 
zemského soudu v Brně,19 o rok později stejně jako jeho bratr Jošt potvrdil 
starší listinu Václava II. pro želivské premonstráty,20 vydal privilegium pro 
olomoucké měšťany21 a roku 1378 daroval jakýsi dvůr v Ivančicích.22

15 V průběhu římské jízdy je Jan Soběslav doložen jako svědek v mnoha listinách vydaných 
Karlem IV. Materiál z italských archivů je vydán v edici Acta Karoli IV. imperatoris inedita. 
Ein Beitrag zu den Urkunden Kaiser Karls IV. Ed. F. Zimmermann. Innsbruck 1891, passim. 
Zmínky v regestové edici Regesta imperii VIII (= RI). Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Karl IV. 1346–1378. Ed. A. Huber. Innsbruck 1877, passim, uvádí  V e l d t r u p ,  D.: 
Johann Propst von Vysehrad, s. 71, pozn. 129. Naposledy ke Karlově druhé italské jízdě se 
zřetelem k jeho pobytu v Římě srov. K u b í n o v á ,  Kateřina: Imitatio Romae. Karel IV. 
a Řím. Praha 2006, s. 137–149.
16 Rozhodčí výrok otištěn v CDM XI, s. 17–18, č. 16; potvrzení Jana Soběslava tamtéž, 
s. 18–19, č. 17.
17 CDM XI, s. 60–61, č. 69; potvrzení Václava IV. tamtéž, s. 62, č. 70. K oběma dohodám 
mezi Joštem a Janem Soběslavem srov. M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 216–219.
18 Briefe Johanns von Neumarkt. Ed. P. Piur. Berlin 1937, s. 305–306, č. 222; s. 310–311, 
č. 226; s. 314, č. 230; s. 315, č. 231; Cancellaria Johannis Noviforensis episcopi Olomucensis 
(1364–1380). Briefe und Urkunden des olmützer Bischoffs Johanns von Neumarkt. Ed. 
F. Tadra. Archiv für österreichische Geschichte (= AfÖG) 58, 1886, s. 91–92, č. 104.
19 Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren (1344–1466). Brünner Cuda. Edd. J. Chytil 
– P. Chlumecký – K. Demuth – A. Wolfskron. Brün 1856, Lib. VI, s. 113, č. 223.
20 Národní archiv v Praze (= NA), Premonstráti Strahov, inv. č. 60, 61. Kvalitní fotografie 
listin jsou dostupné na portálu Monasterium.net, http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/
CZ-NA/RP/60/charter; http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/RP/61/charter, 
citováno 5. května 2013.
21 CDM XI, s. 73–74, č. 84.
22 Joštův souhlas s celou transakcí je uložen v NA, Archiv České koruny, inv. č. 1215 
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Podle literatury je poslední zmínkou o Janu Soběslavovi jakožto 
moravském markraběti listina pro Olomouc z léta roku 1377.23 Existuje 
však ještě – v literatuře neznámá – listina datovaná začátkem května roku 
1379, ve které se zmiňuje „Zdeněk de Krzyzenicz, maršálek moravského 
markraběte Soběslava“.24 Tato listina tedy přesvědčivě dokládá, že ještě 
na jaře 1379 Jan Soběslav duchovní dráhu nenastoupil. Naposledy se Jan 
Soběslav objevuje v textu závěrečného narovnání ve sporu mezi Joštem 
a olomouckým biskupem Janem ze Středy patrně z léta roku 1380, kde se 
v jednom článku uvádějí vedle sebe Joštovi „bratři Soběslav, Prokop a ostatní 
obyvatelé Moravy“.25 Pokud by z jejich strany došlo k porušování smlouvy, 
měl si Jan ze Středy stěžovat králi Václavovi. Z toho tedy zřetelně plyne, 
že Jan Soběslav byl v této době stále moravským markrabětem.

Nyní přejděme k Janu „Levobočkovi“, o jehož působení do roku 1380 
máme také poměrně málo zpráv.26 Na základě listiny vydané roku 1365, 
kde je Jan jmenován jako přibližně dvacetiletý,27 lze jeho narození klást 
zhruba do roku 1345.28 Otec Jan Jindřich jej předurčil pro duchovní dráhu, 
což byl v pozdním středověku poměrně obvyklý způsob řešení postavení 
panovnických levobočků (Jan Volek, Mikuláš Lucemburský) – dědictví 
rodových statků bylo vzhledem k Janovu nelegitimnímu původu prakticky 
nemyslitelné, zatímco církevní status mu zajišťoval poměrně slibnou kariéru.

Kvůli jeho nemanželskému původu bylo nutné zajistit u kurie přísluš-
né dispensy, které by mu umožnily zastávat církevní úřady a také přijmout 
příslušná svěcení. Z roku 1357 pochází první suplika Jana Jindřicha, který 
pro svého syna žádal, aby navzdory nemanželskému původu mohl přijmout 
všechna církevní svěcení a také dvě beneficia, což papež vzápětí schválil.29 
Další suplika Jana Jindřicha na sebe nenechala dlouho čekat; v ní se žádá 

(dostupné na Monasterium.net, http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/1215/
charter, citováno 5. května 2013).
23 CDM XI, s. 73–74, č. 84. To také zřejmě vedlo Š t ě p á n a ,  V.: Moravský markrabě 
Jošt, s. 128, k závěru, že Jan Soběslav nastoupil duchovní dráhu ve druhé polovině roku 1377.
24 Regest viz: Archiv pražské metropolitní kapituly. Sv. I. Katalog listin a listů z doby 
předhusitské (–1419). Edd. J. Eršil – J. Pražák. Praha 1956, s. 129–130, č. 460, nebo Regesta 
Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (= RBMV). Tom. I/1. Ed. V. Jenšovská. Pragae 
1967, s. 46, č. 134: „…ad supplicationem Sdenconis militis de Krzyzenicz, marescalci Sobieslai, 
marchionis Moraviae…“ O této osobě se prozatím nepodařilo zjistit nic bližšího.
25 CDM XI, s. 169–170, zde s. 169, č. 187: „…fratri sui Sobie.[slaus] et Procopius vel alii 
inhabitatores principatus Moravie…“ List je bohužel nedatován; terminus post quem je 10. kvě-
ten 1380. Podle M e z n í k a ,  J.: Lucemburská Morava, s. 221–222, lze listinu logicky klást 
do letních měsíců roku 1380.
26 Většinu pramenů do roku 1380 pečlivě shrnul V e l d t r u p ,  D.: Johann Propst von 
Vysehrad, s. 50–78, o jehož výklad se také částečně opírá následujících několik odstavců.
27 Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (= MVB). Tom. III. Ed. B. Jenšovský. 
Pragae 1947, s. 343–344, zde s. 343, č. 568: „…Johanni […] clerico etatis viginti annorum vel 
circa…“
28 Kronikář Beneš Krabice z Weitmile však jeho narození umisťuje do roku 1341. Srov. 
Chronicon Benesii de Weitmil. Ed. J. Emler. FRB IV. Praha 1884, s. 491.
29 MVB II, s. 266, č. 677; s. 267, č. 680: „…ad omnes sacros ordines promoveri et beneficia 
ecclesiastica duo licite obtinere possit…“ (2. prosince 1357).



30

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

ještě o třetí beneficium a také o kanonikát či dignitu v katedrálním kostele, 
pokud by se takové místo uvolnilo. I této prosbě papež vyhověl.30 V obou 
papežských potvrzeních se o Janovi hovoří jako o „žáku olomoucké diecéze, 
který touží vstoupit do kněžského stavu“, zdá se tedy, že navštěvoval nějakou 
(snad katedrální) školu v olomoucké diecézi a dosud nepřijal tonzuru.31 
Jan, tehdy již klerik, se dále objevuje v suplice Karla IV. z roku 1365, 
ve které císař pro svého synovce žádá místo v pražské nebo jiné kolegiátní 
kapitule a dispens kvůli jeho nízkému věku. Z této supliky také víme, že 
Jan v té době studoval na univerzitě a držel kanonikát v Brně.32 Z násle-
dujícího roku se v papežských registrech dochovala listina, která zřejmě 
reagovala na další, nedochovanou Karlovu supliku a v níž bylo kromě již 
dříve přiznaných milostí navíc explicitně zdůrazněno, že Jan může získat 
i biskupské svěcení.33 Přes papežský souhlas Jan na místo v pražské kapitule 
čekal marně, místo toho však jako více než dostatečnou náhradu obdržel 
již zmíněné vyšehradské probošství.

Poprvé Jan vystupuje jako vyšehradský probošt 14. prosince roku 
1368, kdy v průběhu pobytu císaře Karla v Římě daroval část užitků ze své 
prebendy po dobu tří let na opravy vyšehradského kostela, což obratem 
potvrdil papež Urban V.34 Pro nás je však dokument zajímavý spíše z jiného 
hlediska; mluví se v něm o posledním zesnulém vyšehradském proboštovi, 
Burchardovi z Magdeburku,35 který se rovněž účastnil Karlovy římské jízdy, 
kde také někdy v průběhu podzimu 1368 zemřel.36 Na vzniklou situaci po-

30 MVB II, s. 325, č. 822; s. 325, č. 824 (26. července 1358).
31 MVB II, s. 267, č. 680; s. 325, č. 824: „…Johanne nato Johannis marchionis Moraviae, 
scholari suae dioc. [tj. olomoucké] qui militiae clericali ascribi desiderat…“ V e l d t r u p ,  D.: 
Johann Propst von Vysehrad, s. 65, se domnívá, že Jan musel obdržet první tonzuru již v období 
mezi první a druhu suplikou, nicméně vzhledem k dikci citovaného textu se zdá, že se tak 
stalo až později.
32 MVB III, s. 343–344, zde s. 343, č. 568, uveden jako „…Johanni […] clerico […] stu-
denti in artibus…“ (11. června 1365). Není známo, o kterou univerzitu se jednalo. V e l d -
t r u p ,  D.: Johann Propst von Vysehrad, s. 66–68, podnikl důkladný průzkum v nejrůznějších 
edicích evidujících studenty jak pražské, tak některých zahraničních univerzit, avšak s žádným 
výsledkem. Doklad o Janově brněnském kanonikátu v klauzuli non obstantibus – tamtéž: „…non 
obstante, quod canonicatum et prebendam in ecclesia s. Petri in Brunna Olomucensis dioc. noscitur 
obtinere…“ O tom, že suplice bylo vyhověno, svědčí obvyklá poznámka „Fiat ut petitur“.
33 MVB III, s. 437–438, zde s. 437, č. 706: „…ut defectu [natalium] non obstante […] necnon 
ad dignitatem episcopalem promoveri et eligi possis […] dispensamus…“ (29. května 1366).
34 MVB III, s. 687–689, č. 1073. K a v k a ,  F.: Vláda Karla IV. Díl II, s. 82, chybně 
uvádí, že Jan daroval na opravy vyšehradského kostela 1000 zlatých ročně, a v této souvislosti 
mluví o „knížecí dotaci“, avšak v listině se píše, že oněch 1000 zlatých z proboštské prebendy 
má být odváděno Janovi a pouze její zbytek (residuum) má být určen na řečené opravy. 
Dispozicí s penězi byl pověřen pražský arcibiskup.
35 MVB III, s. 687–689, zde s. 688, č. 1073: „…preposituram dicte ecclesie s. Petri tunc 
vacantem per obitum quondam domini Burghardi, ultimi ipsius ecclesie prepositi…“
36 Naposledy je doložen 25. srpna 1368 v Modeně (RI VIII, s. 384, č. 4682). O Burchar-
dově osobě srov. K a v k a ,  F.: Burchard, purkrabí magdeburský a hrabě z Hardeggu a Retzu 
– hofmistr Karla IV. (1353–1368). In: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých naro-
zenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Edd. M. Polívka – M. Svatoš. Praha 1992, s. 145–155.
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hotově zareagoval císař, který v Římě udělil vyšehradské proboštství právě 
svému přítomnému synovci Janovi.37 V listině se ještě píše, že ony tři roky, 
po které se bude vybírat příslušná darovaná částka, se budou počítat až 
ode dne, kdy se Jan ujme své proboštské prebendy.38 Z toho tedy můžeme 
usuzovat, že se Jan sice stal proboštem už na podzim či spíše v zimě roku 
1368, ale svého úřadu a s ním spojených povinností se ujal až po návratu 
z Říma následujícího léta.

V průběhu následujících let (až do roku 1380) se Jan objevuje v řadě 
listin, týkajících se běžných záležitostí spojených s jeho úřadem; ve všech 
je titulován pouze jako „Jan, vyšehradský probošt“.39 Značná část listinného 
materiálu se týká nejrůznějších sporů. Nejzávažnější a nejvleklejší pře, 
odehrávající se v letech 1377–1396, byla vedena s cisterciáckým klášterem 
ve Zlaté Koruně o více než 20 vesnic na Prachaticku, které v roce 1360 
zabral tehdejší vyšehradský probošt a přední rádce Karla IV. Dětřich z Por-
tic.40 V souvislosti s procesem, probíhajícím před papežským soudem, se 
dochoval poměrně obsáhlý soubor listin, a právě na základě jeho rozboru 
můžeme vnést nové světlo právě do „vztahu“ obou Janů.41

Z celého korpusu zachovaných listin je pro nás v tuto chvíli důležitá 
především jedna; jde o závěrečný rozsudek papežského auditora Bertranda, 

37 MVB III, s. 687–689, zde s. 688, č. 1073: „…dominus Karolus IIII […] sibi [tj. Janovi] 
nuper graciose contulerat…“
38 MVB III, s. 687–689, č. 1073: „…usque ad tres annos incipiendos a die adepte possessionis 
eiusdem prepositure exigatur, leventur et percipiantur per reverendissimum in Christo patrem do-
minum Johannem, Pragensem archiepiscopum…“
39 NA, Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, inv. č. 237 (dostupné na Monasterium.
net, http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/KVs/237/charter, citováno 5. května 
2013); Codex iuris municipalis regni Bohemiae (= CIM). Díl II. Privilegia královských měst 
venkovských z let 1225–1419. Ed. J. Čelakovský. Praha 1895, s. 627–630, č. 436; Listář 
královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část I. Od roku 1300–1450. Ed. J. Strnad. 
Plzeň 1891, s. 121–122, č. 113; s. 123–125, č. 115; MVB IV, s. 667–668, zde s. 667, č. 1172; 
NA, Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, inv. č. 252 (dostupné na Monasterium.net, http://
www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/KVs/252/charter, citováno 5. května 2013); Soudní 
akta konzistoře pražské (Acta judiciaria consistorii Pragensis) (= AICP). Část I. (1373–1379). 
Praha 1893, s. 242, č. 212; CIM II, s. 727–728, č. 563; AICP II, s. 14, č. 69. Vynechány byly 
pouze zmínky, v nichž se mluví pouze o vyšehradském proboštovi bez uvedení jména.
40 Ke sporu srov. B r a n i š ,  Josef: Svatá koruna. Bývalý klášter cistercienský. Praha 
1904, s. 16–19; K a d l e c ,  Jaroslav: Dějiny kláštera Svaté Koruny. České Budějovice 
1949, s. 29–32; nejnověji C h a r v á t o v á ,  Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 
1142–1420. Sv. 2. Kláštery založené ve 13. a 14. století. Praha 2002, s. 90–92. Literatura klade 
počátek sporu do roku 1379/80 a v této souvislosti se domnívá, že zlatokorunští cisterciáci si 
nedovolili vystoupit proti záboru Dětřicha z Portic za života Karla IV., který měl nad těmito 
uzurpacemi údajně držet ochrannou ruku. Nemluvě o tom, že se toto tvrzení jeví jako nepří-
liš pravděpodobné, především opomíjí listinu dochovanou v papežských registrech z roku 
1377, která dokládá, že počátek sporu je nutno hledat již za Karlova života. Srov. MVB IV, 
s. 667–668, č. 1172.
41 Listiny týkající se sporu jsou vydány v Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes 
Goldenkron in Böhmen (= UB Goldenkron). Ed. M. Pangerl. Fontes Rerum Austriacarum. 
Diplomataria et Acta 37. Wien 1872, passim. Nejpodrobněji k průběhu samotného procesu 
srov. K a d l e c ,  J.: Dějiny kláštera Svaté Koruny, s. 29–32.
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eugubijského biskupa, z 5. prosince 1393, ve kterém jsou inzerovány starší 
listiny vztahující se ke sporu.42 Na listinu ve formě notářského instrumen-
tu byla přivěšena též pečeť biskupa Bertranda.43 Inzerovaná starší listina 
z doby před rokem 1380, obsažená v rozsudku, podrobně rekapituluje prů-
běh počáteční fáze procesu a hovoří mimo jiné o tehdejším vyšehradském 
proboštu Janovi, který nastoupil svůj úřad v roce 1369.44 Na jiném místě 
rozsudku je pak jmenován týž probošt Jan, který se později stal biskupem 
litomyšlským a posléze (v době psaní rozsudku, tj. roku 1393) patriarchou 
aquilejským.45 Z dikce listiny je naprosto zřejmé, že se zde hovoří o Janu 
„Levobočkovi“; Jan Soběslav byl přece ještě roku 1380 moravským mar-
krabětem.46 Není zde překážkou, že se Jan stal proboštem už v zimě roku 
1368, protože – jak bylo ukázáno výše – ve skutečnosti nastoupil do svého 
úřadu až následujícího roku po návratu z Říma.

Rozsudek z roku 1393 však není jediným pramenem, v němž je 
uvedeno, že se probošt Jan stal litomyšlským biskupem a následně aqui-
lejským patriarchou; můžeme též uvést příklady dalších listin dochovaných 
v souvislosti s tímto procesem.47

Dovoluji si tedy formulovat následující tezi: Jan „Levoboček“, ja-
kožto nemanželský syn určený pro duchovní dráhu, se roku 1368/69 stal 
vyšehradským proboštem, roku 1380 litomyšlským biskupem a posléze 
aquilejským patriarchou. Naproti tomu o skutečnosti, že Jan Soběslav 
nastoupil církevní dráhu, nemáme žádné přímé ani nepřímé svědectví. 
V pramenech se vždy mluví pouze o biskupu (patriarchovi) Janovi, o sy-

42 UB Goldenkron, s. 221–242, č. 113. Podle sdělení Mgr. Jitky Křečkové z Národního 
archivu se listina nedochovala v originále, jsme tedy odkázáni pouze na (naštěstí poměrně 
kvalitní) Pangerlovu edici.
43 Srov. UB Goldenkron, s. 221–242, zde s. 241–242, č. 113, a ediční poznámku tamtéž.
44 UB Goldenkron, s. 221–242, zde s. 226–227, č. 113: „…dominus Johannes nunc praepo-
situm Wissegradensis in vitium praefatae spoliationis et occupationis scienter succederent ac vitium 
huiusmodi spoliationis continuantes et in eodem succedentes, et idem dominus Johannes sciens dictas 
villas et quamlibet eorundem ac pensiones, census, redditus et proventus, obventiones, iurisdictiones 
et alia iura praemissa dictarum villarum ad dictos abbatem et conventum et eorum monasterium 
tempore suae assecutionis praepositurae praedicto videlicet ab anno domini millesimo trecentisimo 
LXIX et citra…“
45 UB Goldenkron, s. 221–242, zde s. 231, č. 113: „…dicto Johanni tunc praeposito postea 
vero episcopo Luthomislensi et successive patriarchae Aquilegiensi…“
46 Stejným způsobem znění listiny interpretoval již editor zlatokorunského diplomatáře 
Mathias Pangerl, který však tohoto probošta Jana považoval za Jana Soběslava. Srov. UB Gol-
denkron, s. 159–162, zde s. 160, č. 88, pozn. 2.
47 Srov. UB Goldenkron, s. 159–162, zde s. 160, č. 88: „…idem dominus Johannes praepositus 
per eiusdem sanctam beatitudinem ad ecclesiam Luthomuslensem est promotus…“ (16. listopadu 
1380); s. 215–221, zde s. 215, č. 112: „…Johanni […] patriarchae Aquilegensi olim praeposito 
ecclesiae Wissegradensis…“ (11. července 1393); s. 250–253, zde s. 250, č. 115: „…Johannem 
patriarcham Aquilegiensem tunc clericum secularem et praepositum ecclesiae sancti Petri Wisse-
gradensis…“ (15. května 1394); s. 264–273, zde s. 266, č. 118: „…praedictum praedecessorem 
ecclesiae Aquilegensi tunc pastore carenti de persona dicti Johannis patriarchae tunc Luthomyslensis 
episcopi […] et per ipsum Johannem patriarcham eadem praepositura [tj. vyšehradská] dimissa…“ 
(17. prosince 1394).
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novi Jana Jindřicha, případně bratrovi Jošta a Prokopa, což lze vztáhnout 
na oba dva Jany.48 Navíc Jan Soběslav byl v pramenech v naprosté většině 
případů označován důsledně jako „markrabě Jan řečený Soběslav“, případně 
jen jako „markrabě Soběslav“.49 O něm máme rovněž zprávu ještě z roku 
1377, která jasně dokládá, že o vstupu do duchovního stavu ani neuvažoval, 
neboť počítal se svými budoucími dědici.50

Pokud bychom se měli pokusit v rámci pravděpodobného osvětlit 
osud Jana Soběslava, bylo by možné uvažovat o jeho smrti roku 1381, 
protože právě toho roku propukla první válka mezi Joštem a Prokopem, 
přičemž důvodem byl velmi pravděpodobně spor o získání majetků po Janu 
Soběslavovi. Na tom se ostatně shoduje většina literatury, která pouze před-
pokládá, že se Jan Soběslav vzdal svého majetku v souvislosti s nástupem 
na litomyšlský biskupský stolec.51 Vzhledem k chatrnému stavu pramenné 
základny v tomto konkrétním období víme o první markraběcí válce velmi 
málo,52 což by tedy snad mohlo vysvětlovat onu absenci jakýchkoliv zpráv 
o úmrtí Jana Soběslava. Žádnou moravskou kroniku z této doby k dispo-
zici nemáme, pozdější katalog olomouckých biskupů53 a druhé olomoucké 
nekrologium54 si všímají pouze událostí spojených s olomouckým biskup-
stvím a listin z let 1380–1381 je také poskrovnu.

Jaroslav Mezník konflikt vysvětluje tím, že statky Jana Soběslava měly 
v případě jeho úmrtí připadnout mladšímu Prokopovi,55 avšak vzhledem 

48 Zde se nabízí srovnání se dvěma známými levobočky českých králů – Janem Volkem 
(† 1351) a Mikulášem Lucemburským († 1358). Oba byli ve vztahu ke svým nevlastním 
sourozencům (v prvním případě k Elišce Přemyslovně a ve druhém ke Karlu IV.) titulováni 
jako frater či germanus. Srov. Chronicon Aulae Regiae. Ed. J. Emler. FRB IV. Praha 1884, 
s. 261: „Nam honorabilis vir Johannes, Wencezlai regis sexti filius licet illegittimus, regine ex patre 
germanus…“  ; Chronicon Benesii de Weitmil. FRB IV, s. 523: „…dominus Nicolaus, patriarcha 
Aquilegensis, filius quondam Iohannis regis Boemie a latere, fraterque domini imperatoris“. Též 
např. v Karlově listině z roku 1355 otištěné v Acta Karoli IV. imperatoris inedita, s. 6–10, zde 
s. 10, č. 4: „…Nicolao patriarcha Aquilegiensi, fratre nostro…“ Není tedy překážkou, pokud je 
nemanželský syn Jan někde označen jako Joštův a Prokopův bratr.
49 Z celého souboru cca 50 zmínek o markraběti Janu Soběslavovi pouze ve čtyřech, 
resp. pěti vystupuje jen jako „Jan“. Srov. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 
Moraviae. Pars VII. Fasc. 5. Edd. M. Linhartová – B. Mendl. Praha 1963, s. 869–870, zde 
s. 870, č. 1437; CDM X, s. 137–142, č. 118; s. 148–155, č. 123 (potvrzení předešlé listiny); 
s. 143–145, zde s. 143, č. 119; s. 235–236, zde s. 236, č. 219.
50 V textu listiny, která se týká urovnání sporu mezi Janem Soběslavem a Joštem, Jan 
zmiňuje své eventuální potomky. CDM XI, s. 60–61, č. 69: „…wir und unsre erben, die wir 
gewynnen werden […] fur uns und unsere erben…“ Na to – i když s jiným vyzněním – poukázal 
M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 216–217.
51 Srov. D v o ř á k ,  R.: Dějiny Markrabství moravského, s. 129; M e z n í k ,  J.: 
Lucemburská Morava, s. 223–224; E l b e l ,  P.: Jan Soběslav a Prokop, s. 711, 713.
52 Na to upozorňuje M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 223–224.
53 Das Granum catalogi praesulum Moraviae nach der Handschrift des Olmützer Domcapite-
larchivs. Ed. J. Loserth. AfÖG 78, 1892.
54 Über Nekrologe der Ölmützer Domkirche. Ed. B. Dudík. AfÖG 65, 1884, s. 487–589.
55 Na základě poslední závěti Jana Jindřicha z roku 1371 (CDM X, s. 137–142, zde 
s. 141, č. 118). K testamentům Jana Jindřicha srov. M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, 
s. 199–201; Š t ě p á n ,  V.: Moravský markrabě Jošt, s. 30.
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k tomu, že Jan Soběslav (podle Mezníka) nezemřel, ale pouze na své 
dědictví rezignoval v souvislosti s nástupem na litomyšlské biskupství, 
vznesl na jeho majetek nárok Jošt. Pokud však přijmeme tezi o smrti Jana 
Soběslava, staví to uvedené skutečnosti do zcela jiného světla. Především je 
zřejmé, že jednoznačný právní nárok na statky Jana Soběslava měl mladší 
Prokop; to však Jošt – vzhledem ke své dravé a ambiciózní povaze – ne-
hodlal strpět. Výsledek války této úvaze také odpovídá, protože většinu 
statků po Janu Soběslavovi získal nakonec právě Prokop.56

Odhlédněme však od Jana Soběslava a vraťme se k jeho nelegitimnímu 
bratrovi, přičemž se zaměřme na prameny, které známe z období Janova 
litomyšlského episkopátu.57 Nikde se nemluví o Janu Soběslavovi, ale vždy 
pouze o Janovi. Poprvé je Jan jakožto zvolený biskup litomyšlský doložen 
na konci srpna roku 1380.58 V říjnu vystupuje jako svědek v Prokopově 
listině, v níž potvrzuje rychtáře v Uničově.59 V listopadu je zmíněn v pa-
pežské listině jako bývalý vyšehradský probošt s tím, že se mezitím stal 
biskupem v Litomyšli.60 Na přelomu let 1380–1381 vydal několik listin, 
kterými se pokusil ukončit spor s biskupskou kapitulou, zděděný po svém 
předchůdci Albertovi ze Šternberka.61

Po uprázdnění olomouckého biskupství smrtí Jana ze Středy se 
snažil Jan získat olomoucký stolec pro sebe. Zpočátku měl podporu krále 
Václava IV. a dosáhl svého zvolení kapitulou, avšak celou situaci zkom-
plikoval spor v říši o mohučské arcibiskupství mezi Adolfem Nassavským 
a Ludvíkem Míšeňským a také papežské schizma, v důsledku čehož získal 
olomoucký stolec původně magdeburský arcibiskup Petr řečený Jelito.62 
V souvislosti s tímto neúspěšným pokusem se dochoval pouze volební 

56 Markraběte Prokopa jako v podstatě jasného vítěze první markraběcí války hodnotí 
shodně M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 224; Š t ě p á n ,  V.: Moravský markrabě 
Jošt, s. 178.
57 K Janovu působení v Litomyšli srov. dosud nenahrazenou letitou práci N e j e d -
l ý ,  Z.: Dějiny města Litomyšle. I, s. 172–184. Obecnější charakteristiku biskupství a jeho vývoje 
nověji podává H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Litomyšlské biskupství. In: Litomyšl. Duchovní 
tvář českého města. Ed. M. Skřivánek. Litomyšl 1994, s. 29–51.
58 Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Lib. III–IV. 
Ed. J. Emler. Pragae 1879, s. 136: „…ad present. d. Johannis, electus Luthomyslensis…“ Zápis 
se vztahuje k prezentaci nového plebána na faru v Záběhlicích.
59 CDM XI, s. 183–184, zde s. 183, č. 203.
60 UB Goldenkron, s. 159–162, zde s. 160, 161, č. 88.
61 CDM XI, s. 187, č. 208; RBMV VII, s. 67, č. 43 (potvrzení předchozích dvou listin 
arcibiskupem Janem z Jenštejna z roku 1381 v Libri erectionum archidiocesis Pragensis saeculo 
XIV. et XV. Lib. II (1375–1388). Ed. K. Borový. Pragae 1878, s. 177–178, č. 315); CDM XI, 
s. 190–191, zde s. 190, č. 211.
62 Blíže o celé záležitosti E l b e l ,  P.: Markrabě Jošt, olomoucké biskupství a olomoucká 
kapitula. In: Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka 
z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Ed. L. Jan. Brno 2012, s. 33–58, zde s. 41–44. 
V širším kontextu papežského schizmatu H o l i n k a ,  Rudolf: Církevní politika arcibiskupa 
Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI. Studie z dějin velikého schizmatu západního. Spisy 
filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě XIV. Bratislava 1933, zde především 
s. 42–43. 
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dekret olomoucké kapituly, který v olomouckém archivu objevila Božena 
Kopičková,63 a přímluvný list Václava IV. papeži v Janův prospěch, který 
je zde ve vztahu ke králi uveden jako „milovaný příbuzný“.64 Podobně další 
zmínky z období Janova litomyšlského episkopátu mluví toliko o Janovi; 
nikde se neobjevuje označení „Jan Soběslav“.65

Když roku 1387 zemřel další olomoucký biskup Petr Jelito, pokusil se 
Jan opět získat toto biskupství,66 tentokrát však již s podporou svých bratrů 
Jošta a Prokopa. Král Václav IV. nicméně dosadil na olomoucký stolec svého 
dvořana Mikuláše z Riesenburgu, takže Janovy plány vyšly opět naprázdno. 
O událostech nás informuje katalog olomouckých biskupů zvaný Granum 
catalogi praesulum Moraviae z první poloviny 15. století67 a na něm závislý 
pozdější spis z pera humanisty Augustina Olomouckého.68 Jak Granum, 
tak Augustin uvádějí, že Jošt s Prokopem násilně uvedli k olomouckému 
kostelu svého bratra Jana. Na první pohled zde vyvstává otázka, proč se 
zde nemluví o bratrovi Jošta, Prokopa a Jana Soběslava. Jan Soběslav 
však byl v té době již několik desítek let po smrti a do historické paměti 
Moravy se ničím významným nezapsal, a proto když autor Grana sepisoval 
v 15. století své dílo, vcelku logicky ho na tomto místě opomenul a uvedl 
pouze Janovy bratry Jošta a Prokopa.

Pokud jsme zatím analyzovali prameny do roku 1387, bude též uži-
tečné sledovat listiny a zejména kroniky vztahující se k Janovi i nadále. 

63 K o p i č k o v á ,  Božena: Příspěvek k dynastické politice posledních Lucemburků v Olo-
mouci. Vlastivědný věstník moravský 32, 1980, s. 21–29, zde příloha na s. 25–26, č. 2.
64 Otištěno v Über Formelbücher, zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Nebst beilagen. 
Ein Quellenbeitrag zur Geschichte Böhmens und der Nachbarländer im XIII, XIV und XV 
Jahrhunderte. Ed. F. Palacký. Prag 18472, s. 50–51, zde s. 50, č. 36, následně přetištěno  
v CDM XI, s. 451–452, zde s. 451, č. 532: „…venerabilis Johannis n. episcopi, principis et 
consanguinei devoti nostri dilecti…“ Nedatovaný list kladlo starší bádání (Kopičková, Brandl) 
nepřesvědčivě do roku 1388. Na nesrovnalosti nově upozornil a list oprávněně do počátku 
roku 1381 zařadil E l b e l ,  P.: Markrabě Jošt, s. 42–43.
65 Srov. RBMV V/1, s. 76, č. 121; CDM XV, s. 196–198, zde s. 197, č. 228; AICP II, s. 188, 
č. 4; CDM XI, s. 257, č. 286; CIM IV/1, s. 182–186, zde s. 182, 185, č. 127; AICP II, s. 273, 
č. 154. Vynechány byly pouze zmínky, v nichž se mluví pouze o litomyšlském biskupovi bez 
uvedení jména.
66 Srov. M e d e k ,  Václav: Osudy Moravské církve do konce 14. věku. I. díl Dějin olo-
moucké arcidiecéze. Praha 1971, s. 173; K o p i č k o v á ,  B.: Olomoucké biskupství v zrcadle 
dynastických sporů posledních Lucemburků. Historická Olomouc a její současné problémy 3, 
1980, s. 95–107, zde s. 98–99; některé starší omyly uvádí na pravou míru E l b e l ,  P.: 
Markrabě Jošt, s. 45–48.
67 Das Granum catalogi. AfÖG 78, 1892, s. 90: „Post cuius mortem [tj. Petra Jelita] Jodocus et 
Procopius marchiones Moravie dominum Johannem, germanum ipsorum tunc episcopum Luthomis-
lensem, manu violenta ad ecclesiam Olomucensem intruserunt et bona ecclesie occupaverunt, demum 
tamen per Urbanum papam VI. ad patriarchalem ecclesiam Aquilegiensem est translatus.“
68 Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensium series. Ed. F. X. Richter. Olomucii 
1831, s. 125: „Johannes, Jodoci et Procopii Marchionum Moraviae frater germanus, ex ecclesia 
Lythomyslensi violenter ac renitente capitulo cathedrae Olomucensi praeficitur, Jodoco et Procopio 
bona ecclesiastica praeter fas occupantibus, miserabiliterque distrahentibus. Quo audito Urbanus 
sextus Pontifex maximus Joannem confirmare renuit, sed paci et tranquillitati ecclesiasticae consulere 
cupiens, ad patriarchalem apicem, ecclesiamque Aquilegiensem promovit.“
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Během krátké epizody v Olomouci z let 1387–138869 bylo Janovi nabíd-
nuto prestižní místo aquilejského patriarchy.70 Nebylo zatím možné – a asi 
ani nebude – v úplnosti přehlédnout všechen materiál týkající se období 
Janova patriarchátu z let 1387/88–1394,71 avšak v pramenech, které mi 
byly prozatím k dispozici, se Jan tituluje výhradně jako „Jan z Moravy“, 
případně pouze jako „patriarcha Jan“.72

Nepoměrně zajímavějším svědectvím je však zápis v jedné z aqui-
lejských kronik, dovedené do počátku 15. století, podrobně popisující 
okolnosti Janova zvolení patriarchou. Zatímco ostatní kroniky z italského 
prostředí Janovu původu buďto nevěnují pozornost a spokojí se pouze 
s přízviskem „z Moravy“,73 nebo ho uvádějí chybně jako „markraběte 
moravského“,74 zde se můžeme dočíst, že patriarcha Jan z Moravy byl 
nemanželského původu,75 čehož si povšiml již editor kroniky a současně 
autor monumentálních dějin aquilejského patriarchátu Bernardo de Rubeis 
v roce 1740.76 To tedy opět, jak se zdá, potvrzuje správnost předchozích 
úvah. Je pravdou, že Jan měl ve Furlánsku značně negativní pověst, zčásti 

69 Jan se v této době nazýval „postulatus ecclesie Olomucensis“ a současně se nevzdával 
úřadu litomyšlského biskupa. Srov. CDM XI, s. 417–418, zde s. 417, č. 476 (11. května 1388). 
Až 22. července téhož roku se poprvé jmenuje jako aquilejský patriarcha a zvolený biskup 
olomoucký: Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. Bd. I/1 (1251–1391). Ed. K. Köpl. 
Prag 1901, s. 244–245, zde s. 244, č. 464; CDM XI, s. 429–430, zde s. 429, č. 495 (10. srpna 
1388).
70 Jmenovací papežskou bulu z listopadu roku 1387 otiskl D e  R u b e i s ,  Bernardo: 
Monumenta Ecclesiae Aquilejensis Commentario Historico-Chronologico-Critico Illustrata. Cum 
Appendice In qua vetusta Aquilejensium Patriarcharum, rerumque Forojuliensium Chronica, 
Emendatiora quaedam, alia nunc primum, in lucem prodeunt. Argentinae 1740, s. 978–980.
71 Drtivá část listinného materiálu z tohoto období zůstává nevydána; k dispozici je pouze 
orientační regestový katalog Indice dei documenti per la storia del Friuli dal 1200 al 1400. Ed. 
G. Bianchi. Udine 1877. Nejpodrobněji o Janově pobytu ve Furlánsku srov. P a s c h i -
n i ,  Pio: Storia del Friuli. Udine 20105, s. 631–660.
72 Srov. např. V e r c i ,  Giambatista: Storia della Marca Trivigiana e Veronese. Tom. 
XVII. Venezia 1790, documenti, s. 26–29, zde s. 26, č. 1920; I libri commemoriali della Repub-
lica di Venezia regesti. Tom. III. Venezia 1883, lib. VIII, s. 192, č. 290; s. 193, č. 293; Codice 
Diplomatico Istriano. Vol. III. Ed. P. Kandler. Trieste 1850, s. 1467, č. 857.
73 Antonio Belloni Vitae patriarcharum Aquilejensium. Ed. L. A. Muratori. Rerum Italicarum 
scriptores (= RIS) XVI. Mediolani 1730, additamenta, s. 84: „Joannes de Moravia Patriarcha 
electus venit in MCCCLXXXVIII…“
74 Antonio Belloni Vitae. RIS XVI, s. 63: „Ex assumtione Johannis Marchionis Moraviae ad 
Sedem Aquilejensem…“ ; D e  R u b e i s ,  B.: Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, appendix, 
s. 55, č. 11: „…Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Joannes Marchio Moraviae electus fuit 
& provocatus in Patriarcham S. Aquilegensis Ecclesiae…“ Zde zjevně došlo pouze k tomu, že 
kronikáři mylně spojili markraběcí titul Janova otce Jana Jindřicha automaticky i se synem.
75 Kroniku vydal D e  R u b e i s ,  B.: Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, appendix, s. 16, 
č. 5: „Nuncios ex utraque parte mittentes, Dominum Apostolicum sunt consulti, ut mitteret eis unum 
Patriarcham, sive pastorem utilem, benignum. Qui aquiescens verbis vel litteris eorum, elegit eis unum, 
Johannem de Moravia, fratrem marchionis, & fratrem Regis Bohemiae; non tamen legitimum, sed 
spurium.“ Kronikář zde však nepřesně uvedl, že patriarcha byl bratrem českého krále, neboť 
byl pouze bratrancem Václava IV.
76 Srov. D e  R u b e i s ,  B.: Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, s. 978: „…patriarchalis 
dignitas Joanni ex Marchionum de Moravia per illegitimas nuptias sanguine fato…“
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vykonstruovanou zřejmě až posmrtně jeho vrahy v obviňujícím pamfletu, 
který měl čin ospravedlnit,77 a lze tak hovořit o jakémsi damnatio memo-
riae. Musíme tedy v tomto kontextu připustit možnost, že kronikář Janův 
nelegitimní původ uvedl jednoduše proto, že cítil jistou averzi k cizímu 
„německému prelátovi“, přesto však nelze tuto zmínku přehlížet.

Musíme tak v souladu s předchozími zjištěními konstatovat, že pro 
tvrzení o rezignaci Jana Soběslava na markraběcí hodnost a jeho následný 
vstup na duchovní dráhu nemáme oporu v jakémkoli prameni. Naproti tomu 
je z dosavadního výkladu zřejmé, že pokud jde o povýšení vyšehradského 
probošta Jana „Levobočka“ (nadále zde v souladu s prameny uváděného 
jako „Jan z Moravy“) na litomyšlský a následně aquilejský stolec, prameny 
takřka nepřipouštějí jiný výklad. Pro tuto naši tezi hovoří jak listiny týkající 
se sporu vyšehradské kapituly se zlatokorunskými cisterciáky, tak rozbor 
titulatur obou Janů a v neposlední řadě i zmíněná aquilejská kronika. 
Naopak žádný pramen nesvědčí přímo proti naší tezi, a neexistuje tedy 
žádný důvod trvat na ztotožnění Jana Soběslava s litomyšlským biskupem 
a aquilejským patriarchou Janem. Osudy těchto dvou Janů vyložené novým 
způsobem pak nejen nejsou v rozporu s prameny, ale dávají také mnohem 
větší smysl, jak bude ještě ukázáno níže.

*  *  *
Jak se však dostal omyl o záměně těchto stejnojmenných bratrů 

na stránky moderní historiografie? Jediný soudobý autor, který Janovi 
z Moravy věnoval ve své kronice zmínku, byl Beneš Krabice z Weitmile, 
který pouze stručně uvedl, že se stal vyšehradským proboštem.78 Beneš 
Krabice však své dílo dovedl jen do roku 1374 a následujícího roku ze-
mřel,79 tudíž logicky nemohl znát další stupně Janovy duchovní kariéry.80

Proslulý fabulátor Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české k roku 
1341 pouze opsal údaj z Benešovy kroniky o narození nemanželského 
syna Jana.81 Na jiném místě svého díla pak k roku 1375 stručně uvedl, že 

77 K tomu srov. P a s c h i n i ,  P.: Storia del Friuli, s. 654–655 a pozn. 120 na s. 660; 
S c h w e d l e r ,  Gerald: Moravia (di) Giovanni. Patriarca di Aquileia. In: Nuovo Liruti. 
Dizionario biografico dei Friulani. 1. Il medioevo. Ed. C. Scalon. Udine 2006, s. 573–575, zde 
s. 575; T i l a t t i ,  Andrea: Tra santità e oblio: storie di vescovi uccisi in Italia nordorientale 
(secoli XIII–XIV). Příspěvek vyjde ve sborníku z konference L’évêque mort à la fin du Moyen 
Âge, Lausanne – Dorigny, 19.–21. března 2012 (za poskytnutí dosud nepublikovaného textu 
děkuji autorovi a panu Dr. Giorgio Cadorinimu).
78 Chronicon Benesii de Weitmil. FRB IV, s. 491: „Interim eciam [Jan Jindřich] ex quadam 
libera genuit filium, postea prepositum Wissegradensem factum, cum nomen Iohannes…“
79 Srov. N e c h u t o v á ,  Jana: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. 
Praha 2000, s. 137–138.
80 Jediným současníkem, který zaznamenal, že patriarcha Jan byl nemanželského původu, 
byl autor zmíněné aquilejské kroniky, která však pochopitelně v českém prostředí nebyla 
známa, a tudíž nemohla mít na formování historické paměti žádný reálný vliv.
81 Václava Hájka z Libočan Kronika česká. IV. Čechy královské r. 1254–1347. Ed. V. Flajš-
hans. Praha 1933, s. 363–364: „V tom pak času kníže Jan v Českém království bydlil a s jednau 
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po smrti Jana Jindřicha byla Morava rozdělena mezi Jošta a Prokopa.82 
O Janu Soběslavovi zde překvapivě není žádná zmínka. Od Hájka tyto 
údaje posléze převzal a do svého spisu zahrnul také olomoucký biskup 
Jan Dubravius.83

Učený jezuita Bohuslav Balbín svůj výklad – resp. těch několik po-
známek, které moravským Lucemburkům věnoval – taktéž založil na vy-
právění Beneše Krabice z Weitmile. Rovněž uvádí, že Jan Jindřich zplodil 
nemanželského syna Jana, pozdějšího vyšehradského probošta, ale na rozdíl 
od Hájka ví také o všech třech dalších synech včetně Jana Soběslava. Tuto 
informaci však dále nijak nerozvádí.84

Zdá se, že na stránky moderních historických pojednání se mylný 
výklad o obou Janech dostal až „zásluhou“ Tomáše Pešiny z Čechorodu, 
který zřejmě jako první explicitně vyslovil tvrzení, že Jan Soběslav se stal 
litomyšlským biskupem a posléze aquilejským patriarchou a přitom jej navíc 
mylně označil za nejmladšího syna Jana Jindřicha (nejmladším byl Prokop).85

*  *  *

svobodnau ženau měl syna a dal jemu jméno Jan, kterýž potom byl proboštem Vyšehradským; a tak 
tedy kníže Jan svú nevinu, kteruož ho vinnila jeho manželka, očistil.“
82 Moderní kritická edice Hájkovy kroniky byla dovedena pouze do roku 1347, takže pro 
pozdější období je nutné citovat z původního vydání. Srov. H á j e k  z  L i b o č a n , 
Václav: Kronyka Czeska. Praha 1541, f. 349r: „…umřel Jan Markrabie Morawsky, jenž byl bratr 
wlastnij Cysaře Karla, a byl muž welmi dobrotiwy a milostiwy, ten po sobie zustawil dwa Syny 
Jossta a Prokopa: Cysarz strajc jiich wlastnii, hned pustiw se do Morawy, tu zemi Morawskú mezynie 
sprawedliwie rozdielil…“
83 D u b r a v i u s ,  Jan: Historiae Regni Boiemiae, de rebvs memoria dignis, in illa gestis, 
ab initio Boiemorum, qui ex Illyria venientes, eandem Boiemiam, in medio propemodum superioris 
Germaniae sitam, occupauerunt. Libri XXXIII, ex fide tandem narrationeque historica scripti, 
absolutique, & in lucem iamprimum aediti, sat videlicet citô, si sat bene. Prostannae 1552, 
f. 141v.
84 B a l b í n ,  Bohuslav: Epitome Historica Rerum Bohemicarum. Quam Ob Venerationem 
Christianae Antiqvitatis, Et Primae In Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem 
Historiam Placuit Appellare. In ea, pleraque in historiis nostris incerta, controversa, obscura; 
multa item ab aliis praeterita, summa fide, diligentia, claritate, & brevitate quinque libris expli-
cantur & statuuntur. Adjecti sunt libri duo, VI. & VII., de antiquissimo Boleslaviensis ecclecia 
collegio; déque origine & miraculis magnæ Dei Matris, quæ ibidem in basilica sua summa Populi 
veneratione colitur. Pragae 1677, s. 383: „Ioannes vero in Bohemia ex quadam libera filium & ipse 
genuit Iohannem, postea prapositum Wyssehradensem. […] duxit in conjugem Margaritam Nicolai 
Ducis Oppaviensis filiam, ex qua suscepit Iodocum, Iohannem, seu Sobeslaum, Procopium…“
85 P e š i n a  z  Č e c h o r o d u ,  Tomáš: Mars Moravicus. Sive bella horrida 
et cruenta, seditiones, tumultus, praelia, turbae & ex ijs enatae crebrae et funestae rerum 
mutationes, dirae calamitates, incendia, clades, agrorum depopulationes, urbium vastitates, 
aedium sacrarum et prophanarum ruinae, arcium et oppidorum eversiones, pagorum cineres, 
populorum excidia, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit. Pragae 1677, 
s. 48: „…tertio filio Joanne-Sobeslao sacris ordinibus initiato; quem primo Litomyslensem, deinde 
Olomucensem Episcopum fuisse creatum, postea & ad Aquilegiensis patriarchatus apicem evectum 
legimus.“ Po něm též S t ř e d o v s k ý ,  Jan Jiří: Mercurius Moraviae memorabilium. Sive: 
Supplex caduceator salvum ingredere proditurae de injuriosa abjectione in lucem Moravo-glo-
riae apud populares officiose postulans. Olomucii 1705, s. 96.
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Aby se v uvedených letopočtech a datech čtenář příliš neztratil, 
bude vhodné v následujících odstavcích v souladu s výše postulovanými 
závěry přehledně shrnout curriculum vitae obou Janů ve formě stručných 
biogramů, ačkoli je zřejmé, že se zde bude opakovat mnohé z již výše ře-
čeného. Ze stejného důvodu je v následujícím výkladu také rezignováno 
na poznámkový aparát.

Nejprve k Janu Soběslavovi: Po svém narození (zřejmě) v roce 1357 
byl vychováván na císařském dvoře a původně se měl stát manželem dcery 
Karla IV. a jeho možným dědicem. Z tohoto kuriózního sňatkového plánu 
sešlo roku 1361, kdy se Karlovi narodil syn Václav. Císař si však zřejmě 
malého Jana Soběslava oblíbil a ten už na jeho dvoře zůstal. To, že jej 
císař bral s sebou na jednání v říši a zejména na svou druhou italskou 
jízdu do Říma, muselo mladého Lucemburka jistě ovlivnit. Jan Soběslav 
si však zřejmě na císařském dvoře zvykl žít přepychovým způsobem života 
a nadělal si četné dluhy. Hned po smrti Jana Jindřicha se dostal do sporů 
se starším bratrem Joštem a později také s olomouckým biskupem Janem 
ze Středy, přičemž motivem byly patrně finanční pohnutky. Přesto je však 
na základě dochovaných pramenů zřejmé, že se Jan Soběslav ujal správy 
svých statků na Moravě. Naposledy se Jan Soběslav objevuje v ujednání 
mezi Joštem a olomouckým biskupem (pravděpodobně) z léta roku 1380. 
Následně z pramenů mizí. Nevíme tedy, kde a jak mladý Jan Soběslav 
zemřel, můžeme se pouze opodstatněně domnívat, že se tak stalo někdy 
v průběhu roku 1381, což mělo za následek vypuknutí první markraběcí 
války o jeho majetek mezi Joštem a Prokopem.

Přejděme nyní k Janovi z Moravy: Narodil se kolem roku 1345 a byl 
jako nemanželský syn už od dětství určen pro duchovní dráhu. Jeho otec 
Jan Jindřich a císař Karel se o něj příkladně postarali a zajistili mu příslušné 
dispensy u papeže, studium na univerzitě a také první beneficium, kterým 
byl kanonikát v kolegiátní kapitule sv. Petra v Brně. Už v té době se zřejmě 
počítalo s tím, že se jednou stane biskupem. Když ho jeho strýc Karel IV. 
vzal na svou druhou římskou jízdu v letech 1368–1369, otevřela se před 
ním skvělá církevní kariéra. V průběhu tažení zemřel dosavadní vyšehradský 
probošt Burchard, jehož nástupcem se stal rozhodnutím císaře právě Jan. 
V následujících zhruba deseti letech se Jan věnoval povinnostem spjatým 
se svým výnosným úřadem, přičemž však nevíme nic o tom, že by nějakým 
způsobem zasahoval do „velké politiky“.

Roku 1380 zemřel litomyšlský biskup Albert ze Šternberka a Jan se 
stal jeho nástupcem; v souvislosti s tím také rezignoval na vyšehradské 
proboštství a brněnský kanonikát. Zdá se, že se vcelku energicky ujal 
správy svěřené diecéze, přesto však nebyl se svým postavením v rámci zemí 
Koruny české coby hlava nepříliš významného litomyšlského biskupství 
spokojen a pokusil se dvakrát získat uprázdněný olomoucký stolec. Poprvé, 
v roce 1381, Jan neuspěl kvůli ožehavé situaci v říši kolem mohučského 
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arcibiskupství, zatímco druhý pokus z roku 1387/88 vyšel naprázdno i přes 
podporu bratrů Jošta a Prokopa.

Jan byl na podzim roku 1387 odškodněn významným a výnosným 
stolcem aquilejského patriarchy. Situace v patriarchátu však byla značně 
napjatá a nestabilní. Vzhledem k častým vnějším zásahům především ze 
strany Benátek a Padovy a značné rivalitě mezi místními znepřátelenými 
městy a skupinami šlechty zde panoval takřka neustálý válečný stav. Osud-
ným se Janovi stal spor s mocným šlechtickým rodem Savorgnanů, který 
v důsledku vyústil v jeho zavraždění před branami udinského hradu v říjnu 
roku 1394. Závěrem lze říci, že Jan z Moravy přes svůj nemanželský původ 
udělal velmi úspěšnou církevní kariéru srovnatelnou například s jeho před-
chůdcem na aquilejském stolci, Mikulášem Lucemburským (1350–1358); 
nutno však dodat, že šlo o kariéru s nepříliš šťastným koncem.

V rámci této stručné stati pochopitelně nemohly být podrobně řešeny 
osudy tohoto lucemburského levobočka; cílem předložené studie bylo 
pouze vnést nový pohled na dvě značně opomíjené osobnosti z rodu mo-
ravských Lucemburků a poukázat na zásadní rozpory mezi jejich reflexí 
v historiografii a zmínkami v pramenech. Nebylo již v možnostech práce 
zaměřit se na všechny otázky, které v důsledku zde formulovaných tezí 
vyvstávají, nicméně život Jana z Moravy zůstává předmětem dalšího bádání 
autora této stati a jím připravované Janovy biografie.

Johann von Mähren, Patriarch von Aquileia († 1394),  
und Johann Soběslav, Markgraf von Mähren († cca 1381) 
Ein Beitrag zur Analyse der genealogischen Beziehungen innerhalb 
der luxemburgischen Sekundogenitur

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen zwei häufig übersehene Persönlichkeiten des 
mährischen Zweigs der Luxemburger im 14. Jahrhundert – die Söhne Johann Heinrichs, 
Johann Soběslav sowie der illegitime Sohn Johann. Der Autor versucht auf der Grundlage 
einer Analyse bislang unbeachteter Quellen aufzuzeigen, dass beide Träger gleichen Namens 
in der Historiographie zu Unrecht gleichgesetzt und verwechselt wurden. Die bisherige 
Literatur ging davon aus, dass Johann Soběslav als jüngerer Markgraf von Mähren – unzu-
frieden mit seiner Position – im Jahre 1380 auf seinen Titel verzichtet haben soll, Bischof 
zu Leitomischl (Litomyšl) wurde und 1387/88 in das Amt des Patriarchen von Aquileia 
gelangte, wo er 1394 einem Mordanschlag zum Opfer gefallen sein soll. „Johann Bastard“ 
soll als illegitimer Sohn von Kindheit an für eine geistliche Laufbahn bestimmt gewesen 
sein, im Jahre 1368/69 Wyschehrader Propst geworden und in diesem Amt auch im Jahre 
1380 verstorben sein. Es zeigte sich jedoch, dass wir für die Annahme, Johann Soběslav 
habe eine geistliche Laufbahn absolviert, in keiner Quelle eine Bestätigung finden. Uns 
stehen im Gegenteil Quellen zur Verfügung die bezeugen, dass lediglich „Johann Bastard“ 
Geistlicher wurde. Er war es, der nach dem Verzicht auf das Amt des Wyschehrader Propstes 
zum Bischof von Leitomischl aufstieg (1380), um am Ende auf den Stuhl des Patriarchen 
von Aquileia zu gelangen (1387/88), während Johann Soběslav zuletzt 1380 bezeugt ist, 
offenkundig im darauffolgenden Jahr starb, was einen Krieg um seinen Besitz zwischen 
Jost und Prokop zur Folge hatte. Für diese Tatsache sprechen vor allem Urkunden, die sich 
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auf den Streit zwischen dem Kapitel auf dem Wyschehrad und dem Zisterzienserkloster in 
Goldenkron (Zlatá Koruna) aus den Jahren 1377–1396, die Analyse der Titulaturen beider 
Luxemburger gleichen Namens sowie einen Eintrag in der Chronik aus Aquileia vom Beginn 
des 15. Jahrhunderts beziehen, in der explizit die Rede ist vom Patriarchen Johannes aus 
Mähren als einem illegitimen Manne. Der Autor bemüht sich zugleich aufzuzeigen, wie diese 
Verwechselung in der modernen Historiographie Einzug halten konnte und gelangt zu dem 
Schluss, dass die fehlerhafte Identifikation offenkundig auf den Barockhistoriker Tomáš 
Pěšina von Čechorod (1629–1680) zurückgeht.
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„Do Moravy utekl, však on tam ale nezůstane“1

K živelné migraci z jižních Čech na Moravu 
(1700–1750)

“He fled to Moravia but won’t stay there long” 
On spontaneous migration from south Bohemia to Moravia (1700–1750)

The study presents new possibilities of migration on the example of the move of the 
inhabitants from south Bohemia (the Třeboň Estate) to Moravia. It contains a qualitative 
analysis of the years 1700–1750 based on an unusual kind of primary source, mainly 
the sources related to investigations of sexual offenses. Most persons – men and wo-
men – left temporarily and without permission the Bohemian south and sought work 
mainly in south Moravia. After several months or years these people usually returned 
to the Třeboň region. Some however settled in Moravia for good.

Key words: migration, rural population, south Bohemia, south Moravia, the Třeboň 
Estate, sexual offenses

Úvodem

„Tento rok po moru [1681 – pozn. J. Č.] byvše ještě děvečkou, ze dvora 
oujezdskýho s jednou, druhou děvečkou sem ušla až do Znojma a tam sem slou-
žila půl třetího roku ve Znojmě u jedný paní, jenž byla v nájmu v domě pana 
probošta.“ Těmito slovy se začal příběh, jenž dospěl do svého finále v pon-
dělí 27. března roku 1693. Tehdy proběhl na radnici v jihočeské Třeboni 
výslech Doroty Vesenické a posléze Matouše Koktavého ze vsi Novosedly 
nad Nežárkou.2 Iniciovala jej sama Vesenická, žena podle jejích vlastních 
slov asi sedmatřicetiletá, která si přišla stěžovat vrchnímu hejtmanu tře-
boňského panství na o něco mladšího Koktavého, že ji pod slibem sňatku 
přivedl do jiného stavu a pak se s ní odmítl oženit. Nepřehlédneme, že 
vrchní hejtman Höfflinger nevyšetřil Dorotino podání sám, ale delegoval 
je na radnici poddanského města, kde zasedal městský soud. Ale ještě 
zajímavější byla docela jiná skutečnost. Vesenická nebyla třeboňskou 

1 Státní oblastní archiv (dále SOA) Třeboň, Velkostatek (dále Vs) Třeboň, sg. IB 5 BP 43 
(výslech z 11. července 1739), citát z výpovědi třicetileté Kateřiny Míkové, srov. níže.
2 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5 BP 32 (výslech z 27. března 1693).
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poddanou! Podle jejích vlastních slov se narodila v Ostrolovském Újezdě, 
nevelkém panství, které patřilo královskému hornímu městu České Budě-
jovice.3 Jednalo se tak o cizopanskou poddanou, která ovšem žila již celou 
dekádu na Třeboňsku. Skutečně, v poddanských soupisech hledáme tuto 
ženu marně. Na druhé straně Matouš Koktavý, jenž přivedl ženu do jiného 
stavu, byl schwarzenberským poddaným. Došlo tak k zajímavé situaci, kdy 
žena, která pobývala neformálně či neoficiálně na panství, si přišla do zá-
mecké kanceláře stěžovat na tamního poddaného, se kterým dlouhodobě 
obcovala. Bylo to možné patrně proto, že již na panství žila docela dlouho 
a nebyla zde jen trpěna.

Jak se Vesenická na Třeboňsko dostala? Odpověď je možná poněkud 
nečekaná: přes svou  m o r a v s k o u  a n a b á z i . V roce 1681 odešla Ve-
senická z rodné vsi Jedovary spolu s nejmenovanou děvečkou. Vydaly se 
na Moravu a skončily ve Znojmě. Ne, neměly žádný výhostný list! Prostě 
odešly z jižních Čech na Moravu. Bude příležitost ukázat, že nešlo o žádnou 
vzácnou výjimku. Po dva a půl roce služby ve městě je Vesenická opustila 
a usadila se ve vsi Mašovice, asi šest kilometrů západně od Znojma.4 Podle 
vlastních slov: „Dostanouce se potom do vsi Mašovice, když mého muže druhá 
manželka byla umřela, i pojala sem jeho.“ Muž se jmenoval Tomáš Špetl a byl 
poddaným, domkařem „probošta na Perku blíž Znojma“. Dvojice dostala bez 
problémů povolení k sňatku od představeného křižovnického proboštství 
na Hradišti sv. Hypolita, jež se skrývá pod oním poněkud zkomoleným 
a počeštělým názvem, který uvedla žena při výslechu. Sňatek provedl ma-
šovický farář páter Johanes. 

Manželé spolu žili na Špetlově chalupě pět let, narodily se jim čtyři 
děti, které ovšem všechny záhy zemřely. Pak přemluvila Dorota svého 
manžela Špetla, aby se odstěhovali do jižních Čech: „Budouce již muž 
můj věkem sešlý a taky chalupu odprodavši, namluvila sem jeho, aby se mnou 
do tohoto kraje odešel, že taky zde se živiti mocti budeme. A odejdouce tam do vsi 
Novosedel na zdejší panství sme se dostali a tu sme 4 léta se živili. Muž můj 
tři léta s druhým šindelářem panskej šindel dělal a potom pak nějaká nemoc 
na něho přicházela, že časem jako všeho rozumu pozbyl. A nemohouce déle 
pracovati, žebrotou se potom živil, a již 6 let bude, co odejdouce na žebrotu, kam 
se poděl, aneb zdali živ, nebo mrtvý jest, věděti nemohu.“ Stojí za to ženina 
slova zrekapitulovat. Poté, co žili manželé na statcích louckého kláštera, 
se přesunuli na Třeboňsko. Usadili se tam a nalezli živobytí. Starý Špetl 
se patrně zbláznil a doslova zmizel. Jistou dobu se pohyboval po panství 
jako žebrák, ač se jednalo o cizopanského poddaného. Není k dispozici 
žádná reflexe o tom, že by někomu na Třeboňsku překážel, že by jej někdo 

3 C h a l u p a ,  Aleš et al. (edd.): Tereziánský katastr český. Svazek I. Praha 1964, 
s. 143–144 (dále TK).
4 Viz H o s á k ,  Ladislav –  Š r á m e k ,  Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slez-
sku II. Praha 1980, s. 44.
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jako nepotřebného vyháněl. Navíc ani vlastní manželka nedokázala říci, 
zda je ještě naživu. Předpokládala však, že není mezi živými, neboť v tom 
případě by se jí byl ohlásil.

Manželé, oba cizopanští, se usadili ve vsi Novosedly nad Nežárkou, 
tentokrát jako podruzi, tedy nájemníci u Tomáše Kříže, tamního chalup-
níka. O případných výhostech, přijetí poddanství a jiných standardních 
či tradovaných mechanismech pohybu poddaných nepadlo jediné slovo. 
Podle všech náznaků se tehdy příliš nehledělo na úřední rovinu tako-
vého transferu. Nevadilo to nejen této dvojici, ale ani přijímající straně, 
tedy jihočeským úředníkům, rychtářem ve vsi Novosedly nad Nežárkou 
počínaje a třeba vrchním hejtmanem třeboňského panství konče. Vždyť 
správa panství od Špetla kupovala šindel.5 Neupřednostňovala tedy vlastní 
poddané, jistě zde více rozhodovala kvalita zboží, případně jeho láce, než 
vrchnostenská příslušnost. 

Jen hypoteticky mohu uvažovat o tom, proč se manželé rozhodli 
právě pro Třeboňsko. Mohlo to být třeba proto, že Třeboňsko mělo jistou, 
řekněme dobrou pověst jako panství, kde jsou cizí poddaní vítáni a to i bez 
úředního povolení.

Žena v Novosedlech nezůstala, přestěhovala se do podružství u haj-
ného ve vsi Leština. Ta se ovšem nacházela na lichtenštejnském panství 
Kunžak na Jindřichohradecku.6 Vesenická o tom hovořila jaksi mimocho-
dem, není třeba ale pochybovat, že k takovému posunu potřebovala nějaké 
papíry. Jistou pikanterií bylo, že tam nežila sama, ale „na hromádce“ se 
svým souložníkem Matoušem Koktavým. Dodávám, že souložník je staré 
české označení pro muže, jenž se pravidelně mimomanželsky tělesně stýkal 
s určitou ženou. 

Obraťme nyní pozornost k tomu, kdo byl tento Matouš Koktavý či 
Koktavej. Jednalo se o nejstaršího syna sedláka Víta Koktavého a jeho 
ženy Zuzany, jež pocházela z Jindřichohradecka. Hospodařili na gruntě 
v Novosedlích nad Nežárkou. Matouš se narodil patrně krátce po polovině 
17. století, a byl tak asi o pět let starší, než sám uvedl ve výslechu roku 
1693.7 Na rodném gruntě se příliš nezdržoval a od mládí sloužil u jiných 
sedláků na panství. Živil se čelední službou a střídal sedláky, vrchnosti, 
a nakonec i své partnerky. I on měl za sebou jisté hledání živobytí mimo 
rodné, v tomto případě třeboňské panství. Jeho pohyb a životní návyky 
ostatně zachytil rovněž poddanský soupis třeboňského panství, když jej 
opakovaně označoval (poměrně neobvykle) mezi selskými poddanými 

5 Srov. SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 6R (červená), kde jsou detailně 
specifikovány takovéto transakce; za tisíc šindelů se platil jeden zlatý.
6 Viz TK II, s. 344.
7 Přesnější narození Koktavého nelze zjistit, jelikož matriky ve farní vsi Novosedly nad 
Nežárkou začínají až rokem 1686, srov. SOA Třeboň, Sbírka matrik, Novosedly nad Nežárkou, 
matrika č. 1.
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takto: „Matouš tulák“.8 Ještě na Třeboňsku se seznámil s jistou Judou (pa-
trně Juditou): „…s tou sem odešel až k Kutný Hoře do vsi Poličan a došli sme 
tam za tři dny. A sloužili sme tam spolu u mýho bratra Šimona, který se odsud 
vyhostil, celý rok. Však po ten čas, co sme spolu sloužili, aniž na cestě, ji sem 
tělesně nepoznal, ona pak sobě tam pastejře vzala, a se vdala.“ Judita pocházela 
z Přeseky u Třeboně. Jednalo se o dceru tamního chalupníka Dionýsia, 
jinak neznámého příjmení; narodila se na konci padesátých let 17. století. 
Posléze byla charakterizována tak, že „odešla, neví se o ní“. Takže i tato 
žena opustila Třeboňsko bez výhostu a provdala se kdesi na Kutnohorsku. 

Z obratu o Matoušovu asi o pět let mladším bratru Šimonovi Kokta-
vém, jenž se řádně vyhostil z panství, plyne, že na rozdíl od něho n e m ě l 
p o v o l e n í  opustit panství. Zde se ukazuje, že pokud měl někdo 
dokumenty potřebné k legální migraci, pak to bylo zpravidla uvedeno. 
Matouš Koktavý nezůstal ani na Kutnohorsku sám. Seznámil se tu s jistou 
Voršilou, která pocházela z poddanského městečka Malešova a byla pod-
danou hraběte Šporka. Usadili se spolu v Bernartovském dvoře, jenž patřil 
s výše uvedenými Poličany pod městský šos Kutné Hory. „Tři léta sme spolu 
jako manželé obcovali, nejprv ve dvoře Bernartovským jeden rok, a potom dvě léta 
u toho hájiče [= hajného] Malečka na Leštině, kdež i život ta Voršila dokonala. 
Dítě jedno s ní sem zplodil v Leštině u toho hájiče, kteréž v roce po mateři taky 
tam umřelo, a posléze s touto Dorotou sem se seznámil.“

Z Koktavého slov plynou dvě skutečnosti, předně že dvojice nebyla 
oddána, žila spolu „na hromádce“, snad ještě závažnější rys ale předsta-
vovala společenská akceptace tohoto stavu. Posléze dvojice Kutnohorsko 
opustila a vydala se na Jindřichohradecko, přesněji na panství Kunžak, 
kde pokračovala u tamního hajného ve společném životě; narodilo se jim 
dítě a Dorota zemřela. Jistě bychom mohli pátrat po tom, co vedlo tyto 
lidi k tak radikálnímu kroku, směřujícímu na český jih. Nemyslím, že by se 
vydali jaksi nazdařbůh, naslepo. Patrně měl Koktavý na Jindřichohradecku 
nějaké příbuzné, vždyť odtud pocházela jeho matka. Navíc jeho družka 
zemřela a on se vzápětí seznámil s Dorotou Vesenickou.

A v tomto kontextu zajímalo třeboňské vyšetřující jen to, zda věděl 
hospodář a jeho žena, u kterých Matouš s Dorotou žili ve společné domác-
nosti v podruží, že nejsou řádně oddáni. „Copak hospodář neb hospodyně 
nevěděli, že vy tak neřádně spolu obcujete? A co tomu říkali?“ Žena na to klidně 
odvětila: „Ovšem, věděli, nic k tomu neříkali, toliko to pokudž já otěhotním. Co 
budem dělati, načež Matouš řekl: ‚Co jinší dělají, budem taky dělati.‘“ Takto 
parafrázovala žena svého partnera. On sám s tím nebyl nikterak v rozpo-
ru: „Věděli ovšem o nebožce i tejto, že moje ženy odávaný nejsou. Neříkali nic 
a nedomlouvali mně dokonce nic. Toliko to pravili, jestli Dorotu obtěžká[m], co 
budeme dělati. Já se zasmál: ‚Co jiní dělají,‘ sem řekl.“

8 Viz SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IB 5AU Nr. 1 (např. 1690).
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Je zajímavé, že Koktavý si byl vědom svého handicapu a byl připra-
ven se s ženou oženit. Vydal se s ní proto do Kutné Hory, kde ale nedošel 
naplnění svého záměru, protože zjistil, „že nyní tak snadno neoddávají nezná-
mý lidi“. A tak se dvojice vrátila zpět na jih Čech, kde muž v Jindřichově 
Hradci ženu opustil – s tím, že když ona o něj bude stát, může jej snadno 
nalézt… Zde náš případ končí, končí docela otevřený. Nevíme ani, jak to 
dopadlo se sledovanou dvojicí, nemáme ponětí, zda a jak byli potrestáni 
za to, že Koktavý přivedl Vesenickou do jiného stavu, pak ji opustil a žena 
si na něj stěžovala…

Zdánlivě jednoduchá sexuální interakce dvou osob v poslední dekádě 
17. století odhaluje další rozměry jejich konání. Jako by pomyslně otevírala 
pevné okenice, kudy dosud dopadalo jen trochu světla. A život těchto lidí, 
jejich kontakty a pohyb po Moravě či Čechách vytváří tak trochu netradiční 
jeviště, na kterém jim bylo umožněno jednat a rozhodovat se tak, jak chtěli 
oni sami, prakticky bez ohledu na to, co by si přály jejich vrchnosti. Ač se 
nejednalo o lidi svobodné, ale poddané, dokázali se pohybovat i stovky 
kilometrů po teritoriu českých zemí, aniž by k tomu disponovali jediným 
dokumentem, jenž by je k takové migraci opravňoval a povoloval ji. Nalézt 
práci, najít obydlí, popřípadě získat na „cizím“ území, na cizích panstvích 
povolení k sňatku pro ně nepředstavovalo nepřekročitelnou překážku. 
A pokud se nějaká přece vyskytla, otočili pomyslné kormidlo svého života 
a vydali se docela jinam, někam, kde si představovali, že by mohla být 
naplněna jejich přání a úmysly. Na rodné panství tak docela nezapomněli, 
mnozí se na ně po létech vraceli. Ne, tito lidé nebyli ani součástí jakési 
anonymní masy, jak je mnohdy představováno venkovské obyvatelstvo, 
ani pasivními loutkami v rukou urozených loutkářů. Jednalo se o obyčejné 
aktéry dějin, aktéry s individuálním profilem.

Představoval uvedený případ nějakou vzácnou výjimku? Případně 
výjimku potvrzující pravidlo, že vrchnostenská regulace pohybu venkov-
ského obyvatelstva nemusela být tak dokonalá, těsná a nemilosrdná, jak 
se někdy tvrdívá?9 V příslušné agendě třeboňského panství jsem nenalezl 
jedinou stopu po tom, že by se jeho správa pokoušela vypátrat zmiňova-
ného muže, popřípadě jej vrátit na rodnou hroudu.10 Ale nepředbíhejme, 
jen stručně rekapitulujme:

9 K tomu srov. M a u r ,  Eduard: Problémy studia migrací v českých zemích v raném 
novověku. Historická demografie 30, 2006 (suplement), s. 7–18; k možným metodologických 
posunům viz Č e c h u r a ,  Jaroslav: Antidisciplinování, či disciplinování zdola? Pasáček, 
zlodějíček, sexuální delikvent a aktivní člověk Tomáš Kabourek alias Studnička. In: Bylo 
nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu. Historia 
Universitatis Carolinae Pragensis 52, Supplementum 1. Praha 2012, s. 121–131, v mikrohis-
torické a kvalitativní perspektivě. 
10 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 63 a 64.
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Dorota Vesenická – migrace 1681–1693:
– narozena na panství Ostrolovský Újezd (Českobudějovicko)
– přesun na jižní Moravu – Znojemsko
– přesun do jižních Čech – panství Třeboň
– přesun v jižních Čechách – panství Kunžak

Matěj Koktavý – migrace cca 1680–1693:
– narozen na panství Třeboň
– přesun do středních Čech – panství Kutná Hora
– přesun do jižních Čech – panství Kunžak

O tom, že popsané jednání nebylo výjimečné, svědčí i podobná udá-
lost, ke které došlo na Třeboňsku přesně po čtyřiceti letech od prvního 
případu, tedy v roce 1723. I tato kauza nás zavádí na třeboňské náměstí, 
kde stojí odnepaměti radnice. Také v tomto případě šlo o agendu městského 
soudu. I tentokrát zasedal v pondělí, ovšem již 6. prosince 1723.11 Nejprve 
předstoupil před dvojici „komisařů“, které doprovázel tamní rychtář ložní, 
čtyřiadvacetiletý Bartoloměj Cepák, poddaný panství Chlum u Třeboně. 
Na radnici byl přiveden z vězení, kam jej dopravili třeboňský pojezdný 
a pěšák od mistra ze dvora Schwarzenberg. Hned v úvodu padla otázka: 
„Proč si se v Chlumě nezdržoval, když jsi tam rodilej a poddanej, ale jinde se 
toulal?“ Muž bez zaváhání odpověděl: „Proto, abych něco v světě zkusil, šel 
sem do Moravy a tam sem ve vsi Maršovicích 3 léta sloužil.“

Bartoloměj se zkrátka vydal do světa na zkušenou. Nebyl – podle 
vlastních slov – hnán nějakou existenční potřebou, nutností obstarat si 
živobytí. Prostě opustil rodné panství, aniž k tomu měl jakékoli povolení, 
cítil, že by měl poznat svět. Tak se rozhodl a nejen to, své předsevzetí 
i naplnil. Ono „poznávání světa“ pro něho představovalo panství Nové 
Město na Moravě a tamní ves Maršovice.12 Bohužel postrádáme detaily 
tamního tříletého mužova pobytu. Jisté je, že se ve vsi, kde sloužil, seznámil 
s ovdovělou ženou Magdalénou, pocházející z třeboňské vsi Drahotěšice. 
Z novoměstského panství odešli na panství třeboňské a žili ve společné 
domácnosti u Magdalénina otce, hrnčíře, a to po dobu bezmála dvou 
měsíců. Nemohla nenásledovat otázka: „Z jaké příčiny tebe tam trpěli, neb 
stravovali?“ A Bartoloměj s odpovědí ani na chvilku nezaváhal: „Že jejich 
dceru miluji a za manželku pojmouti chci.“ Muž sice nepopíral, že s ženou 
obcoval, ale nebyl si jist, zda je těhotná.

Také Magdaléna se vydala na českomoravské pomezí bez povolení 
a pobývala tam několik let. Vyplývá to ze skutečnosti, že byla vyšetřována 
nejen pro své těhotenství, ale rovněž „in puncto suspecti vagabundi“. Zda 

11 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 35 (výslech z 6. prosince 1723).
12 H o s á k ,  L. –  Š r á m e k ,  R.: Místní jména II, s. 41.
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se provdala mimo panství, či z něho odešla již vdaná, nelze s jistotou 
říci. Ale vyšetřující si uvědomovali, jakým způsobem odešla z panství, jak 
dokládá otázka: „Z jaké příčiny si od tvé mil[ostivé] vrchnosti prchla a jinde 
se potloukala?“ Žena nezapírala, ač její odpověď byla toliko částečná: „Pro 
velkou nouzi s mým nebožtíkem manželem, budou 4 léta na Zelenej čtvrtek.“ 
Popírala, že by se s Bartolomějem potulovala a živila se nějak nečestně. 
Mohla to doložit i tím, že měla u sebe úmrtní oznámení svého manžela, 
které nabízela úředníkům, aby si je prohlédli. Více toho o této dvojici 
patrně není známo, nevíme, zda se posléze vzali či zda žena porodila dítě. 
Takový otevřený konec nacházíme u nejednoho podobného sexuálně ini-
ciovaného případu na jihu Čech. Mohlo to znamenat, že popsaná interakce 
zůstala nepotrestána, což naprosto nebylo vyloučeno, případně nepotřebné 
prameny nejsou k dispozici.13 

I tento příběh dvou prostých lidí z jihočeského venkova prozrazuje, 
že tito lidé k tomu, aby opustili své rodné vsi i panství a dlouhodobě se 
zdržovali mimo ně, nepotřebovali žádné povolení. Přesněji, bylo jim pově-
domé, že k takové cestě by měli mít povolení svých vrchností, ale nedbali 
toho. To by předpokládalo, že jejich jednání bylo akceptovatelné nejen 
na jihu Čech, ale rovněž tam, kam měli namířeno. Muselo přece existovat 
povědomí, že se nevydávají do světa, který je nepřijme, ba naopak je obra-
tem – třeba proti jejich vůli – vrátí domů. V takovém případě by se patrně 
nikam nevydávali a neopouštěli rodnou ves. Byli si vědomi i toho, že jejich 
jednání není takříkajíc nevratné, a to v tom smyslu, že kdyby se po čase 
chtěli vrátit domů, nebude to možné. Tak tomu v tomto případě nebylo.

Vždyť Magdaléna se vrátila nejen na rodné panství do rodné vsi, ale 
i do chalupy svého otce hrnčíře. I její rodina pak musela akceptovat, že 
se vrátila s jiným mužem. S mužem, s nímž nebyla oddána a který ji navíc 
přivedl do jiného stavu. A akceptovala to! A to již v tom ohledu, že muž 
skončil s drahotěšickými chalupníky u jednoho stolu. Navíc žena jistě 
neměla potřebu jít se někam úředně hlásit. Snad rychtář v Drahotěšicích 
si povšiml, že je zpátky doma. O její moravské anabázi víme jen proto, že 
zde přišla do jiného stavu s mužem, současně cizopanským poddaným, 
s nímž se na Moravě seznámila.

Oběma párům, které jsem představil, je společné, že se o jejich cestě 
a několikaletém pobytu na Moravě – pobytu, který lze snadno nazvat ne-
dovolené opuštění panství – nedozvídáme proto, že by někdo vyšetřoval 
tento přestupek. Ač to bylo deklarováno v zápise z výslechu, ve skutečnosti 
na tyto otázky nedošlo (anebo možná došlo, ale postrádáme o nich písemné 
pořízení). Víme o tom pouze z kontextu s jiným, dalším přečinem, totiž že 
ženy byly gravidní. V prvním případě to byla iniciativní žena, jež si šla stě-

13 Doklady o nepotrestání řady mimomanželských těhotenství a jejich aktérů přináší 
Č e c h u r a ,  Jaroslav: Sex v době temna. Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků, 
1660–1770 (v tisku). 
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žovat na svého souložníka, že se s ní nechce oženit – a jako jistou vedlejší 
informaci se dovídáme o jejich moravské anabázi. V případě vdovy z Dra-
hotěšic patrně nahlásil správě panství její opětovnou přítomnost na panství 
v pánské společnosti tamní rychtář, případně jiná osoba z obecní samosprávy.

Tuto migraci, kterou bychom snad mohli naznat spontánní, živelná či 
neformální, bylo možné odhalit z pramenů docela jiné povahy14 než z tako-
vých, které by obsahovaly v první řadě informace o nepovoleném pohybu 
třeboňských poddaných.15 Přirozeně takové dokumenty nabízí legendární 
třeboňský archiv také, ale ve sledovaném případě se primárně jednalo o doku-
mentaci k sexuálním přestupkům poddaných ze schwarzenberských panství.

Studie se orientuje právě tímto směrem, nesleduje tedy určité kvanti-
tativní relace, četnost či geografický horizont migrantů. Zaměřuje se na kva-
litativní parametry, jimiž mohou být pohnutky osob, které opouštěly svá 
domovská jihočeská panství a odebraly se na kratší či delší dobu na Moravu. 
Uvidíme níže, že předmětem zájmu těchto lidí byla převážně Morava jižní. 
Pohled na mapu prozrazuje, že vzdálenost obou sledovaných regionů není 
nijak nadměrná – několik dnů chůze a byli tam, kde si přáli být. Opět si 
uvědomme, že to nebylo navždy, že osoby se zpravidla vracely po několika 
letech zpět na panství: nepovoleně je opouštěly a zase, patrně neočekávány, 
se vracely zpět. Z cesty domů neměli tito lidé pražádný strach, ač mohli 
předpokládat, že je může za jejich předchozí jednání stihnout určitý trest. 

Neměli bychom v tomto kontextu zapomínat na to, že nešlo jen 
o reakce takříkajíc opouštěné strany, ale neméně pozoruhodné bylo přijetí 
těchto prostých poddaných lidí na Moravě. Předně, nikdo je zde nezatkl 

14 Srov. početné rakouské studie k tématu: S c h e u t z ,  Martin: Alltag und Kriminalität 
im 18. Jahrhundert. Disziplinierungsversuche im steirisch-österreichischen Grenzgebiet im 
Raum Gaming-Scheibbs. Wien – München 2001, s. 65–97; t ý ž :  Ausgesperrt und gejagt, 
geduldet und versteckt. Bettlervisitationen im Niederösterreich des 18. Jahrhunderts. St. Pölten 
2003; t ý ž :  Frühneuzeitliche Gerichtsakten als „Ego-Dokumente“. Eine problematische Zu-
schreibung am Beispiel der Gaminger Gerichtsakten des 18. Jahrhunderts. In: Winkelbauer, 
Thomas (Hg.): Vom Lebenslauf zur Biographie. Gechichte, Quellen und Probleme und 
Autobiographik. Horn – Waidhofen/Thaya 2000, s. 99–134; t ý ž :  Zwischen Mahnung und 
Normdurchsetzung. Zur Rezeption von Normen in Zeugenverhören des 18. Jahrhunderts. In: 
Schulze, Winfried – Fuchs, Ralf-Peter (Hgg.): Wahrheit, Wissen, Erinnerung. Zeugenverhör-
protokolle als Quelle für soziale Wissensbestände der Frühen Neuzeit. Münster – Hamburg 
– London 2002, s. 357–395; t ý ž :  Frühneuzeitliche Gerichtsakten. In: Pauser, Josef – Scheutz, 
Martin – Winkelbauer, Thomas (Hgg.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. 
Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Wien – München 2004, s. 561–571; t ý ž : 
Scheiternde Mütter oder reulose Kindsmörderinnen? Gerichtsakten in der Frühen Neuzeit als 
Quelle. In: Scheutz, Martin – Winkelbauer, Thomas (Hgg.): Diebe, Sodomiten und Wilderer? 
Waldviertler Gerichtsakten des Landgerichtes Jaidhof aus dem 18. Jahrhundert als Beitrag 
zur Sozialgeschichte. Horn – Waidhofen/Thaya 2005, s. 13–58. Další literatura in: Č e -
c h u r a ,  J.: Sex v době temna (v tisku).
15 Srov. SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 63 (pro léta 1450–1750); dodávám, že 
tento fenomén je dokumentačně vlastně nesrovnatelně skromnější ve srovnání například se 
sexuálními delikty. Je skoro neuvěřitelné, že nějakých 500–600 dokumentů překračuje dobu 
250 let, když pro sexuální delikty po roce 1720 je vyhrazen jeden fascikl na rok událostí! To 
odráží i význam fenoménu zbíhání pro Třeboňsko. Tématu se budu věnovat samostatně.
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a nedeportoval na rodné statky. Naopak, tito lidé, přestože neměli žádné 
doklady o tom, že legálně opustili svá panství, bez problému nalezli práci 
i přístřeší, případně také nového životního partnera. Ano, taková byla  
každodennost migrace, jak ji lze mezi oběma regiony zachytit. 

Je zjevné, že těžištěm těchto neformálních přesunů mezi Čechami 
a Moravou byli aktivní jedinci, kteří toužili opustit na čas rodnou hroudu. 
Teprve ve druhém plánu stál správní aparát jejich domovských panství. 
Již v tomto kontextu je účelné si uvědomit, k jakým zkreslením historické 
reality raného novověku dochází, když jsou vykládány okolnosti, co musel 
vykonat ten který poddaný, hodlal-li opustit dočasně své panství. Jednalo 
se o jakýsi administrativní a také poměrně rigorózní postup, který zajiš-
ťoval kontrolu „pánů“ nad jejich poddanými ať přímo, či prostřednictvím 
správního aparátu. Je přitom nepopiratelné, že byl rozdíl mezi poměry 
na velkém lidnatém panství, jakým bylo v tomto případě panství třeboňské 
s několika městy, městečky a šedesátkou poddanských vsí, a na malých, ba 
trpasličích panstvích, se kterými se setkáváme například na Táborsku. Měla 
jednu, dvě či tři vsi. Ano, zde mohly panovat přísnější poměry, už proto, 
že si, lidově řečeno, téměř všichni viděli do talíře.16

Zdrojem pochybností, pokud jde o onen přísný dohled a regulaci 
migrace, je jednoduchá, tak trochu logická úvaha. Vždy jsem si kladl otázku, 
jak takový systém mohl v reálu fungovat, když na velkých panstvích stáli 
proti sobě na jedné straně tisíce poddaných a proti nim nevelký správní 
aparát, stěží překračující tři desítky mužů. Jejich počet a funkce nejlépe 
odhaluje účetní materiál. Jak mohli, ptám se, tito zámečtí úředníci, v čele 
s vrchním hejtmanem či hospodářským ředitelem, ovládat doslova každý 
krok svých poddaných? Nedisponovali žádnou přinucovací mašinerií, jen 
několika mušketýry, kteří stáli u zámecké brány. Vždyť třeba olbřímí areál 
českokrumlovského zámku hlídali celkem t ř i  mušketýři! To arci nebylo 
mnoho. A štábní útvary tohoto panství, jednoho z největších na evropském 
kontinentu, s více než 23017 vesnicemi a vesničkami spravovaly jen o málo 
víc než tři desítky úředníků, mezi nimiž byla ovšem nemalá část písařů.18 
To je jistě mezní rozměr tématu, který nelze generalizovat. Tak třeboňské 

16 Srov. TK II, s. 322–373, např. na s. 368 jsou statky Veselíčko, Vlasenice, Vlčkovice, 
Vodice a Zadní Střítež s jednou až sedmi lokalitami.
17 TK I, s. 116–124, se zlatokorunským a vyšebrodským klášterstvím se jednalo o bezmála 
400 lokalit.
18 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vs Český Krumlov, sg. I R 1. Z posledních prací 
viz zejména B r a k e n s i e k ,  Stefan: Herrschaftsvermittlung im alten Europa. Praktiken 
lokaler Justiz, Politik und Verwaltung im internationalen Vergleich. In: Brakensiek, Stefan 
– Wunder, Heide (Hgg.): Ergebene Diener unter Heren? Herrschaftsvermittlung im alten 
Europa. Köln 2005, s. 1–21; srov. t ý ž :  Verwaltungsgeschichte als Alltagsgeschichte. Zum 
Finanzgebaren frühneuzeitlicher Amtsträger im Spannungsfeld zwischen Stabsdisziplinierung 
und Mitunternehmerschaft. In: H o c h e d l i n g e r ,  Michael –  W i n k e l b a u e r , 
Thomas (Hgg.): Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwal-
tungs- und Behördegeschichte der Frühen Neuzeit. Wien – München 2010, s. 271–290. 
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panství spravovala asi patnáctičlenná skupina úředníků a jejich písařů 
v čele s vrchním hejtmanem.19 Jistěže tito lidé měli k ruce nižší rovinu 
správy, kterou představovali zejména venkovští rychtáři,20 ale ani ty nelze 
z hlediska sledovaného tématu přeceňovat, pokud jde o případné aktivity, 
jež by měly zabránit odchodu poddaných, ale také je „každodenně dis-
ciplinovat“.21 Bude ještě příležitost vyjádřit se k povaze vrchnostenských 
interakcí s poddanými, a naopak interakcí poddaných s vrchností. Ne, 
nejedná se o dvě stejné strany jedné rovnice! 

Pokud jde o kontrolu migrace, klíčovou roli zde sehrávaly parametry 
kvalitativní stejně jako efektivnost správního aparátu. Tu mohla posilovat 
také různá udání či přímo denunciace, jež v některých případech mohly 
zabránit spontánnímu odchodu poddaného z panství. Pokusme se začlenit 
uvedené kvalitativní relace do celkového nástinu této problematiky, jež má 
speciálně pro jižní Čechy svoje moderní zpracování. V následující partii je 
budeme stručně rekapitulovat a naznačíme jeho silné a možné i slabé stránky.

Retrospektiva: není migrace jako migrace

Studium migrace v raném novověku představuje u nás jistou badatel-
skou tradici, za kterou stojí řada důležitých výsledků.22 Takovéto bádání je 
přirozeně založeno především kvantitativně. Region jižních Čech se dočkal 
moderního zpracování tematiky v rámci a kontextu studia demografického 
vývoje v raném novověku. Studium migrace vychází především z panství 
Chýnov na Táborsku, ale několikrát bylo zobecňováno jeho autorem 
Josefem Grulichem. Z tohoto hlediska je třeba brát jako pokus o repre-
zentativní obraz jihočeských poměrů, a to v dlouhém časovém záběru 
od 16. do 18. století.23 Grulich dochází k modelové představě, podle níž 

19 Srov. SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 6R (červená), důchodové účty 
panství Třeboň. 
20 Pro Krumlovsko H i m l ,  Pavel: Die „armben Leüte“ und die Macht. Die Untertanen der 
südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, 
Obrigkeit und Kirche (1680–1781). Stuttgart 2003, s. 121–184; t ý ž :  Richter, die nicht 
richten (und umgekehrt). Über die unscheinbaren Schnittstellen der Macht im frühneutzeitli-
chen Böhmen. In: Brakensiek, Stefan – Wunder, Heide (Hgg.): Ergebene Diener ihrer Heren. 
Herrschaftsvermittlung im alten Europa. Köln – Weimar – Wien 2005, s. 261–277.
21 M a t l a s ,  Pavel: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní. Hranice trestní discipli-
nace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.–18 století. Praha 2011; 
k takovému pojetí srov. Č e c h u r a ,  J.: Antidisciplinování, či disciplinování zdola? ; t ý ž : 
Norma, knížecí reskripty kontra každodenní praxe a praktiky: mýtus a realita tzv. schwarzenberského 
zákazu sňatků. Jihočeský sborník historický 82, 2012, s. 164–194.
22 V tomto kontextu odkazuji na periodikum Historická demografie, srov. i následující 
poznámku.
23 G r u l i c h ,  Josef –  M a u r ,  Eduard (edd.): Dějiny migrací v českých zemích 
v raném novověku. Praha 2006; G r u l i c h ,  Josef –  Z e i t l h o f e r ,  Hermann: 
Migrace jihočeského obyvatelstva v období před třicetiletou válkou a po jejím skončení. Historická 
demografie (dále HD) 22, 1998, s. 79–105; G r u l i c h ,  Josef: Motivace migrací a mobility 
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lze migraci jihočeského venkovského obyvatelstva, chápanou jako typologie 
prostorového pohybu,24 rozčlenit do čtyř skupin:

a) občasná, každodenní změna místa pohybu,
b) sezonní mobilita,
c) dlouhodobý pobyt mimo panství,
d) trvalá změna místa pobytu (+ zvláštní typ: propuštění na svobodu).
Tato typologie je založena nejen na dlouholetém empirickém studiu 

určitých typů pramenů, ale rovněž na výrazně právní i správní determinaci. 
Osoba, která neprošla známým mechanismem udělování výhostu, prakticky 
nemohla (alespoň podle naznačené typologie) opustit panství a naopak 
přistěhovat se na to které panství mohl v podstatě jen ten, kdo disponoval 
příslušnými papíry. Zpravidla „kus za kus“. Grulich si je vědom, že se 
vyskytovaly i jiné možnosti pohybu, takže „vedle legálního prostorového po-
hybu je nutné současně zohlednit také tzv. ilegální migraci, případně zbíhání“.25 
Nicméně pojem zbíhání, který by si zasloužil nový, komplexnější výklad, 
autor dále nediferencuje. 

Analyticky Grulich zkoumá migraci na základě dvou souborů doku-
mentace. Předně souboru předbělohorského soupisového materiálu z let 
1585–1607, který se svou povahou, strukturací stejně jako výpovědní 
schopností docela podstatně liší od dlouhých řad poddanských soupisů 
vzniklých po polovině 17. století. Vlastní studium migrace na Chýnovsku 
je založeno na analýze pozemkových knih z let 1650–1800. To je převáž-
ně statický materiál, týkající se změny majitelů vesnických hospodářství. 
A na této podrobné, jistě pracné i přesné analýze, je založeno Grulichovo 
pojetí migrace.26 Odvíjí se tedy od správně-právního postupu příslušných 
vrchnostenských úředníků, kteří evidovali změny hospodářů. V řadě vesnic 
ovšem početně převládalo neosedlé obyvatelstvo. To nebylo tolik vázáno 
k rodné hroudě. Příslušné zobecňování migrací se blíží téměř moderním 
statistickým šetřením migrace a jejich motivací.27 

venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století. In: Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav 
(edd.): Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku. České Budějovice 2007, 
s. 255–290; t ý ž :  Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. 
až 18. století. České Budějovice 2008, s. 322–339; zde je ovšem sledována pouze migrace 
spojená s výměnou hospodáře na gruntech, tím se však autor zbavil analýzy dynamického 
faktoru populačního vývoje, který představovalo neosedlé obyvatelstvo. To sleduje nanejvýš 
v jeho mladých letech (s. 217–229). Grulich založil tuto analýzu na pozemkových knihách, 
které, jak známo, neevidují neosedlé. Autor hodnotí svůj výzkum vysoko: „…pozemkové knihy. 
Na jejich základě nebyl prostorový pohyb jihočeského obyvatelstva ještě nikdy sledován.“ Z pohledu 
migrací a jejich podob se jedná o velmi limitující faktor, o tom patrně nebude sporu. 
24 G r u l i c h ,  J.: Motivace, s. 261–264. Srov. M a u r ,  E.: Problémy, s. 11–13. Autor 
rozeznává rovněž čtyři typy migrace.
25 G r u l i c h ,  J.: Motivace, s. 264.
26 Detailnější rozbor tohoto ne právě adekvátního pojetí bude uveden na jiném místě.
27 P a v l í k ,  Zdeněk –  R y c h t a ř í k o v á ,  Jitka –  Š u b r t o v á ,  Alena: 
Základy demografie. Praha 1986.
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Použitou metodu považuji za poněkud diskutabilní. Její přesnost, 
kterou si autor pochvaluje, je pouze zdánlivá, poněvadž analyzuje pouze 
selská hospodářství. Takový postup nevystihuje celou složitost a komplex-
nost problematiky. Mám za to, že vlastní typologie migrace je nedostatečně 
historizována, je založena v podstatě na moderní demografické systema-
tice a snaží se její statistický aparát „napasovat“ na raný novověk. Je to 
podobné tomu, jako bychom použili údaje moderní sociologie na stejnou 
historickou epochu...

Není nesporné, zda migraci (legální i ilegální) lze chápat jako téměř 
výlučně sociálně podmíněný pohyb obyvatelstva. A to již z toho důvodu, 
že migrace neměly vždy racionální či existenční motivaci, jak se zpravidla 
předpokládá a vykládá.28 Poněkud problematická je rovněž klasifikace 
migrací na legální a ilegální. Pro koho legální? Kdo ji vnímal jako ilegální? 
To je výrazný pohled shora, řekněme správně-vrchnostenský. Problém 
je také v tom, že v dobových pramenech zůstávalo nedovolené opuštění 
panství – alespoň podle dokladů z jihočeských schwarzenberských panství 
– zpravidla netrestáno. Nakonec o tom vypovídá i skutečnost, že nebyla 
vedena samostatná písemná agenda o nedovoleném opuštění panství. 
Vždyť pro panství Třeboň šlo o pouhopouhé dva fascikly dokumentace, 
které pokrývají období 320 let.29 

Pokud se neformální migrace nespojila s jinou aktivitou, např. sexu-
álním deliktem či kriminálním činem, mohla zůstat docela utajena. Výše 
uvedené příklady jsou toho jasným dokladem. Je zřejmé, že snaha Josefa 
Grulicha o co nejpřesnější stanovení kvantitativních relací se musela míjet 
účinkem. Opravdu, řada aktérů různých „ilegálních“ migrací vůbec nevě-
děla, že činí takovýto přestupek. A to i v případě, že překračovali zemskou 
hranici. Ovšem i ti, kteří si byli dobře vědomi, že jednají bez povolení (to 
nemuselo být rozhodně vždy písemné), se nebáli – nejednou s odstupem 
řady let – vrátit na rodné panství, ač věděli, že za své kroky jistě nebudou 
pochváleni. 

Další rozměr studia migrací

Tradiční prameny využívané pro kvantifikaci nejen na jednotlivých 
jihočeských panstvích nemohly zachytit celou dynamiku tohoto fenoménu, 
lhostejno v jakém století se pohybujeme. Za všechny netradiční motivy 
dočasného, právě tak jako trvalého opuštění panství mohu výběrově 
jmenovat například pohyb kriminálních elementů či migraci jako reakci 

28 Řadu dokladů k odchylné motivaci přinesl Č e c h u r a ,  Jaroslav:  Kriminalita 
a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770. Praha 2008; t ý ž :  Sex v době 
temna, passim.
29 Srov. SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 63–64.
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na předchozí sexuální jednání, osobní konflikty v rodině apod.30 Samo-
statný zdroj migrace představoval pohyb neusedlého obyvatelstva, který 
lze velice dobře indikovat v tzv. poddanských soupisech. Najdeme v nich 
nejednoho muže či ženu, o kterých je poznamenáno, že odešli do Moravy, 
do Vídně či do Prahy. Anebo docela prostě, že se neví, kam vlastně odešli. 
Ano, i takový rozměr měla raně novověká migrace. 

Nelze ji tedy vyjadřovat pouze kvantitativními relacemi. V takovém 
badatelském zorném úhlu se může zdát, že 80 či 90 % jakéhosi „standard-
ního“ chování (spíše bych řekl očekávaného chování) znamená rozhodující 
trend či vývojovou tendenci. Ale jak vysvětlit ten „zbyteček“ venkovské 
populace, který se choval jinak, nejednou dost nevypočitatelně? I kdyby 
se jednalo o jedno jediné procento odlišně jednajících osob, je třeba vzít 
je v úvahu. Nenacházíme jen racionální, ale také neracionální (iracionální) 
stránku chování lidí raného novověku. 

Jde o to postihnout kvalitativně diferencovanější obraz. Není přece 
třeba neustále petrifikovat jakési banální pravdy o tom, že většina poddan-
ského obyvatelstva, zejména osedlého či selského původu, se vyznačovala 
relativně menším sklonem k migraci. Je tématem rozhodně nikoli margi-
nálním odhalit individuální motivaci jedinců, kteří byli schopni i ochotni 
opustit své rodné panství, aniž k tomu drželi v rukou potřebné papíry, 
pobývat několik měsíců či několik let „ve světě“, kde se jich jistě část 
usadila. Ale nechyběli ani takoví, kteří se s odstupem několika let vrátili 
na rodnou hroudu. Tito lidé se nejen odvážili opustit bez povolení rodné 
panství, ale nechyběla jim odvaha – možná ještě větší – vrátit se domů. 
Jistě najdeme různé individuální motivy; lze kupříkladu zachytit ženu, 
která opustila manžela a odešla se svým milencem do středních Čech, kde 
je čekala také jistá budoucnost. Ale jiná žena, chalupnice Alžběta Cihlová 
z Bzí, se vrátila zpět do rodné vsi a jako důvod uvedla stesk po dětech.31 

Právě poznání takových příběhů či případů jednotlivců představuje 
moderní badatelské tendence a postupy,32 které poněkud odsunují svého 
času moderní záplavy kvantitativních relací, navíc interpretovaných zpra-
vidla jen jako souhrn dílčích numerických údajů. V tradiční společnosti 
mělo číslo daleko menší význam, než se mu někdy připisuje.

Uveďme si pro sledované panství příklad významu kvalitativního 
přístupu k tématu migrací. Na jih od Českých Budějovic leží ves Staré 
Hodějovice, patřící třeboňskému panství, kterou tradičně osidlovalo ně-
mecké obyvatelstvo. To mělo trvalé kontakty s hlavním městem podunajské 

30 Srov. G r u l i c h ,  J.: Motivace, s. 275–280. J. Grulich, pokud zmiňuje některé pří-
pady ilegální migrace, se nemálo opírá o tzv. exogenní faktory, průchody vojenských jednotek. 
Hovoří o zběhnutích, ale nezabývá se vůbec návratem těchto osob na panství, pojednává 
prakticky výlučně o pohybu z panství ven.
31 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 27 (výslech z 30. září 1684).
32 U l b r i c h t ,  Otto: Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit. 
Frankfurt am Main 2009.
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monarchie. Ano, například v roce 1720 je u desítky osob poznamenáno, 
že odešly do Rakous. Není podstatné, zda se tak stalo rok předtím či třeba 
před pěti lety, ale stalo se to! Byli tito lidé na cestu vybaveni potřebnými 
dokumenty? Ne, většinou nebyli. To potvrzují dva případy z let 1722–1723 
a 1738, v nichž šlo o sňatky tamních obyvatel ve vídeňském chrámu 
sv. Štěpána.33 Tam oddané páry se vrátily na rodné vsi, ale při vyšetřování 
jejich případu vyplynulo z kontextu jejich výpovědí jméno nejedné ženy 
a nejednoho muže, kteří v průběhu dvou dekád nalezli živobytí ve Vídni. 
Pocházeli ze Starých Hodějovic a nedisponovali prakticky žádnou výhostní 
dokumentací, jak vyplynulo z výslechu. Tyto osoby také – s jistým odstu-
pem – marně hledáme v poddanských soupisech. A to už potom nejsou 
zanedbatelné, ač nekvantifikovatelné skutečnosti.

Podobné byly interakce poddaných s pražským souměstím. Ulehčoval 
je schwarzenberský statek Jinonice, dnes součást pátého pražského obvodu. 
Bylo obvyklé, že poddaní z českého jihu, přirozeně z řady schwarzenber-
ských statků, dováželi pravidelně různé produkty do Jinonic. Nejedna žena 
či muž navázali kontakty s obyvateli hlavního města, s nimiž se rovněž 
setkávali při práci v Jinonicích, a tak se nakonec do rodné vísky nevrátili. 
I tento migrační proud si zasluhuje sledování.

Konečně je tu ještě jeden výrazný typ migrace, totiž pohyb zejména 
mladých lidí uvnitř jedné vsi mezi jednotlivými hospodářstvími. Další 
možností byla migrace selských či podružských dětí po hospodářstvích 
sousedních, bližších, ale i vzdálenějších vsí. Snad by bylo možné označit 
jejich migrování rovněž za sezonní, ale J. Grulich chápe pod pojmem se-
zonní agrární cyklus. V mém případě se jednalo o jiný mechanismus, totiž 
stavění sirotků, případně nástup do služby. Tento cyklus začínal zpravidla 
na konci listopadu toho kterého roku, aby byl dokončen do Silvestra, kdy 
byla uzavírána agenda evidence třeboňského obyvatelstva. 

K přiblížení tohoto svou povahou mikrohistorického jevu či procesu 
jsem vybral nevelkou a zdánlivě docela bezvýznamnou vísku třeboňského 
panství – Pelejovice. Zde šly na malém prostoru dobře postihnout takovéto 
meziroční pohyby, pro které bychom mohli použít označení „mikromig-
race“.34 A posoudit, zda odchod do služby měl sociální motivaci, anebo 
zda šlo o proces učení, kdy mladí chlapci a dívky, od deseti či dvanácti 
let, získávali dovednosti jak hospodařit. Zde nebylo nedůležité, že opustili 
rodinný grunt nebo chalupu.35 

33 K tomu Č e c h u r a ,  Jaroslav: „Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, 
které jsem jemu prala.“ Hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů. Archivum 
Trebonense 12, 2011, s. 235–268.
34 Č e c h u r a ,  Jaroslav –  Č e c h u r o v á ,  Jana: Mobilita v jedné české pobělohorské 
vsi: Pelejovice 1650–1700. In: K novověkým sociálním dějinám I. Praha 1999, s. 94–124. 
35 Srov. G r u l i c h ,  J.: Populační vývoj, s. 217–229, 322–339, chápe migraci normativ-
ně. M a t l a s ,  P.: Shovívavá vrchnost, s. 87–89, hovoří o „omezení volného pohybu a ilegální 
migrace“. Musíme se ptát, kdo a jakými prostředky by tuto migraci mohl omezit? Jaké měla 
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Vůbec nic nevíme o pohnutkách, jež vedly některé osoby, aby nehle-
daly živobytí na svém panství, ale jinde, mimo ně. V průběhu 18. století 
občas nacházíme zprávu, že určitý jednotlivec nenalezl práci u třeboňských 
sedláků, případně měšťanů poddanských měst, anebo byl z práce propuštěn 
pro své konfliktní jednání, a musel hledat živobytí jinde. Důvodů, proč 
některé osoby sloužily v rámci panství, jiné naopak hledaly živobytí téměř 
pravidelně mimo ně, mohlo být mnoho. Jednou z motivací byly jistě určité 
rodinné či příbuzenské vazby. Často měla vliv rovněž geografická poloha 
lokalit ležících poblíž hranic jednotlivých panství. To jsou skutečnosti, 
které hrály svoji roli patrně odnepaměti.36 Nelze navíc vyloučit řadu indi-
viduálních motivací, jež nejednou nejsou racionálně vůbec vysvětlitelné, 
například konflikty v rodině. Zvláště husté předivo vazeb existovalo mezi 
Třeboňskem a Hlubockem.37 Tato lokální migrace se mimo jiné obtiskla 
do nemalého množství sexuálních deliktů, kterých je mezi léty 1650–1770 
více než šest desítek.

Hranice mezi jednotlivými panstvími v každodenním pohybu lidí 
nepředstavovaly víc než nepevnou, ba porézní překážku. Při dotazování 
na možný sňatek poddaných z různých panství nepadlo ani slovo o tom, 
že žena je vlastně cizopanská poddaná, ale jediný dotaz se týkal okolnosti, 
zda je muž schopen ženu uživit. Dokonce někdy probíhal výslech ženy 
v Třeboni a výslech muže v Hluboké nad Vltavou.38 Ve výměně několika 
přípisů mezi oběma centry nepadlo jediné slovo o tom, že žena je třeboň-
skou poddanou, zabývaly se výlučně ženiným těhotenstvím. Sňatek mohl 
být povolen; pokud by tak hlubocký hejtman neučinil, měl by souložník 
zaplatit alimenty ve výši pěti zlatých. Současně nepřehlédneme, že výhosty 
mezi oběma panstvími tvořily trvalou součást vzájemné interakce podda-
ných obou panství.39

Řada dokladů z 18. století indikuje stopy po integrovaném prostoru 
sledovaných velkých schwarzenberských panství. Z hlediska interakcí hlu-
bockých poddaných s jinými panstvími pozorujeme současně jistý posun 
od původní osy, jež výrazně směřovala k městu Vodňanům,40 aby se posléze 
přesunula směrem k Chýnovu. To je jistě zajímavá a současně důležitá 

správa panství nástroje? Jakým způsobem by to prováděla? A tak dále, k těmto otázkám se 
vrátím na jiném místě.
36 Srov. Č e c h u r a ,  Jaroslav: Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního 
velkostatku v předhusitských Čechách. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 42, 
1988, s. 1–73; t ý ž :  Zapomenuté listiny kláštera Želiv v předhusitském období. Jihočeský 
sborník historický 57, 1988, s. 25–39 (pro pozdní středověk). 
37 Tento aspekt není prakticky zohledněn v monografii M a t l a s e ,  P.: Shovívavá 
vrchnost, passim, ač se vzhledem k množství dokumentace přímo nabízí. 
38 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 43 (výslech z 18. července 1740).
39 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 24–28 (Hluboká nad Vltavou), tak i Vs Hluboká 
nad Vltavou, IB 5AU 8–40 (všechna panství).
40 SOA Třeboň, Vs Hluboká nad Vltavou, sg. IB 5BP 12, resp. 16 (kde je snad výlučně 
dokumentace k Chýnovu). 
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skutečnost. Ovšem neměla by přehlušovat poznatek zásadní, že v případě 
sexuálních deliktů poddaných dvou sousedních schwarzenberských pan-
ství byla zjevná tendence ústupu poddanských svazků do pozadí za řešení 
konkrétních případů. Je jasné, že se jednalo o poněkud posunutou optiku, 
protože zde nepřestávala platit standardní poddanská kritéria – vystupo-
vání z poddanských vztahů stejně jako vstupování do nich. Dokládají to 
nesčetné výhosty mezi oběma panstvími. 

Sledoval se převážně pohyb či migrace z panství ven, tedy pohyb 
odstředivý. Nemůže být nejmenších pochyb o tom, že analogicky probíhala 
migrace opačná.41 V případě posledně jmenovaných možností přesunu 
osob se jednalo právě o migraci nikoli odstředivou, ale přesně opačnou – 
dostředivou. Na ni nelze zapomínat. 

V tomto kontextu je účelné připomenout ještě jeden typ migrace, 
a tím mohl být pohyb přes zemské hranice: z Čech i do Čech. V Čechách 
nalezneme řadu pohraničních panství, kde poddanské soupisy evidují 
nejednoho přistěhovalce z území říše. Například západočeské panství 
Horšovský Týn se stalo cílem „infiltrace“ množství osob ze sousedního 
Bavorska, které se na Horšovskotýnsku usazovaly.42 Poddanské seznamy 
nezachytily, zda měli tito lidé výhosty, či nikoli. Zejména pro osoby v čelední 
službě by to byla poněkud iluzorní představa. Nemalý pohyb pozorujeme 
třeba na jihočeských Nových Hradech, a to v obou směrech, tedy i z No-
vohradska do Rakous.43 Úředníci spravující panství stejně jako venkovští 
rychtáři byli především pragmatikové. Více je zajímal počet lidí, množství 
pracovních sil a sociální smír než jakési byrokratické představy, že člověk, 
jenž se objevil na panství, je pro ně akceptovatelný toliko v případě, že má 
v pořádku papíry. A to není opravdu více než představa, neboť každodenní 
realita byla vskutku poněkud odlišná.

Přehled těchto empiricky zjištěných skutečností, jež se odrazily v pro-
cesu migrace, není přirozeně úplný. To ani není cílem tohoto nástinu. Chci 
jen upozornit na to, že po zjištění základních kvantitativních relací musí 
následovat studium kvalitativních parametrů. Proto jednotlivé výše uvedené 
charakteristiky lze považovat za indikátory migrace / migrací. Jejich počet 
se může lišit panství od panství. Nepříznivé podmínky k pohybu osob byly 
jistě na malém panství, jež bylo snadno spravovatelné a kontrolovatelné. 
Jinak tomu bylo na panstvích velkých a lidnatých. Z výše uvedených důvodů 
při sledování individuálních migrací o nich hovořím jako o spontánním 
či živelném fenoménu. Takové označení zachycuje onen pohyb daleko 

41 Tento aspekt jsem v početných Grulichových prací k tématu migrace nenalezl, což při 
spektru jím použitých pramenů ani nepřekvapuje.
42 Za seznámení s touto otázkou děkuji Ivaně Němečkové.
43 Řadu jihočeských pohraničních panství – a poddanské soupisy jejich obyvatel – lze 
nalézt v DigiArchivu SOA v Třeboni (http://digi.ceskearchivy.cz/).
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adekvátněji než tvrdé, normativně zatížené označení ilegální, které má 
navíc docela specifické konotace s naší přítomností či nedávnou minulostí.

Třeboňští poddaní na Moravě (1700–1750)

Po roce 1700 můžeme postihnout silnější pohyb jihočeských pod-
daných, zejména z Třeboňska. Pohled na jednotlivé disponibilní doklady 
prozrazuje, že Morava mohla představovat pro nejednoho jihočeského 
poddaného až jakousi zemi zaslíbenou. O tom patrně panovalo na jihu Čech 
poměrně rozšířené povědomí. Jeho součástí byli i zjištění, že na Moravě se 
mohly dát oddat osoby, jež měly problémy se získáním povolení k sňatku. 
Takovou osobu představovala třeba jistá Dorota Houdková z městečka 
Lomnice nad Lužnicí, jejíž případ tu byl vyšetřován v roce 1712. 

Při vyšetřování bylo konstatováno, že Dorota „prve podvakráte zmrha-
ná, napotom za Prokopa Tichýho vdaná, kterej léta 1706 pod rekruty na vojně 
za město dán jsouce a věděti se nemůže, zdali živej nebo mrtvej, zdržuje se ona při 
Matějovi Houdkovi, bratru svém, s jedním nádeníkem, jménem Karlem, vdovcem, 
k vobtěžkání přišla a vědouce o tam, že těhotná jest, do Moravy spolu odešli, 
a tam oddati dáti se chtějí“.44 Ano, tato dvojice utekla na Moravu na podzim 
roku 1712. Vidíme ovšem, že se nejednalo ani o sociální, ani o existenční 
pohnutky, jež motivovaly takovou akci. Ostatně asi čtyřicetiletá Dorota se 
posléze vrátila domů a vypověděla o motivu své anabáze: „Proto sem s ním 
odešla, že sem s ním půltřetího měsíce těhotna byla. On mně sliboval, že se se 
mnou v Moravě vodati dá.“ 

Toto rozhodnutí bylo zatíženo doprovodným problémem, totiž že šlo 
o již vdanou ženu. Hrozilo tak nebezpečí bigamie. Dorotin manžel Tichý 
ji v roce 1706 opustil a dal se naverbovat do vojska. Uplynulo mnoho 
let a nevědělo se, zda ještě žije, nebo ne. A žena na to ani příliš nedbala. 
Spokojila se s ústní, neoficiální informací, že je manžel po smrti. Ostatně 
přišla za svobodna dvakrát „k pádu“ (byla opakovaně těhotná),45 na druhé 
straně nalezla partnera, jenž se s ní oženil – bez ohledu na ženino velice 
nepříznivé sociální či společenské postavení.46 Posléze ovšem raději odešel 
do armády…

Výslech v Lomnici je pozoruhodný, neboť odráží skutečnost, kterou 
jsem odhalil pro tento region při studiu sexuálních deliktů, totiž že pro-
středí drobných urbánních sídlišť vynikalo jistou nestandardností úředního 

44 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 28 (výslech 18. března 1713).
45 Srov. T i n k o v á ,  Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 
2004, s. 310–356; situace na Třeboňsku viz Č e c h u r a ,  J.: Sex v době temna, passim. 
46 V e l k o v á ,  Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny 
a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Štáhlavy. 
Praha 2009, s. 348–362. 
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řízení, které v některých případech (jako je právě tento) zachycuje velice 
autenticky projednávanou kauzu. „Kterak jste odešli, vědouce, že poukázání 
passu projíti nemůžete?“ Na tuto otázku žena odpověděla: „Dal nám psaní 
pan Johannes Besarini zdejší, abychme za svobodní lidi prošli, tak jsme v městě 
Znojmě, v klášteře u bílých kněží, sekretáři toho kláštera dali, abychme vodáni 
byli. On to do kláštera vnesl, že to bez podepsání jména bylo, to nám roztrhali, 
a více nám toho nevrátili.“

Tak odhalujeme jakoby mimoděk mechanismus, jak bylo možné odejít 
z jižních Čech na jižní Moravu a dát se tam oddat. A vůbec tomu nemuselo 
předcházet nějaké složité jednání aktérů uvedeného transferu. Je jisté, že 
přinejmenším žena z poddanského městečka nemohla být nositelkou sta-
tusu svobodného člověka. Naznačený plán, jak se nechat oddat i v takové 
složité životní situaci, narazil ve Znojmě v podstatě jen na skutečnost, že 
průvodní list nebyl podepsán. Možná se tak stalo záměrně, aby se z pohledu 
poněkud tajemného pisatele jednalo o přehlédnutí, kdyby se na jeho pod-
vod přišlo. Tak by to nemuselo vyznít jako vědomé falšování… Takovéto 
manipulování s dokumenty bylo přirozeně poměrně přísně postihováno.47

Na druhé straně organizátor uvedeného pokusu, jistý Karel, musel 
o možnosti takové cesty či způsobu jednání vědět své, jelikož to byl on, kdo 
prosazoval toto řešení. Žena vypověděla: „Byla sem od něho přemluvena, že se 
se mnou vodati dá.“ Pak nemohla nenásledovat otázka, proč ženin souložník 
není spolu s ní u výslechu: „Kdepak ten tvůj lotr zůstal, jakým způsobem jste 
se rozešli?“ A vyšetřující se dozvěděli toto: „Ve vsi Příměticích, blíž města 
Znojma u pana faráře na faře zůstává. Byli jsme tam prozrazeni od Václava, 
kterej s Alenou, cerou po neb. Krlinovi, panským bednáři lomnickým odešel, že 
já muže na vojně mám. A proto Karel mě do Lomnice k panu Besarinovi poslal, 
aby nám jinej spis dal, aby nám platnej byl, abychme se vodati mohli.“ 

Tato slova mohou naznačovat jeden z kanálů mezi jihočeským měs-
tečkem a jihomoravským regionem. Odhalují navíc patrně další dvojici, kde 
Alena Krlínová pocházela z jihočeského městečka Lomnice nad Lužnicí, 
zatímco její partner byl neznámého původu.

Bylo téměř pravidlem, jak prozrazují výslechy, že obyčejně ten který 
aktér či aktéři se nevypravili do neznáma, ale někam, kde se mohli opřít 
o příbuzného či prostě o někoho známého. Bohužel nevíme, zda onen 
úředník vydal vylepšený pas a proč vlastně skončila žena ve vězení a u vý-
slechu. Jak celý případ dopadl, zůstává otevřené. Jisté je pouze to, že žena 
důvěřovala Karlově nabídce, že uvedenou cestou zařídí jejich sňatek. Kdyby 
se to bylo povedlo, o tomto případu bychom se nedozvěděli. 

Matějovi Dobešovi bylo v roce 1715 dvaadvacet let. Jednalo se o nej-
staršího syna sedláka a možného dědice třičtvrtělánového hospodářství ze 

47 Srov. tzv. Josefinu, přesněji: Jeho Milosti Římského Císaře… Josefa Prvního… Nové 
Právo Útrpné a Hrdelní pro Království České… Praha 1708. Řadu dokladů o této praxi přinesl 
U l b r i c h t ,  O.: Mikrogeschichte, s. 256–298.
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vsi Sviny na třeboňském panství.48 Patrně neměl o takovou kariéru valný 
zájem, neboť opustil rodiče i hospodářství, a „semo tam se potuloval“. Neví-
me, kdy se seznámil s jistou Rozinou Chrastinovou z Dolního Bukovska. 
V listopadu uvedeného roku v noci přišel tajně do tohoto městečka, aby 
si tam vyzvedl Rozinu, ale nejen to: „Majíce oba spolu své věci při sobě; on 
k tomu ručnici, jak se u obouch vyrozumívá, do Moravy, pryč z panství odejíti, 
oumyslu byli.“ 49 Více není známo. Nicméně však zaujme skutečnost, že 
mladý muž si vzal na cestu střelnou zbraň. Zase, měřeno normativně, již 
v roce 1680 bylo schwarzenberským poddaným přikázáno, aby odevzdali 
zbraně.50 Jak je vidět, i takováto norma se nemusela brát doslova, anebo 
v jistém časovém odstupu byla tak trochu „opomenuta“. Ostatně v doku-
mentaci není reflexe toho, že by se někdo nad skutečností, že muž odcházel 
se zbraní, pozastavil.

„Z jaké příčiny si jemu byla po vůli, z ohledu budoucího manželstva, 
anebo z ouplatku?“ zeptal se v srpnu roku 1718 schwarzenberský úředník 
Alexander Ambrožovský na třeboňském zámku dvaatřicetileté Žofie Šťast-
né,51 která na to odvětila: „On mně dále žádného manželstva nesliboval, ani 
mně žádného ouplatku, tím méněj dáti slíbil. Toliko jenom žádal, abych jeho 
neprozradila, že pudeme spolu k Moravě a tam že se oddati dáme. Já ale mys-
líce, že by on mě třebas na cestě zabil, s ním jsem jíti nechtěla.“ Jistý problém 
nastal v okamžiku, kdy měla uvést svého partnera, na kterého ve výslechu 
narážela. Ukázalo se totiž, že se jednalo o (česko)krumlovského poddané-
ho jménem Jakub. Více žena, podruhyně žijící na chalupě ve Veselí nad 
Lužnicí, nevěděla. Nedokázala odpovědět na otázku: „Dyť budeš vědět, jaké 
příjmení má, anebo z které vesnice jest?“ Marná snaha, zbytečná otázka, jak 
o tom svědčí ženina slova: „To vědět nemohu.“ Nepřehlédneme, že rychtář 
ložní z městečka Veselí nad Lužnicí, Jiří Brejlovec, věděl, že Jakub pocházel 
z krumlovské vsi, o níž uvedl, že se jmenuje Malenice.52

Uvedená slova indikují několik skutečností. Předně to, že ženy nevá-
haly podstoupit sexuální dobrodružství se všemi riziky možných následků 
i za konstelace, že neznaly základní nacionále svého souložníka… To 
samozřejmě předpokládalo krátkodobější známost. Ostatně podrobnější 
pohled na téma prozrazuje, že nebyly žádnou vzácností i několikahodinové 
známosti, po kterých následovalo tělesné obcování. Vraťme se zpět k vy-
slýchané ženě: „Asi sedmkrát sem s ním tělesně hřešila, nočního času ve svět-
nici, kdež on, dyž jsem spala, mě jednou s prutem šlehal, až sem se probudila,“ 
popsala své dobrodružství Žofie Šťastná. Mohlo se jednat o jistou strategii 

48 Podle SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1.
49 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 33 (dokument z 18. listopadu 1718).
50 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 4E 21. 
51 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 34 (dokument z 18. srpna 1718). Žena se dostala 
poprvé do jiného stavu v roce 1712, SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 33.
52 Takto pojmenovanou ves na panství Český Krumlov nenacházím. Snad se jednalo 
o Malinín.
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jinak neznámého krumlovského poddaného, který podněcoval k přesunu 
na Moravu ženu, kterou znal podle všech indicií docela málo? To nemů-
žeme odhalit. Konečně bychom neměli přehlížet, že žena nevyslyšela jeho 
vábení a zůstala v jižních Čechách, přestože jí takové rozhodnutí přinášelo 
určité nepříjemnosti, neboť byla v tomto případě již podruhé v jiném sta-
vu. Dala tak přednost nelehkému životu svobodné matky v poddanském 
městě před nejistou budoucností s téměř neznámým mužem. Rovněž není 
bez významu, že z pohledu těchto prostých lidí z jihu Čech představovala 
cesta na Moravu naději na lepší budoucnost. Nevíme však, jak mnoho žen 
a mužů z jižních Čech tuto cestu podniklo. Vzhledem k rozšíření uvedené 
představy však od plánů jistě nebylo daleko k jejich uskutečnění. 

V jistém kontextu potvrzuje uvedené zobecnění hned následující 
případ spojený s moravskou cestou. Jeho aktéry se stali devětadvacetiletá 
Kateřina Jiříková, dcera podruha v Horusicích, která žila se svou matkou 
na gruntě sedláka Rozuma, a jistý Říha (Řehoř) Hudlař ze vsi Hůrky nále-
žející k panství Hluboká nad Vltavou.53 V třeboňské vsi Horusice, nedaleko 
známého stejnojmenného rybníka, nacházíme v roce 1722 hned několik 
hospodářů, kteří nesli shodné jméno Jiřík, a mezi tamními podruhy po-
tom devětadvacetiletou Kateřinu Jiříkovou, která byla dvakrát „zmrhaná“. 
Žena pocházela ze selského gruntu, její život se ovšem ubíral mimo toto 
prostředí, takže skončila v podruží. Dokládá to také ženin dlouhodobý 
poměr s Říhou Hudlařem z Hůrek,54 který přivedl třeboňskou poddanou 
již někdy v letech 1715–1716 poprvé do jiného stavu. O tomto aktu jsem 
nenalezl jedinou zmínku.55 Dokládá to jisté mezery nejen v dokumentaci, 
ale i v postihování toho kterého deliktu, zde sexuálního.

Hudlař měl za sebou nejeden zajímavý osud, jak vypověděla Jiříková: 
„Z vojny utekl a letos u souseda Wiplan [!] u Veselí za pacholka sloužil.“  56 To 
zarazilo i správu panství: „Proč si mu byla po vůli, jsouce již od něho zlíhaná, 
a vědouce, že si tě vzíti nemůže, an že zběhl z vojny?“ Žena na otázku trochu 
rezignovaně odpověděla: „On mně vždycky sliboval, že mně sobě vezme a chtěl, 
abych s ním pryč šla, že se dáme v Moravě oddati. Já se to ale učiniti zdalova-
la [!].“ Ale Hudlař nečekal, až se matka jeho dvou dětí odhodlá opustit 
rodnou ves, protože „on již prý před 3 neděli s jinou děvečkou, jmenovitě Mářou 
Drobilkou ze Slověnic, pryč odešel a svou paní dobře obloupil“.

53 Dodáván, že v regionu nalézáme ještě jinou Hůrku, náležející ke statku Bzí, jenž byl 
spravován z Třeboně. 
54 SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 3, v bzíské vsi Hůrce jsem 
v poddanských soupisech kolem uvedeného roku muže nenašel.
55 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 33; srov. SOA Třeboň, Vs Hluboká nad Vltavou, 
sg. IB 5BP 12; srov. SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Ústřední kancelář Český Krumlov, 
panství Třeboň, Schwarzenberská ústřední kancelář, staré oddělení, Hluboká nad Vltavou, 
sg. 5BC & 5BP 2u. 
56 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Ústřední kancelář Český Krumlov, panství 
Třeboň, Schwarzenberská ústřední kancelář, staré oddělení, Třeboň, sg. 5BC & 5BP 2u 
(originál); koncept SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 34 (výslech z 27. listopadu 1722).



63

„ D O   M O R A V Y   U T E K L … “

Mářa Drobilka = Marie Drobilová? Jednalo se o selskou dceru z láno-
vého gruntu v Dolních Slověnicích, které bylo čtyřiadvacet let. Právě v roce 
1722 je u ní poznamenáno v poddanském seznamu: „S lotrem odvandrova-
la.“ Je vidět, že správa panství měla poměrně dobrou a aktuální představu 
o svých lidech. Drobilovi představovali poněkud atypickou selskou rodinu, 
jež měla dvanáct dětí, a to mezi jedním a čtyřiatřiceti lety. Nejstarší syn 
a potenciální dědic gruntu opustil už před léty rodnou hroudu. Rovněž 
jedna z dcer, Voršila, byla na konci roku „v zámku v arestu“. Ale nejen to. 
V Dolních Slověnicích to nebyla jediná rodina Drobilova. Nalézáme tu mezi 
sedláky rovněž vdovu Zuzanu Drobilovou a její dvě dcery, osmnáctiletou 
Veroniku a o dva roky mladší Ludmilu. Všechny tři „odešly do Moravy“  ! 
Je pravděpodobné, že Marie Drobilová byla s nimi alespoň vzdáleně pří-
buzná. Nelze vyloučit, že mezi čtveřicí žen, jež spojily svůj budoucí osud 
s Moravou, mohlo být nějaké dorozumění, či dokonce tajná dohoda.

Vraťme se ale k výslechu Jiříkové, která měla vysvětlit, proč nezabráni-
la tomu, aby její souložník nečekaně a nedovoleně opustil panství: „Když tě 
pobízel, aby si s nim pryč šla, proč si ten jeho oumysl dříve nevyjevila?“ Jiříková 
na to: „Já se v sobotu mýmu hospodáři, však již pozdě, svěřila, že mě obtěžkal, nebo 
on když navětřil, že by jaký do arrestu vsazený býti jměl, prchl tu noc na neděli.“ 
Muž ovšem neutekl s prázdnýma rukama. Je jistým obrazem mikrokosmu 
v poddanském městečku, že jistá vdova přijala do služby uprchlého vojáka. 
Ano, jednalo se právě o Hudlaře. Pověřila jej, aby prodal obilí v Jindřichově 
Hradci. On tak učinil, ale stržené peníze použil ke svému útěku s Marií 
Drobilovou. Jiříkovou přišla tato životní zkušenost na čtrnáctidenní vězení 
a navíc měla utkat trochu příze, přičemž nebylo možné počítat s tím, že by 
se s ní její souložník nějakým způsobem vyrovnal.57 

Karel Kočka byl muž poněkud nevšedního osudu a nepříliš dobré 
pověsti. Však také u výslechu zazněla otázka, skrývající v sobě spíše kon-
statování o jeho osobě:58 „Kdybys neměl žádné milenky, tak by se o tom jistě 
veřejně nemluvilo.“ Kočka si nechtěl tuto celkem logickou konstrukci přiznat: 
„Když se o něčem takovém hovoří mezi lidmi, je to z prosté závisti, a to proto, 
že mám dobré živobytí […] proti mně se nenajdou žádné důkazy. Takové řeči 
jsou založeny na nepravdě.“  59 Tak vnímal sám sebe bývalý sedlák, hospo-
dář, který před lety přesedlal na nádenickou práci. Pozoruhodný příklad 
mentality člověka té doby, který podle všech dostupných indicií na své 

57 SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Ústřední kancelář Český Krumlov, panství 
Třeboň, Schwarzenberská ústřední kancelář, staré oddělení, Třeboň, sg. 5BC & 5BP 2u.
58 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 28 (výslech ze 17. července 1723). 
59 Doslova na otázku: „Wann du keine Neben=Buchlereien üben möchtest, so würde gewies 
hiervon nicht offentlichl. Geredet worden, wie albereit beschiehet?“ Padla odpověď: „Wann etwas 
dergleichen von mir geredet wird, so beschiehet es aus keiner andern Ursach, als aus Missgunst, 
weillen ich mich gut nähren thue, und wann es zum Beweiss können solte, so wird sich gewies keiner 
finden, der sich es zubehaubten sich getrauete, weilen ihre Reden in Unwahrheit gegründet sein und 
ich hierauff auch gleich meiner hierunstetigen Unschuld halber mein Eid ablegen kunthe.“
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sociální pozici nikterak nelpěl, a když ztratil hospodářství, neodstěhoval 
se někam, kde by jej nikdo neznal. Nikoli, etabloval se v docela jiné roli 
a žil si celkem spokojeně. 

Karel Kočka se jako velice mladý oženil a začal hospodařit na selském 
gruntě v třeboňské vsi Drahotěšice. Žil ale v konfliktu s vlastní ženou, 
dědičkou gruntu, k níž se přiženil.60 Měl s ní sice dvě děti, ale obě záhy 
zemřely. Ženu posléze opustil, asi poté, co ztratil grunt pro veliké dluhy, 
které na něm vázly. Pak pobýval určitou dobu na Moravě a v posledních 
letech se živil jako jakýsi venkovský údržbář, zejména tesař; živobytí nalézal 
v Drahotěšicích i jinde po okolí. 

V jakém kontextu se ale muž dostal na Moravu? Při výslechu 17. čer-
vence 1723 dostal Kočka otázku: „Jak je to dávno, co jsi opustil ženu a nechtěl 
jsi a s ní žít a ani bydlet?“ Kočka odpověděl takto: „Nechtěl jsem se od manželky 
izolovat, ale asi před třemi léty jsem pobýval tři čtvrtě roku na Moravě. Odešel 
jsem od ní proto, že jsem na Kočkově statku přišel o dobytek a tím jsem nemohl 
moje dluhy zapravit.“ 61 Vyšetřující úředník se pak zeptal, jak dlouho muž 
hospodařil na Kočkově gruntu, a dostal odpověď, že sedm let. Pak byl 
dotazován, jakým způsobem žil a jak vycházel v této době se svou ženou. 
Nepopíral, že občas jejich soužití bylo velice napjaté a že se dopustil ne-
jedné nepěkné věci. Měl k tomu podle vlastních slov dostatečný důvod, 
jelikož jeho manželka zanedbávala „ženské hospodářství“.62 Následovala 
otázka:63 „Kde ses zdržoval, když ses vrátil z Moravy, když jsi od té doby se 
svou ženou nebydlel?“ Kočkova odpověď byla velice zajímavá, ale o jeho 
anabázi do markrabství nepadlo ani slovo. Mám za to, že z uvedené části 
výslechu plyne docela zřetelně, že v kontextu Kočkových problémů, jak 
existenčních, tak osobních, nepředstavoval jeho moravský pobyt žádnou 
zvláštní nečekanou skutečnost. Je třeba předpokládat, že k němu někdejší 
sedlák nedostal žádné úřední povolení. Přesto nebyly okolnosti této cesty 

60 Kdy se to stalo, není jasné, srov. SOA Třeboň, Sbírka matrik, Ševětín, matrika č. 1 – 
v letech, jež připadají v úvahu, je tu bohužel toliko kolem deseti sňatků ročně. Okolnosti 
patrně může upřesnit jen pozemková kniha vsi Drahotěšice, srov. SOA Třeboň, Okresní soud 
Lomnice, č. 25, Pozemková kniha z let (1638) 1707–1881.
61 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 28 (výslech ze 17. července 1723), doslova: „Wie 
lang ist es schon, was du dich von deinen Weib absöndert und mit ihr nicht Leben oder wohnen 
thuest?“ Kočkova odpověď: „Ich thue mich von meinem Weib nicht absöndern, sondern dass ich vor 
ohngefehr 3. Jahren in Mahren gegangen und deselbst ¾ Jahr verbleiben bin, ist es geschehen, 
weillen ich auff dem Kočkischen Grund von meinen Vieh gekommen, und mithin nicht im Stand 
gewesen bin, meine Schuldigkeiten zu verrichten.“ (Zvýraznění J. Č.)
62 Tamtéž; doslova: „Ich habe mit ihr nicht alle Zeit gut leben können, dass nicht auch zuweilen, 
was slimmes mit unterloffen wäre, weillen ich öffters genuegsambe Ursachen, wegen vernachlassigster 
des Weiss Haus Wirtschaft gehabt habe.“
63 Doslova: „Du sollest aber von dieser Zeit an mit deinen Weib nicht haussen, wass du auss 
Mahren gekommen bist, sage also warumben dieses beschiehet, und wo dein neben Auffenhalt ist?“ 
Kočka: „Dieses kann keiner weder mein Weib sagen, weilen ich meine Kleider und übriges Hauss 
Geräd bei ihr habe, und bin: voll Zeit bei ihr zu Hauss, wann ich nicht anderwärts etwa ein – oder 
andere Arbeit verrichte von wannen ich nicht alle Nacht nacher Haus gehen kann.“ (Zvýraznění 
J. Č.)
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vyšetřovány. V relativně obsažném výslechu tato otázka úředníky zřejmě 
příliš nezajímala, ač se jednalo o nepovolené dlouhodobé opuštění panství. 

Nicméně moravské aktivity Karla Kočky nebyly v zámecké kanceláři 
neznámé, právě tak okolnosti jeho odchodu z panství. Ukázalo se totiž, že 
je podezřelý z kontaktů se skupinou zlodějů, kteří vytvořili organizovanou 
lupičskou bandu.64 V této souvislosti se jej hejtman Zelenka dotázal, zda 
měla jeho žena povědomost, že se chystá opustit panství. Kočka odpověděl: 
„Onať o tom věděla, poněvadž viděla, když sem bral truhlu z komory.“ Dokonce 
se zdá, že se Kočka pokusil přesvědčit manželku, aby odešla s ním, ale 
ta to odmítla. „Kam si zvandroval, kde a jak dlouho si se zdržoval, nebo jaký 
obchod vedl?“, zajímalo Zelenku a dozvěděl se, že „do Moravy, na Mušuškách 
[Mussusskach] sem u hospodského sloužil ¾ léta za pacholka“. Bylo podezře-
ní, že se Kočka dostal na scestí a spolupracoval se sedlákem-zlodějem (!) 
Tomášem Trepkou.65 A proto padl dotaz: „Kde se týž Trepka zdržuje a jaký 
obchod vede?“ Kočka byl se situací dobře obeznámen: „V Honanově [= dnešní 
Unanov] půl míle od Znojma. Náleží to Ježovi panu hraběti de Souches, má 
živnost za půl lánu.“ Oba muži spolu přijeli ze Znojemska na Třeboňsko: 
„Z Moravy sem s ním až do Tejna [= Týn nad Vltavou] dojel. Tam pak ho 
opustil a sám do Drahotěšic přišel.“

Kočka byl znám také svými milostnými aférami, které dokreslují 
osobnostní profil tohoto muže.66 Je mimo pochybnost, že při posuzování 
jeho vztahu k ženám hrálo velice významnou roli veřejné mínění. Do ne-
malé míry se o to zasloužil sám svým neuspořádaným životem a vztahem 
k vlastní manželce, s níž žil po léta odděleně, a také tím, že byl „odsazen“ 
z gruntu. Jednalo se přirozeně o skutečnosti, které přitahovaly zájem okolí. 
Lidé v Drahotěšicích, jež měly v této době kolem dvou set obyvatel, věno-
vali Kočkovi značnou pozornost a nejen oni. Jeho nevšední příběh, kdy se 
z člověka osedlého stal člověk neosedlý, mu dovoloval volný pohyb a hle-
dání živobytí nejen v této části třeboňského panství, ale také na vzdálené 
Moravě… Co bychom ještě mohli zmínit a co rovněž stojí za zamyšlení, je 
okolnost, že řada jeho interakcí s ženami se koncentrovala do nedlouhé-
ho časového úseku, jenž nepřekračoval roky 1722–1723, a po roce 1724 
utichla. Proč? To je možná otázka pro další bádání. Podle všech indicií 
nevyužil obvyklého únikového kanálu a nenechal se naverbovat do vojska.67

64 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 64 (výslech z 28. února 1722), je zde nadepsáno, 
že jde o výslech „Karla, bývalého hospodáře na Kočkovej živnosti v Drahotěšicích, který všechno 
promrhaje, potom do Moravy zběhl“.
65 K němu Č e c h u r a ,  J.: Kriminalita, s. 99.
66 V roce 1722 měl Kočka kratší poměr s dvaadvacetiletou Kateřinou Boháčovou, pochá-
zející z Hvozdné nedaleko Drahotěšic, kterou přivedl do jiného stavu. Do obecného povědomí 
vstoupil zejména svým dlouholetým poměrem se švagrovou Juliánou Daňkovou. V určitých 
kontaktech byl rovněž s Rosinou, osmnáctiletou dcerou drahotěšického rychtáře Kubáta.
67 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 4Kgama 11.
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V roce 1727 se objevila před vrchnostenským soudem na třeboňském 
zámku třicetiletá Mariana Katrová, nemanželská dcera stejnojmenné Maria-
ny ze vsi Štěpánova.68 V poddanském seznamu hledáme ženu v uvedeném 
roce marně. Zato nacházíme početnou rodinu sedláka Blažeje Katry. Měl 
osm dětí ve věku dva až čtyřicet let. Jisté příbuzenské kontakty mezi Bla-
žejem a Marianou nelze vyloučit. O několik let dříve, v roce 1720, je však 
v soupise uvedena nejen ona, ale i její matka. Je označena jako žena, jež 
„hodila dvakrát podkovou“ – to znamená, že byla dvakrát těhotná. Jednalo se 
o dceru sedláka Prokopa Katry. V souvislosti s ní je uvedena jako „ouhonče“ 
(tedy nemanželská) právě Mariana.69 Hned vedle této početné rodiny je 
zapsán jistý Tomáš Kovář (kovář), z logiky vedení tohoto seznamu by se 
mělo jednat o sedláka. Trochu překvapivé je to, že již v roce 1713 opustil 
rodinu a „odešel do Moravy“.70 

Ale zpět ke Katrové. Hned zpočátku byla žena dotazována, kde na-
posledy sloužila a kde vandrovala, jako by úředníci věděli, že se nejednalo 
o běžný ženský osud. „Pobývala jsem asi osm let na drnholeckém panství 
na Moravě a sloužila jsem tam tu i onde.“ 71 Nemohla nenásledovat otázka: 
„Proč jsi odešla z [třeboňského] panství, kdo ti dal povolení, abys mohla sloužit 
jinde?“ Žena vylíčila, že před osmi léty sloužila u sedláka Štěcha v třeboňské 
vsi Dynín. „Protože byl nedostatek obživy [chleba], mnozí sedláci propustili ze 
služby svoji čeleď. Měla jsem těžkosti, abych si obstarala živobytí. Odešla jsem 
proto bez povolení pryč a na panství Drnholec jsem za čas nastoupila službu.“ 
Ani tato odpověď úředníky třeboňského panství neuspokojila a hned padl 
dotaz, proč se žena vrátila nazpět. Měli jistě zkušenosti s případy, kdy se 
dotyčná (dotyčný) v podobných souvislostech již na panství nevrátila. 

Také Mariana to patrně neměla v plánu. Ostatně uvedli jsme, že již 
nebyla evidována v poddanském seznamu. I to indikuje, že správa panství 
počítala s tím, že se žena zpět už nevrátí. A tuto okolnost musíme vnímat o to 
silněji, že nejeden muž či žena, kteří opustili panství, byli ještě po několika 
desetiletích evidování jako třeboňští poddaní. Bylo u nich poznamenáno, 
že není známo, kde se zdržují. V případě Mariany Katrové tomu bylo ale 
jinak. Navíc to nebyla ona sama, kdo se rozhodl k návratu na rodné panství. 
Vedla k tomu její situace na drnholeckém panství: „Byla jsem cizí [cizopan-
ská] poddaná, nechtěli mě tam déle trpět, a vyhnali mě při postrku jako žebračku 
na domovské panství.“  72 Po těchto slovech vyšetřující obrátili pozornost 

68 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 35 (výslech z 5. července 1727); srov. SOA Tře-
boň, oddělení Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář, staré oddělení, panství 
Třeboň, sg. 5BC & 5BP 2u (kde originál dokumentu).
69 SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1 (rok 1720).
70 Tamtéž (rok 1730).
71 Doslova: „Ich hab mich gegen acht Jahr auff der Durnholtzer Herrschafft in Mähren 
auffgehalten und daselbsten hin und wider gedienet.“ (Zvýraznění J. Č.)
72 Doslova: „Weiln ich eine frembde Unterthanin bin, hat man mich alda nicht länger dulden 
wollen, sondern mich den Bettelschub in meine Heimath gehabt.“ 
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k hlavnímu tématu, pro něž se Katrová dostala do zámecké kanceláře: „Jsi 
svobodná, či vdaná a komu patří to dítě, které držíš na ruce?“ Žena odpověděla 
stručně: „Nejsem vdaná a to dítě je moje.“ Úředníky přirozeně zajímalo, kdo 
je otcem dítěte. „Jiří [Georg], moravský pacholek, jeho příjmení, ani odkud 
pochází nevím. A kde se teď nachází, mi není známo. Někteří říkali, že odešel 
do Rakous hledat práci.“ Následovalo obligátní vyptávání, co jí muž slíbil, že 
mu byla po vůli. Katrová na to odpověděla, že jí slíbil sňatek. Dále správu 
zajímalo kolikrát a kde obcovali a konečně zda měla ještě jiné souložníky 
a s nimi případně i další děti. 

Žena popřela, že by měla více partnerů. Na Moravě se jí narodilo 
pouze jediné dítě, chlapec, jenž se jmenoval Josef – a toho také držela při 
výslechu na ruce. Je pravděpodobné, a jsou i jiné paralely,73 že Katrová jako 
žena s nemanželským dítětem byla nucena opustit jihomoravské panství 
spolu s žebráky. Ona sama do této kategorie nepatřila. A jaký trest navrhla 
správa třeboňského panství? Jednalo se o tři týdny vězení, ale protože žena 
postrádala dostatečné živobytí pro sebe a svého syna, byla tak – podle hejt-
manova názoru – již dostatečně potrestána a dalších sankcí nebylo třeba. 
Pěkný příklad paternalismu.74 Za nedovolené opuštění panství stejně jako 
mimomanželské těhotenství nestihl ženu ani ten nejmenší trest. Dokonce 
byla „zařazena“ zpět mezi třeboňské poddané. Jde o poměrně ojedinělý 
postup, jenž ovšem není nijak zdůvodněn. 

Mezi podruhy třeboňské vsi Vitín v roce 1727 nacházíme rovněž 
Matěje Pastevce (možná pastevce či pastejře), jehož současná žena Mariana 
byla jen o dva roky starší než nejstarší dcera Eva, tehdy šestadvacetiletá 
svobodná osoba. K její jedné podkově, symbolu těhotenství užívaném 
v poddanských soupisech, přibyla v uvedeném roce další.75 Živila se různým 
způsobem, například příležitostnou prací jako pomocnice pasáka dobytka 
v tamní samotě Majdalena. V posledních letech nebyla nikde ve službě. 

73 Doklady o postrku z Rakous viz Č e c h u r a ,  J.: Sex v době temna, passim. 
74 K pojmu T h o m p s o n ,  Edvard Palmer: Die „sittliche Ekonomie“ der englischen 
Unterschichten im 18. Jahrhundert. In: Puls, Detlev (Hg.): Wahrnehmungsformen und Pro-
testverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt 
am Main 1979, s. 13–80, zde s. 24–25, 27 a jinde. Tato klasická studie E. P. Thompsona vyšla 
původně jako The Moral Economy od the English Crowd in the 18th Century. Past and Present 
50, 1971, s. 76–136, v silně přepracované formě t ý ž :  The Moral Economy Reviewed. In: 
týž: Customs in Common. London 1991 s. 259–351. Pro zajímavost dodávám, že s uvede-
ným německým překladem byla vydána tato klasická studie pod trochu jiným názvem: Die 
‚moralische Ökonomie‘ der englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert. In: Groh, Dieter (Hg.): 
Plebeische Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen Sozialgeschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts. Frankfurt/M. – Berlin – Wien 1980, s. 66–129; dále k pojmu 
G u t m a n n ,  Thomas: Paternalismus – eine Tradition deutschen Rechtsdenkens? Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Germanistische Abteilung 122, 2005, s. 150–194; 
B e r d a h l ,  Robert M.: Preußischer Adel: Paternalismus als Herrschaftssystem. In: Puhle, Hans-
-Jürgen – Wehler, Hans-Ulrich (Hgg.): Preußen im Rückblick. Göttingen 1980, s. 123–145; 
Z u d e ,  Heiko Ulrich: Paternalismus. Fallstudien zur Genese des Begriffs. Freiburg im 
Breisgau 2010; aplikaci viz Č e c h u r a ,  J.: Sex v době temna, 11. kapitola.
75 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 40 (dokument z 9. března 1728). 
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Žena skončila ve vězení, aby byla posléze vyšetřována a dotazována na to, 
kdo ji podruhé přivedl do jiného stavu. Zámeckým úředníkům odpověděla: 
„Do jiného stavu mě přivedl jistý zednický tovaryš jménem Thomas, poddaný 
znojemských jezuitů. Stalo se to minulého roku, když jsem byla ve Vlčím Keři 
[= Vltschan] na Moravě na žních a on tam pracoval.“  76 Obcovali spolu 
na jezuitských statcích velice, velice často a na různých místech. Žena si 
nebyla schopna vzpomenout kolikrát. „Proč jsi odešla z [třeboňského] panství, 
a kdo ti vydal povolení jít na Moravu?“ S obsahem této otázky žena poněkud 
nesouhlasila, jak odráží její odpověď: „Neodešla jsem z panství, šla jsem jen 
na žně, a to opravdu bez povolení.“  77 To je velice důležitý argumentační 
moment, jenž vycházel z ženiny představy, že sezonní migrace (v tomto 
případě odchod do úrodného regionu na žně) představovala zcela legitimní, 
tradiční směr pohybu neosedlých obyvatel. 

Žena to tedy nepovažovala za nedovolené, či dokonce svévolné opuš-
tění panství a nikdo s touto odpovědí patrně nepolemizoval, nikdo necitoval 
vrchnostenské či jiné normy. Navíc když Pastejřová vypověděla, že otcem 
dítěte je cizopanský poddaný, od kterého může jen stěží očekávat pomoc, 
poprosila o ni „milostivou vrchnost“. Dodávám, že ta ji v takových případech 
zpravidla neodepřela. A u toho zůstalo. Psal se rok 1730 a mezi vitínskými 
podruhy nalézáme i tuto charakteristiku: „Nějaký Markýty Pastejřky zmr-
haný, ouhončata Mariana a Dobiáš.“ Tento záznam v poddanském soupisu 
doplňují slova „neví se o nich“.78

Žena tak pokračovala ve svém poněkud neklidném životě, přestože 
byla již matkou dvou nemanželských dětí. Na tomto místě je nad naše 
možnosti sledovat její další osudy. Troufnu si však tento případ zobecnit 
v tom ohledu, že nebylo nic neobvyklého, když neosedlí z jižních Čech 
chodili na žně na jižní Moravu. 

Na konci třicátých let trval již delší dobu vztah Kateřiny Míkové, v roce 
1739 více než třicetileté,79 opakovaně těhotné selské dcery z třeboňské vsi 
Sviny, a Lukáše Nováčka z (Staré či Nové) Hlíny.80 V létě uvedeného roku 
se ukázalo, že tato nesezdaná dvojice spolu čekala již druhé dítě. Poprvé 

76 Značné potíže působí identifikace vsi, zapsané ve výslechovém protokolu jako „Vltschan“. 
Mohlo by se sice rovněž jednat o Vlčatín u Velkého Meziřící, dal jsem přednost Vlčímu Keři, 
protože lokalita patřila k jezuitskému statku Bohunice. Za pomoc při lokalizaci děkuji Pavlu 
Pumprovi.
77 Na otázku: „Warumben bist du dann von der Herrschafft entweichen, und wer hat dir in 
Mahren zu gehen die Erlaubnus geben?“ doslova odpověděla: „Ich bin anietzo von der Herrschafft 
nicht entwichen, sondern nur zum Schnitt, und zwar ohne Erlaubnus, dahin gangen.“ 
78 SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IB 5AU Nr. 1.
79 Podle vlastních slov bylo ženě „přes třicet let“, podle poddanského seznamu třicet pět.
80 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 43 (výslech z 11. července 1739). Zde je trochu 
potíž s identifikací, neboť nedaleko Třeboně jsou lokality Stará Hlína a Nová Hlína; žena 
ve výslechu udala jen, že muž byl z Hlíny. Ani Sviny nejsou jednoznačné, neboť na panství 
existovala ještě jedna ves podobného jména: Svinky. Navíc v poddanských soupisech jsem 
v žádné ze čtyř možných lokalit sledovanou dvojici nenašel.
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byla žena totiž vyšetřována již v květnu předchozího roku pro těhotenství 
se stejným mužem. „Když jsem já myslila, že si mě vezme, on mě rád měl a já 
jeho. Tak jsme oba vinni byli, že my se chceme. Vo tom sice sestry věděly, ale že 
on v noci ke mně chodí, vo tom nevěděly.“  81 Tehdy Kateřina dostala rovněž 
otázku, zda se domnívá, že jim bude povolen sňatek, a odpověděla: „Já 
nevím, jestli povolejí, aby si mě vzal, nebo on mně to sliboval, poněvadž jsme 
v tej chalupě samý ženský, aby aspoň byl někdo, kdo by nám pomohl.“ Chalupa 
sousedila se selským gruntem, kde hospodařil bratr Míkové Jakub, muž asi 
pětačtyřicetiletý.82 V tomto okamžiku byl Lukáš Nováček připraven oženit 
se. Ale povolení k sňatku nebylo vydáno ani v daném roce, ani v letech 
následujících. Ač pro to byly oboustranně příznivé podmínky.

Psal se rok 1739 a tato dvojice zaměstnávala vrchnostenský úřad opě-
tovně. I v tomto případě muž lákal ženu na slib sňatku, ona mu opět byla 
několikrát po vůli. Ale když s ním opět otěhotněla, muž utekl. Žena ovšem 
věděla kam, patrně se svým cílem netajil. Utekl na Moravu. Je zajímavé, 
že žena nejen věděla, kam má namířeno, ale právě tak si byla jistá, že se 
vrátí zpět. Doslova k tomuto bodu vypověděla: „Do Moravy utekl, však on 
tam ale nezůstane.“ 

Bohužel v tomto bodě případ končí, tedy přesněji končí pramen-
né doklady o interakci této dvojice. Je zajímavé, že žena mizí posléze 
z poddanského soupisu, kde není evidována, jako v řadě jiných případů, 
alespoň nominálně. To by indikovalo, že dvojice (či žena sama) opustila 
třeboňské panství.

V roce 1739 bylo Zuzaně Vondráškové z třeboňské vsi Val dvaatřicet 
let a byla vyšetřována správcem statku Hamr Wolfem, kam uvedená ves 
správně patřila.83 Vyšetřující se vrátil hned v úvodu o několik let nazpět. 
Aniž by se ženy zeptal na její nacionále, což byla standardní součást v pod-
statě všech výslechů, položil hned otázku: „Jak dlouho je to, co jsi odešla 
do Moravy? Kde jsi se nyní zdržovala a u koho jsi sloužila?“ Vondrášková byla 
ve službě u tamního sedláka Franze Chýny, ale byla nucena jej opustit. „Pro 
hlad sem u něho nemohla délej zůstati, neměl chleba ani jinší stravy, hladová 
sem jemu nemohla dělati. Taky mě žádný nenavedl, abych šla pryč, já sem nic 
neřekla. Se mnou ale tenkrát, když sem já scházela do kraje, žádný preč nešel.“ 

Jak vysvětlit uvedenou skutečnost? Snad poukazem na zhoršené so-
ciální podmínky na Třeboňsku? Příčina popsané situace byla v podstatě 

81 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 43 (výslech z 14. května 1738).
82 Na otázku, zda je potenciální manželská dvojice schopna se uživit, odpověděla Míková: 
„Živili by jsme se spolu předci lépe, než já sama, pomáhal by bratrovi dělat. Já mám jednu krávu, 
s dvě vovce, též po nebožtíku otcovi dle kšaftu mám jednu krávu a 6 zl. peněz od bratra mýho ještě 
dostat. A mimo toho 2 zl. peněz jsem jemu půjčila, a v obilí totižto pšenice 33 kr., ječmena 1 zl. 23 kr., 
hrachu 1 zl. 2 kr. mám též za ním. Kdybych to od bratra dostala, teda bysme přeci se s tím živiti 
mohli a on bratr je větším díle nemocný, byl by mu věru nápomocný a bratr by též raději viděl, aby 
si mě vzal, než abych tak zůstala.“ 
83 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 43 (výslech z 3. března 1739).
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dvojí. Za prvé se ukázalo, že sedlák Chýna špatně hospodařil, navíc na pou-
hém čtvrtlánu, tedy méně než pěti hektarech. Své selské hospodářství v roce 
1740 opustil a odebral se do podruží na chalupu u Tesaře (tesaře) v téže 
vsi. Chýna měl navíc pět dětí mezi jedním a devatenácti léty. Nepřehlížejme 
ani druhý moment, totiž skutečnost, že původní vrchnost či majitel statku 
Hamr, Václav Antonín z Golče (von der Goltz), který roku 1714 koupil 
statky Hamr a Val, byl velice špatný hospodář a nadělal veliké dluhy. Jeho 
vdova Kateřina z Frankenfeldu pak v roce 1729 prodala toto zboží kněžně 
Eleonoře Amálii ze Schwarzenberka za 84 tisíc zlatých. V roce 1731 koupil 
uvedený statek od své manželky Adam František ze Schwarzenberka.84 

Ale zpět k Vondráškové. Odešla za svými sestrami, které se již ně-
kolik let zdržovaly s povolením Golčů (své původní vrchnosti) na panství 
Kunžak, ležící na pomezí Čech a Moravy. Sestry se jmenovaly Terezie 
a Mariana, i na ně se správce statku Hamr dotazoval. Dodávám, že první 
bylo dvacet osm a druhé třicet čtyři let a v roce 1740 „byly propuštěny“ 
na panství Dačice.85 Zuzana Vondrášková podrobně vysvětlila: „Neodešly 
samy pryč, nýbrž ještě za druhé vrchnosti, ponivadž zde služby neměly, dostaly 
dovolení, aby sobě jinde, kde mohou, služby hledaly. Před 3 léty přišel pro nás 
posel z Valu do Třeboně dostaviti, a dostali jsme od J. M. pana vrchního zase 
dovolení […] ještě tam dálej sloužiti, až by nás bylo sem potřeba a služba se 
pro nás vynašla. Moje sestry slouží až posavad v Strmilově, Terezie u souseda 
Krafky a Mariana u souseda Nesudy.“ Správce zbystřil pozornost a zajímalo 
jej: „Je-li tam zdejších poddaných více ještě, co odsud odešli, nezapírej žádnýho 
a přiznej se po dobrým!“

Žena rozhodně neměla v úmyslu někoho krýt a tak vypověděla: „Můj 
bratr Matěj před 10 léty taky odešel, před třemi léty ale se vyhostil, a zůstává 
v Kunžaku na podruží. Před dvěma léty tam přišel z Valu pohunek Jan Lunek, 
slouží tam u starého rychtáře, item Matouš Budín taky z Valu tam přišel a slouží 
též u Kunžaku, ale nevím u koho.“ To je velmi zajímavá informace, stejně jako 
kontext, do kterého ji lze zařadit. Jan Lunek byl selský syn, v této době asi 
dvaadvacetiletý, zdá se, že totéž platilo i o Matouši Budínovi, neboť ve vsi 
Val byl budínovský grunt. Vzdálenost mezi Valem a Strmilovem patrně 
není delší než padesát kilometrů. Navzdory uvedeným jménům správce 
statku Hamr, kam náležel i Val, byl, jak se zdá, nespokojen. Padla následující 
slova: „Je jich tam ještě vícej zdejších poddanskejch, nezapírej, raděj po dobrém 
pověz a se přiznej!“ Ale žena jej ujistila, že už o nikom jiném neví, že by 
nikoho nezatajila. A tak se konečně dostáváme k jádru tématu, proč byla 
žena vyšetřována, přirozeně vedle pobytu na česko-moravském pomezí. 
„Proč a z jaké příčiny ty zase domů navracuješ, já na tobě znám, že si ty těhotná, 
je-li tomu tak, neb ne?“ Vondrášková odpověděla: „Což mám zapírati, musím 

84 Srov. Ottův slovník naučný 10. Praha 1896, s. 369–370, a doplňující informace Karla 
Dudáčka.
85 SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1.
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se přiznati, že sem těhotná, a žádnej mně tam více nechtěl míti, nýbrž vzali mě 
do arrestu, seděla jsem v šatlavě dvě neděle poslu právnímu sem musela 1 kopu 
grošů míšeňských dáti.“

Úředníky přirozeně zajímalo, kdo přivedl ženu do jiného stavu: 
„S kejm si to robje uhonila?“ Ukázalo se, že v minulém roce sloužila Von-
drášková u jistého mlynáře nedaleko městečka Kunžak. Ten měl pacholka 
Moravce, který „když sme seno vozili, on se mnou hodil na půdě do sena, a já 
sem nemohla se jemu ubránit, on se mě zmocnil“. Moravec, to mohla být pře-
zdívka nějakého muže, jenž pocházel z Moravy, jak tomu také nasvědčují 
další ženina slova: „Byl Moravec, já nevím, ani pan mlynář neví, odkud byl 
a neb komu poddaný je… Nato hned brzo od Mináře [!] odešel, a žádnej neví, 
kam že se poděl.“ 

I tento výslech je cenný jako vhled do migračních zvyklostí. Pokud 
uvedené sestry nenašly na panství obživu, mohly odejít hledat si živobytí 
jinde. A to neznamenalo, že měly namířeno na nějaké konkrétní panství, ale 
někam, kde obživu najdou. A to nemohla vědět ani správa statku Hamr, ale 
nakonec ani ženy samotné. Ty, pokud se usadily v Kunžaku, o tom patrně 
podaly zprávu, kde se vlastně nacházejí. Patrně ústně, nikoli písemnou 
formou. Kancelář statku tak věděla, kde má ženy hledat. V mezičase se 
jednou dostavily do Třeboně, patrně na jakousi úřední kontrolu, a posléze 
mohly opět odejít na česko-moravské pomezí. Existovala ovšem podmínka, 
že by se měly vrátit na statek Val, pokud by se pro ně našla práce. Tomu 
lze rozumět tak, že by někdo z tamních sedláků projevil zájem a měl 
možnost je zaměstnat. Tato povolení byla založena velmi pravděpodobně 
na ústní dohodě. Naproti tomu bratr tří sester odešel patrně za analogic-
kých podmínek na stejné panství, a protože se tam hodlal usadit, požádal 
o výhost, který dostal.

Jsme na konci přehledu migrací z jihu Čech na Moravu, migrací, jež 
vypluly na povrch v souvislosti s vyšetřováním sexuálních deliktů. Přiro-
zeně takto můžeme sledovat i jiný typ dokumentace, například Criminalia. 
Za všechny lze uvést organizovanou skupinu „camarádstvo“ zlodějů, která 
operovala na teritoriu jižních Čech a jižní i střední Moravy v letech 1721–
1725.86 Tvořila ji docela početná skupinu mužů, převážně poddanského 
statusu, kteří se rekrutovali jak z jižních Čech, česko-moravského pomezí, 
tak z Moravy. Ostatně jednoho z aktérů jsme nalezli na Znojemsku.

Je patrné, že fenomén živelné či spontánní migrace mezi jižními 
Čechami a Moravou hrál daleko významnější roli, než co k tématu vypo-
vídají výše uvedené případy. Je důležité, že skupina osob, o kterých jsem 
pojednal, nepocházela sociálně z jedné vrstvy obyvatel, jak by se mohlo 
předpokládat. Byli zde zastoupeni muži i ženy pocházející jak z usedlého, 

86 Blíže Č e c h u r a ,  J.: Kriminalita, s. 99 nn.
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tak neusedlého obyvatelstva. A to je důležitá skutečnost, která vyplynula 
z této analýzy.

„V Moravě“ podle poddanského soupisu z roku 1720

Řadu okolností a dobových zvyklostí neformální migrace z třeboň-
ského panství na Moravu odhalil ve svém komplexu soubor výpovědí; nyní 
obrátím pozornost rovněž k evidenčnímu pramenu – soupisu poddaných. 
Je typický pro českou správní a velkostatkovou strukturu i kulturu raného 
novověku.87 Z kontinuální řady, kterou pro Třeboňsko představují léta 
1661–1839, jsem vybral pouze rok 1720. Právě tento rok totiž uvozuje 
poměrně dynamické období třetí dekády 18. století, kde narůstá množství 
dokladů o česko-moravské mobilitě „zdola“, tedy o neformální migraci. 
V soupisu byly vždy v posledních měsících roku aktualizovány údaje 
o poddaných (například narození, úmrtí, sňatek, noví hospodáři, lidé, kteří 
z panství odešli nebo na něj přišli – abych jmenoval některé dynamické 
aspekty). Část osob byla v soupisech vedena a opakována s mechanickou 
setrvačností dále. A stav v roce 1720 mohl obsahovat určité informace 
o osobách jdoucí až tři dekády nazpět. Nejednalo se jen o jakousi fyzickou 
kontrolu tamní populace, ale převážně o papírový výkaz.

Uvedu typický příklad. Ve vsi Hrdlořezy byli zapsáni „po nebožtíkovi 
Čadovi sirotci“ : Alena (zmrhaná) 60 let, Potencia (zmrhaná) 47 let a Pavel, 
38 let. U této trojice bylo poznamenáno „před 28 léty odešli do Moravy“. 
Pohledem do seznamu z roku 1692 zjišťujeme, že Alena pocházela ze sel-
ského hospodářství a následující dvojice představovala její nemanželské 
děti. Údaje o věku nejsou v tomto ohledu nejpřesnější, neboť věk matky 
obou dětí je v roce 1692 42 let, o osmadvacet let později by jí tedy bylo 
již sedmdesát, ale to není podstatné. V roce 1693 „odešla spolu s dětmi 
do Moravy, skrze trpící hlad…“ Tak je to zdůvodněno v soupise, jenže ne-
přehlédneme, že u jména ženy přibyla v tomto roce ještě jedna podkova… 
Motivace odchodu této trojice mohla tedy být i poněkud jiná, než jakou 
zachytila správa panství.

Lidé, kteří odešli z třeboňských vesnic na Moravu v letech 1690–1720
Cep 8 Sviny 1
Suchdol n. L. 9 Zišov 2
Hrdlořezy 15 Radouň 6

87 D u d á č e k ,  Karel –  F i a l o v á ,  Ludmila –  H o r s k á ,  Pavla – 
R é p á s o v á ,  Marie –  S l á d e k ,  Miloš: On Using the 1661–1839 Lists of Subjects 
of the Třeboň Dominion to Study the Age Structure of the Population. HD 13, 1989, s. 59–124; 
G r u l i c h ,  J.: Populační vývoj, s. 73–77; Č e c h u r a ,  J.: Sex v době temna, 2. kap. 
Prameny k sexuálním skutkům a nesmělé počátky sexu na Třeboňsku.
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Kojakovice 1 Ponědraž 2
Kramolín 5 Ponědrážka 2
Jílovice 1 Klec 5
Radostice 29 Záblatí 3
Misletín 2 Lužnice 8
Štěpánov 11 Přeseka 1
Mazelov 2 Kolenec 1
Drahotěšice 4 Novosedly 2
Radonice 1 Stará Hlína 3
Dynín 1 Herda88 1
celkem 126

88

Nemám ambici uvedené údaje interpretovat z kvantitativního hledis-
ka, ač by to bylo možné. Myslím, že důležitější jsou zde jiné skutečnosti. 
Nekontrolovaný pohyb z Třeboňska na Moravu se týkal skoro poloviny 
vsí. Nejednalo se přitom o vsi teritoriálně rovnoměrně rozložené. Nejvíce 
osob pocházelo jednak ze vsí na jih od Třeboně, z oblasti relativně chudší,89 
a potom z oblasti na sever od rezidenčního města. Naproti tomu ze vsí 
na severozápad od něho (při silnici Veselí nad Lužnicí – České Budějovice) 
na Moravu neodešel nikdo, či jen jednotlivci. Nepřehlédneme, že nemalou 
roli tu patrně sehrávaly zatím blíže nespecifikované události (snad morová 
epidemie) v roce 1713.90

Je zřejmé, že ze vsi Radostice odešlo před rokem 1720 „do Moravy“ 
nejvíce lidí.91 A to se nejednalo o ves patřící k největším na panství, byla to 
středně veliká lokalita.92 V roce 1719 zde žilo 265 osob.93 Mezi osobami, jež 
před uvedeným rokem opustily jižní Čechy a odešly na Moravu, převažuje 
selské, tedy osedlé obyvatelstvo a dále celé rodiny.

Sedláci:
po nebožtíku Bartoloměji Herdovi, vdova Mariana, sirotci
Pavel tesař, 39 „odešli do Moravy“

Martin Herda, žena Rozina, děti
Alžběta, 15
Kašpar, 12
Matěj, 10 „1713 roku odešli do Moravy“

88 Jednalo se o samotu.
89 P u m p r ,  Pavel: Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu tře-
boňského panství na přelomu 17. a 18. století. Brno 2010, s. 64–65. 
90 Srov. G r u l i c h ,  J.: Populační vývoj, s. 127–128.
91 Podle SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1 (1720), f. 68r–75r.
92 Srov. TK I, s. 149.
93 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 68.
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Tomáš Pavlíček, žena Rozina, děti
Eva, 46
Rozina, 46
Urban, 41
Matěj, 37
Mikoláš, 29 „odešli do Moravy, všichni mají se v Kravsku [!] 

zdržovat“

Ondřej Frlík, žena Mariana, děti
Eva, 20
Alžběta, 18
Voršila, 16
Josef, 14
Mariana, 14
Kateřina, 10 „1713 roku odešli do Moravy“

Podruzi:
Valenta z vesnice [?] od borovanského kláštera vyhoštěný, žena 
Kateřina, děti
Jan, 22 „V Moravě, neví se o nich“

Vít Tomáš, 42, žena Rozina, 40, děti
Matěj, 11
Josef, 8 „1712 roku odešli do Moravy“

Bylo by předčasné pokoušet se vysvětlit, proč právě ze sledované vsi 
(a zejména v roce 1713) odešlo tolik osob především selského původu 
na Moravu. Jistě, evokovalo by to určité sociální či hospodářské obtíže, jež 
postihly nejen tuto ves, ale snad širší region. Pro srovnání lze nabídnout 
údaje z jiné průměrně velké vsi Hrdlořezy,94 která měla v roce 1719 celkem 
248 obyvatel95 a kterou opustilo půldruhé desítky osob.

Sedláci:
po nebožtíkovi Ondřeji Máchovi, sirotci
Voršila, 55 „odešla do Moravy“

po nebožtíkovi Čadovi, sirotci
Alena (zmrhaná), 60
Potencia, 47
Pavel, 38 „před 28 léty odešli do Moravy“

94 Podle SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1 (1720), f. 32r–39v; 
srov. TK I, s.148. 
95 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 68. 
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Podruzi:
po Mikulášovi Korunkovi
Matěj, 43 „vzat v Moravě na vojnu“
Matěj druhej, 31  „dal se v Moravě na vojnu“

Prokop Šíma, 27  „1715 roku dal se v Moravských Budějovicích na vojnu“

po Jiříkovi Nováčkovi, sirotci
Mandaléna (zmrhaná), 37
Rosina (zmrhaná), 31
„auhonče tý Mandelíny Kateřina“, 10  „1714 roku odešli do Moravy“

Bernard Kalát ze Suchdola, žena Kateřina, děti
Jakub, 37
Vojtěch, 34
Žofie, 30 „odešli před 26 léty do Moravy“

Lidé z této vsi, kteří odešli na Moravu, se odlišují od jejich převážně 
selských „souputníků“ z Radostic. Rok 1713 zde nebyl nikterak výrazný, 
stejně jako podíl selského obyvatelstva. Dominantní tu byli migrující 
podruzi. 

Je jistě zásadní otázka, jak vysvětlit onen banální výraz „odešli“. Měli 
na to povolení?, musí se zeptat historik. I zde, jak se zdá, není odpověď 
těžká, vyplývá ze samotného mechanismu vedení třeboňských soupisů, 
z nichž čerpám. Pokud se muž nebo žena, případně celá rodina vyhos-
tili „legálně“, bylo to v tom kterém roce v soupisu přímo poznamenáno 
k jejich jménům a pro příští rok byli vyškrtnuti z evidence. Povšimněme 
si, že nečteme nic o tom, že by odešlí byli pomocí nějakého mechanismu, 
třeba pomocí eskorty, vraceni zpět na panství. Jednalo se tak převážně 
o neformální, živelnou, nelegální migraci. Nelze ji ovšem posuzovat jen ze 
strany třeboňské, ale rovněž ze strany moravské. Dalo by se usuzovat, že 
se jednalo o převážně vítanou migraci, vítaný příliv obyvatel. Ještě na jed-
nu věc musím upozornit. U žádné z osob nebylo explicitně uvedeno, že 
zběhla. V tomto případě se sice patrně jednalo o jistý „sémantický“ posun 
či o prostou změnu používaných slov. Ale přesto bych spatřoval určitý 
kvalitativní rozdíl mezi zbíháním, například za třicetileté války a po ní, 
a naznačenými odchody či útěky.96 Obvykle užívaný pojem pro nevolený 
odchod – „zbíhání“ – je doložen také, například v roce 1715 je uvedeno, 
že sirotci po jistém Jindřichovi chalupníkovi ze Suchdola nad Lužnicí, 
„zběhli do Rakous, a zdržují se okolo Edenburgu [!].“  97 

96 K otázce, včetně reflexe staršího bádání, H i m l ,  P.: Die „armben Leüte“ und die 
Macht, s. 74–79. 
97 SOA Třeboň, Vs Třeboň, knižní archiv, sg. IA 5AU Nr. 1 (1715), f. 27r, 31v. Výše 
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V tomto kontextu přirozeně nelze přehlížet rovněž opačný trend. 
Ten byl založen na příchodu cizopanských poddaných, třeba poddaných 
z jiných jihočeských schwarzenberských panství stejně jako ze statků dalších 
vrchností, na Třeboňsko.98 Tím byly zajisté odchody z panství v podstatě 
kompenzovány. Počet obyvatel na panství totiž kontinuálně po roce 1660 
narůstal. Tyto migrační trendy sledovala i správa panství v (na svou dobu 
docela sofistikovaných) přehledech či bilancích, jako například v roce 1716.

Třeboňské panství – změny mezi obyvateli, souhrn roku 171699

muži ženy
narození 136 168
zemřelí 78 87
sezdaní 113 párů
šli do služby 827 775
u rodičů a přátel 1026 1314
mimo panství 61 46

Přehled prozrazuje, že si správa panství musela být vědoma skuteč-
nosti, jak je panství v pohybu. V tomto případě se jednalo o osoby, které 
měly povoleno pracovat třeba mimo panství. Kolik bylo asi těch, kteří se 
nikoho neptali a prostě vyrazili na zkušenou či do světa, popřípadě se 
pokusili ulehčit rodině a vydělat nějaké peníze – ale mimo vlastní panství? 

Z Moravy a Slezska na Třeboňsko

Kromě sledovaného pohybu obyvatel z Třeboňska na Moravu není 
obtížně nalézt i opačný směr, tedy z Moravy do jižních Čech. Zase tu mu-
síme přihlédnout ke skutečnosti, že se nejedná o celé spektrum aktivit lidí 
z Moravy na jihu Čech. Jde doslova o nevelkou škvírku, kterou můžeme 
omezeně pozorovat jejich chování – v tomto případě opět „sexuální ko-
nání“, přirozeně ovšem takové, které nezůstalo bez následků. Ani toto ale 
nemuselo být výlučné. Jsou doklady i o tom, že ženy poté, co zjistily, že 
jsou v jiném stavu, dokázaly rychlé nalézt náhradu za uprchlého partnera 
a provdat se. A navíc je to komplikované i v tom, že ženy z Moravy, jež 
měly poměr v jižních Čechách, mohly svoji graviditu zjistit až po návratu 
do rodné vsi či na rodné panství. V případě, že žena otěhotněla, vrátila 

uvedený Karel Kočka byl v situaci, kdy opustil panství na tři čtvrtě roku, označen při výslechu 
jako zběhlý, ač se na panství dobrovolně vrátil.
98 Dodávám, že J. Grulich chápe migraci výlučně a redukcionisticky jako odstředivý 
proces, tedy z panství ven. Srov. G r u l i c h ,  J.: Motivace migrací a mobility, passim.
99 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5AU 68 (jedná se o autentická čísla z roku 1716).
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se zpravidla domů. I jeden jediný takový případ může představovat jistý 
indikátor chování širší skupiny lidí. 

I tak je možné vnímat případ, jenž se odehrával roku 1670 a kulmi-
noval o dva roky později. Jeho hlavní aktérkou byla Barbora Messnerová, 
pocházející ze Soběslavi, kde se narodila v rodině soukenického mistra.100 
Ta měla v relativně nedlouhé době poměr s několika muži, mimo jiné 
s Jiříkem Feltinem, soukenickým tovaryšem z Moravy („jsouce s jedním 
soukenickým z Moravy tovaryšem obtěžkána po odchodu toho jistýho s jiným též 
soukenickým tovaryšem peccirujic, když ku porodu čas býti znamenala“ ).101 Žena 
porodila v únoru 1672 a ve složité osobní situaci novorozence zahubila, 
za což ji stihl trest smrti. 

V roce 1723 se ukázalo, že Jan Dvořák, šestadvacetiletý svobodný 
a neženatý muž, původem z Opavy, pobývá na třeboňském panství již 
osmnáct let. O tom, že tento člověk se zdržoval a pracoval tak dlouho 
na jihu Čech se však dovídáme jen proto, že přivedl do jiného stavu jistou 
selskou dceru, o dekádu starší než on, totiž Marianu Herdovou z Kramo-
lína. Podívejme se však nejdříve na to, co o sobě a své jihočeské anabázi 
Jan Dvořák vypověděl. Jeho otec byl hostinský na opavském předměstí. 
Oba rodiče mu zemřeli před dvanácti léty a mladého chlapce odvezli 
povozníci z Opavy do Lince, kde pobyl nějaký čas. Věděl přitom, že jeho 
bratr (neznámého jména) je ve službě na třeboňském panství ve vsi No-
vosedly nad Nežárkou u tamního kantora. Není známo, z jakého zdroje Jan 
takovou informaci získal. Nevíme také, proč byl odvezen právě do Lince. 
Pouze hypoteticky a z analogií jiných podobných případů lze usuzovat, 
že v Linci žil nějaký Dvořákův příbuzný či rodinný přítel. Ten také mohl 
vědět o tom, že Janův bratr je ve službě na Třeboňsku. Jan Dvořák se tam 
posléze vypravil a v Novosedlech již zůstal. Jeho stopy tu lze sledovat jen 
v případě, že se dostal do rozporu s některými normami. Dvořák se živil 
jako pacholek a na počátku dvacátých let 18. století pracoval u některého 
z baštýřů. Posléze se přesunul do vsi Kramolín na jihozápad od Třeboně, 
kde nalezl místo u tamního sedláka, půlláníka Maděry, otce šesti dětí. Zde 
se seznámil s Marianou Herdovou, dcerou jiného sedláka-půlláníka, rovněž 
z Kramolína. Její otec před nějakou dobou zemřel a na statku hospodařila 
vdova Dorota a několik z jejich sedmi dětí, z nichž nejstarší byla právě 
Mariana, čtyřiatřicetiletá žena. 

Mariana vypověděla, že ji Jan již velmi dlouho miluje, uvedla dokonce, 
že jeho náklonnost trvá již osm let a že jí slíbil sňatek. Na otázku, jaké by 
měli materiální zajištění, kdyby se vzali, Herdová dodala, že jí bratr slíbil 
poskytnutí chalupy, která se nacházela v blízkosti gruntu, krávu a nějaký 
další dobytek. Je možné, že si Herdová slibovala od opavského rodáka 

100 Č e c h u r a ,  J.: Kriminalita, s. 129–130.
101 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 31 (výslech ze 7. března 1672).
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více než on sám od ní. V klíčovém okamžiku jejich vztahu totiž odmítl se 
s ní oženit. Přípis hejtmana třeboňského panství Zelenky podává o jeho 
postoji k případnému sňatku jasné stanovisko. Navíc Dvořákův dlouhodobý 
pobyt na panství, ač pro něj existovalo toliko ústní svědectví, byl zřejmě 
dostatečným důvodem, aby byl právě zde potrestán. Zelenka navrhl knížeti, 
respektive knížecí kanceláři, aby Dvořák zaplatil ženě tři až čtyři zlaté a měl 
také odpracovat na hrázi Opatovického rybníka (nedaleko Třeboně) tři 
týdny nucených prací.102

Na sklonku stejného roku, tedy 1723, se objevil u výslechu na tře-
boňském zámku asi dvacetiletý Šebastián (Sebastian) Sobinský, rodák 
z Brna. Jeho otec byl kočím, ale stejně jako matka mladého muže před 
časem zemřel. Šebastián opět uvázl ve správních sítích jihočeského pan-
ství jen proto, že přivedl do jiného stavu jistou ženu. Proto byl obligátně 
vyslýchán poměrně standardními otázkami, mezi kterými nemohla chybět 
tato: „Jste svobodný, nebo poddaný a odkud?“ Svobodný je tu chápáno jako 
opozitum vůči poddanému. Povšimněme si, že správa panství tomuto muži 
vykala. A muž odpověděl možná nečekaně: „Nevím, zda jsem svobodný či 
poddaný, protože můj otec se zdržoval stále v Brně jako kočí.“  103 Je možné, že 
tento někdejší brněnský rodák nevěděl, zda je poddaným, či svobodným 
člověkem? Mohl bez takové znalosti a sociálně-právního začlenění vůbec 
existovat? Klidně opustil Brno a odebral se na Jindřichohradecko, posléze 
na Třeboňsko, a nikomu na jeho cestách informace o jeho statusu nechybě-
la? Možná je odpověď na nadhozené otázky docela jednoduchá. Našel jsem 
hned několik podobných případů nejistého socioprávního statusu. Plyne 
z nich, že status poddanství nehrál v poddanských interakcích 17. a 18. 
století ani zdaleka tak zásadní roli, jak se mu připisuje.104 

Sobinský se učil hrnčířem v Jindřichově Hradci. Zde se seznámil 
s třeboňskou poddanou, ženou asi o dekádu starší, jež byla ve městě nad 
rybníkem Vajgarem rovněž ve službě. Jmenovala se Ludmila Štruncová 
a pocházela přímo z Třeboně. Dvojice se tělesně sblížila, žena se ocitla 
v jiném stavu, a dokonce již porodila. Teprve poté byl Sobinský poslán 
k výslechu na třeboňský zámek. Muž se ke svému otcovství nijak vehement-
ně nehlásil. Díky hrnčířství se často pohyboval mezi dalšími jihočeskými 
městy, jako Tábor, Soběslav či Planá nad Lužnicí, kde prodával zboží. 
V Táboře jej rovněž vyhledala Štruncová, aby mu oznámila nečekanou 
novinu. Sobinskému se nechtělo přiznat se k otcovství, protože se obával, 
aby nepřišel o patrně zdárně se rozvíjející se živnost. Původně byl odhodlán 

102 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 35 (dokument z 18. března 1723).
103 SOA Třeboň, Vs Třeboň, sg. IB 5BP 35 (výslech z 10. března 1723); srov. SOA Tře-
boň, oddělení Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední kancelář, staré oddělení, panství 
Třeboň, sg. 5BC & 5BP 2u (zde je čistopis); doslova: „Ich weiss nicht zuverrichten, ob ich frei 
oder unterthanig bin, wann mein Vatter hat allezeit zu Brun verhalten Gutscher aufgehalten.“ 
104 Téma „vnímání poddanství zdola“ bude podrobně pojednáno na jiném místě.
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si ženu vzít, tedy alespoň jí to sliboval… Hlavní rozpor mezi oběma však 
byl v tom, že žena tvrdila, že spolu obcovali poprvé v Jindřichově Hradci, 
kdežto Sobinský hovořil o Táboru.

Okolnost, že dvojice pobývala v černínském poddanském městě, 
zapříčinila, že se v Třeboni dlouho nevědělo o ženině těhotenství. Padla 
docela pragmatická otázka, proč Štruncová v Jindřichově Hradci nezůstala. 
Bála se prý odhalení svého stavu, a proto se vrátila do rodného města. Měla 
obavy z pobytu mezi „cizími lidmi“ jako svobodná matka. Ostatně městský 
rychtář ji nechal zavřít, a protože její souložník Sobinský byl na obchodní 
cestě, poprosila, aby ji propustili, že se vrátí do rodné Třeboně; to jí nebylo 
odepřeno. Žena by se byla za Sobinského provdala, ale ten byl vylíčen 
jako docela nemajetný člověk. Jak se zdá, v Třeboni nepřivítali ženu právě 
s otevřenou náručí. Protože pobývala již tak dlouho v Jindřichově Hradci, 
byli by ji třeboňští úředníci raději přepustili tamní samosprávě. 

Snad úředníci přeháněli, když namítali, že Sobinský je chuďoučký 
tovaryš, jenž nemá vůbec nic krom bídných roztrhaných šatů, snad na ně 
brněnský rodák neudělal při výslechu nejlepší dojem. Ludmila se nenechala 
žalostným nárysem neutěšené sociální situace Sobinského zastrašit a byla 
připravena se za něj provdat i za těchto nepříznivých okolností. A to již 
proto, aby ji zbavil hanby a aby znovu nabyla čest. Jenže tento vstřícný 
Ludmilin postoj nedokázal obměkčit Sobinského, který naopak otevřeně 
hovořil o tom, že bude-li nucen ke sňatku, mohl by utéci.105 Problém 
rovněž vyvstal v otázce mužova potrestání. Kdyby totiž nebyl poddaným, 
nepatřil by pod vrchnostenský soud, a protože to bylo nejisté, navrhla mu 
správa panství podmíněně čtrnáctidenní trest vězení. Jako by tak evoko-
vala potřebu dalšího vyšetřování. Naznačená nejistota se zřejmě odrazila 
i na potrestání Štruncové, na kterou mělo čekat vedle obligátního utkání 
příze rovněž čtrnáctidenní vězení.

Závěr

1. Využitím poněkud netradičních pramenů, zejména písemností  
k sexuálním přestupkům na velkém jihočeském panství byla odhalena 
nemalá migrace tamních obyvatel na Moravu, a to převážně na Moravu 
jižní, v letech 1700–1750.

105 Doslova: „…und seiner Armuth halber dieselbe keines weegs heürathen will; ingleich ein 
Zweiffel verfallet, ob derselbe frei oder unterhänig; als wird sie wohl mit ihrer Niederträchtigkeit 
sich begnügen lassen müssen, umb aber auch diese Verbrecher ungestrafflicht hingegen zulassen; 
so wäre ich der Unterthänig gehorst, jedoch in alle weege unvergreiglich Meinung, es könte mehr-
berührter Sobinsky wegen seines desfalligen Verbrechen, nach 14. tägigen Arrest, und Entrichtung 
der Geschwächten etwa 2 fl. dimitieret.“ (Zvýraznil J. Č.)
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2. Tyto neformální pohyby obyvatel mezi uvedenými regiony byly 
většinou tolerovány oběma stranami (správami panství stejně jako 
místními obyvateli). Nebýt následků sexuálních aktivit, prakticky nic 
bychom se o nich nedozvěděli.

3. Naznačené pohyby obyvatel z Třeboňska na jižní Moravu v kontextu 
vyšetřování sexuálních deliktů prozradily, že jde jen o určitý segment 
osob, jež se pohybovaly mezi regiony. Jiné souvislosti by jistě odhalily 
další migranty.

4. Proč Jihočeši odcházeli právě na jižní Moravu? Zdá se, že tento region 
byl na Třeboňsku tradičně vnímán jako oblast, kde lidé téměř vždy 
naleznou práci, živobytí. Ba dokonce, že by pro ně nebylo nesnadné 
se tam vdát či oženit, aby se tak vyhnuli byrokratické mašinerii.

5. Tyto neformální (nedovolené) odchody z panství byly tolerovány 
nejen správou třeboňského panství, ale nebylo jim překáženo ani 
na moravských panstvích.

6. Existovaly tradiční neformální komunikační sítě mezi jižními Čechami 
a jižní Moravou, které dovolovaly lidem z Třeboňska, aby nemuseli 
tápat při vyhledávání a nalézání dočasné, či dokonce nové trvalejší 
existence.

7. Tradiční představy o poměrně striktní kontrole venkovského obyva-
telstva se tak nepotvrzují. Zejména na velkých a lidnatých panstvích si 
lze sotva představit, jak by mohla hrstka tamních správních úředníků 
kontrolovat masu lidí. V roce 1700 žilo v třeboňských vesnicích 9500 
a v roce 1800 přes 16 000 lidí!

8. Bude potřebné nalézt adekvátnější techniky studia migrace, ale 
i mobility raně novověkého venkova jak v Čechách, tak na Mora-
vě. Normativní představy se s nimi v nejednom ohledu – do slova 
a do písmene – míjejí.106 V souhrnu se velmi vzdalují každodenní 
realitě „světa malých lidí“.

106 Nejnověji G r u l i c h ,  Josef: Migrace městského a venkovského obyvatelstva. Far-
nost České Budějovice 1750–1824. České Budějovice 2013. J. Grulich analyzoval migraci 
do jihočeské metropole na základě matrikových (!) zápisů. Že musel oželet vystěhovalectví 
z města, přešel mlčením. Jedním z hlavních nedostatků Grulichovy monografie je naprostá 
eliminace poddanských soupisů z více než 30 šosovních vesnic a všech českobudějovických 
předměstí z let 1586–1787 (Státní okresní archiv České Budějovice, Archiv města České 
Budějovice, inv. č. 1515–1624). K dispozici je celkem 110 těchto „Soupisů sirotků a ostatních 
obyvatel v městských vsích a na předměstích“. Tyto dokumenty jsou neobyčejně podrobně ve-
dené (z druhé poloviny 18. století mají jednotlivé roky i 150 folií). Tyto dokumenty evidující 
různé skupiny obyvatel a rodin jsou cenné i proto, že u osob, které se nezdržovaly ve svém 
bydlišti, uvádějí aktuální pobyt. Jde o prvořadý pramen pro studium migrací. Díky tomu, že 
soupisy byly sestavovány každý rok, zpravidla na jeho sklonku, dovolují sledovat meziroční 
dynamiku migrací: kdo se z té které vsi (předměstí) odstěhoval, či přistěhoval – odkud/
kam. Je evidován zpravidla změněný poddanský status, dále to, kdo utekl, toulal se, dal se 
naverbovat do armády. Poddanské soupisy, zachované s minimálními mezerami, představují 
komplexnější a důležitější pramen pro studium migrací než matriky, na kterých je výlučně 
založena Grulichova monografie. Žádné české město velikostí a významem srovnatelné s Čes-
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„Er ist nach Mähren geflohen, wird dort jedoch nicht bleiben“ 
Zur spontanen Migration aus Südböhmen nach Mähren  
(1700–1750)

Die Migration wird traditionell auf der Grundlage von Quellen seriellen Charakters 
und unter maßgeblicher Betrachtung der normativen Umstände bei der Bewegung von Per-
sonen außerhalb ihrer eigenen Herrschaften untersucht. Das Studium sexueller Übergriffe 
hat die neuen Möglichkeiten, die diese Problematik betreffen, aufgezeigt. Die untersuchten 
Fälle stammen aus den reichhaltigen Fonds des Archivs in Wittingau (Třeboň) und betreffen 
die Bewohner der gleichnamigen Herrschaft in den Jahren 1700–1750. Analysiert werden 
insbesondere Verhörprotokolle, die eine Vielzahl von Informationen und Zeugnisse über 
die „spontane“ Migration von Männern und Frauen in der frühen Neuzeit betreffen. Das 
erstaunliche Ausmaß verdeutlicht dabei die Tatsache, dass der zeitweilige Weggang von Män-
nern und Frauen aus der Herrschaft (der von mehreren Monaten bis hin zu einigen Jahren 
reichte) weder speziell untersucht noch registriert wurde. Wir erfahren hiervon lediglich im 
Kontext der untersuchten Sexualdelikte. Die Abwanderung der Bewohner aus der Herrschaft 
Wittingau nach Mähren, vornehmlich in den südlichen Teil des Landes, wird darüber hinaus 
in den jährlich ausgefertigten Untertanenverzeichnissen vermerkt. Nicht vergessen werden 
darf freilich auch die entgegengesetzte Richtung der Migration aus Mähren nach Südböhmen. 
Von den entsprechenden Protagonisten erfahren wir lediglich im Kontext ihrer kriminellen 
Vergehen unterschiedlichster Art, wobei es sich vorwiegend um sexuelle Übergriffe handel-
te. Die vorliegende Studie besitzt noch eine andere Dimension. Sie zeigt nämlich in nicht 
geringem Umfang, wie im „nicht normierten Alltag“ die Untertanenbindungen bewertet und 
wahrgenommen wurden, sowie die Tatsache, dass die Untertanen – zumeist zeitweilig – ihre 
heimatlichen Herrschaften ohne Genehmigung verließen. Der Umstand, dass die Untertanen 
nicht zögerten auch nach Jahren zurückzukehren, dokumentiert den realen Umfang der 
Untertanenbindungen insbesondere in den Jahren 1700–1750.

kými Budějovicemi takovýmto pramenem nedisponuje. Srov. podrobnou recenzi J. Čechury 
v Jihočeském sborníku historickém.
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Martin Šikula

Volby očekávané a odkládané (1967)  
1968–1971
Od liberalizující politiky KSČ k upevnění 
posttotalitní moci

The elections expected and postponed (1967) 1968–1971
From the liberalizing policy of the Czechoslovak Communist Party (KSČ) to the 
strengthening of the post-totalitarian power 

The expected elections into the national committees and legislative bodies in 1968 
represent a specific chapter in the political and elective system of Czechoslovakia 
in 1948–1989. After the introduction of the reformative policy of the Czechoslovak 
Communist Party the partial liberalization of the electoral laws (fall 1967) seemed 
insufficient after January 1968 and the elections were therefore postponed for reasons 
of democratization and soon afterwards also due to the preparations surrounding the 
federalization of the state. Following the political development of the August invasion 
of Czechoslovakia, the elections were postponed one more time and in the prolonged 
electoral term political catharsis of the extant representative committees took place. 
In the end, quite a different election came about in November 1971 when more than 
three years after the planned elections an agreement with the preselected candidates 
of the National Front was forced by the post-totalitarian power. 

Key words: elections, the Czechoslovak Communist Party (KSČ), the National Front 
(NF), legislation, democratization, political consolidation 

Téma československých voleb v období 1948–1989 zatím netvořilo 
zásadní historickou látku využitou k zevrubnějším zpracováním a při svém 
charakteru již vůbec ne k zajímavým statistickým analýzám, neboť přes dílčí 
úpravy hlasovacích systémů to nejviditelnější zůstávalo stejné – vynucená 
volební účast a jednotná kandidátní listina Národní fronty. Cílem této stati 
je vymezení základních okamžiků více než tříletého období počínajícího 
přípravami voleb do zastupitelských sborů v roce 1968 a končícího důsledky 
jejich odkládání. Již upravená legislativa z podzimu 1967 stanovila oddělení 
voleb parlamentních od voleb do národních výborů do samostatných hla-
sování, která měla proběhnout na jaře a na podzim roku 1968. Polednový 
vývoj a posrpnová situace však zapříčinily postupné odkládání, jež vlivem 
konsolidace a ústupu od reforem znamenalo návrat k nedemokratickým 
principům a opětovné spojení do všeobecných voleb do všech stupňů 
zastupitelských sborů najednou. Uvedené tříletí jako specifické volební 
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intermezzo umožňuje názorně poznat proměnu politiky i mechanismů 
od reformního jara 1968 až po nastupující normalizaci (vlastní volby v roce 
1971 tato stať již neřeší). Zatímco jarní měsíce roku 1968 otevřely diskuzi 
o charakteru voleb a o dalších souvisejících aspektech (mj. o otázce uspo-
řádání územněsprávních celků, o roli nekomunistických stran v Národní 
frontě), nástup ostré normalizace o rok později vedl k přijetí opatření, která 
se stala nástrojem personální „očisty“ zastupitelských sborů všech úrovní. 
Studie je vzhledem ke snaze o obecnější vymezení problému založena 
na sondách do vybraných českých a zejména moravských regionů.1 

Základním informačním východiskem zpracování tématu se stal 
původní pramenný výzkum,2 který postihuje čtyři okruhy sledované 
problematiky. Legislativní rámec let 1967–1971, zahrnující i metodické 
pokyny ve směrnicích, umožňuje zmapovat formální stránku problému. 
Nejzajímavější výsledky přinesla sonda do písemností okresních výborů 
(dále jen OV), politických orgánů z let 1968–1971, ukazující postupy uplat-
něné při řešení otázky dosluhujících poslanců. Další autentické prameny 
představují dobový tisk a (pro mimopražské oblasti) záznamy obecních 
kronikářů, jejichž interpretace je přirozeně podmíněna reformním či poz-
dějším tendenčně ideovým pohledem zapisovatele. Zejména pokud jde 
o vlastní přípravu voleb, výzkum se dále zaměřil na sondu do písemností 
uložených v Archivu bezpečnostních složek. 

Stávající literatura k tématu voleb v letech 1948–1989 zachycuje 
zde sledované období spíše v obecnějších zpracováních. Oskar Krejčí se 
problematiky dotýká v jedné z kapitol rozsáhlé monografie Nová kniha 
o volbách.3 Specifika voleb od poválečného období do roku 1989 podrobněji 
analyzuje komparativní studie Jakuba Charváta o volbách v komunistic-
kém Československu.4 Přehled o charakteru voleb a o některých volených 
orgánech lze získat též ve Slovníkové příručce k československým dějinám 
1948–1989, vydané Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.5 V souvislosti 
s dopady územněsprávního vývoje na systém voleb je třeba jmenovat 
Dějiny správy v českých zemích.6 Klíčovým východiskem k poznání geneze 

1 Z archivního výzkumu zaměřeného na okresy Hodonín, Žďár nad Sázavou a Vyškov 
bylo podrobnější studium podniknuto u posledně jmenovaného.
2 Citované úryvky z dobových dokumentů jsou ponechávány v původním znění včetně 
jazykových chyb. 
3 K r e j č í ,  Oskar: Nová kniha o volbách. Praha 2006, kapitola Období byrokratického 
socialismu (1948–1989), s. 243–250.
4 C h a r v á t ,  Jakub: Volby a komunistické Československo (v komparativní perspektivě). 
In: Kocián, Jiří – Pažout, Jaroslav – Rákosník, Jakub: Bolševismus, komunismus a radikální 
socialismus v Československu. Svazek VII. Praha 2010, s. 15–60, k otázce plánovaných 
a odložených voleb v roce 1968 na s. 44–45.
5 Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha 2006.
6 H l e d í k o v á ,  Zdeňka –  J a n á k ,  Jan –  D o b e š ,  Jan: Dějiny správy 
v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha 2007, zde zejména konkrétní pasáže 
v podkapitolách celku Poválečná léta a období komunistické diktatury, s. 421–470. 
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prvních normalizačních voleb je ovšem rok 1968 a k této etapě se vztahuje 
studie Ondřeje Felcmana přibližující odložení voleb do národních výborů 
z pohledu Národního shromáždění.7 Stejný autor se podílel i na edici do-
kumentů,8 která sledovanou problematiku rovněž zachycuje. Bezprostřední 
informace vycházející z přímé účasti v procesu politické reformy přináší již 
exilové práce Zdeňka Mlynáře.9 Úlohu tehdejších nekomunistických stran 
Národní fronty (dále NF) regionálně ukazuje například monografie Karla 
Konečného o Československé straně lidové na Novojičínsku.10

Na sklonku roku 1971 proběhly po více než tříletém odkladu a po sed-
mileté přestávce od posledních voleb v roce 1964 volby do zastupitel-
ských sborů všech úrovní. Staly se prvními ze série voleb opakujících se 
v pětiletých cyklech (1971, 1976, 1981, 1986) v období tzv. normalizace 
a prvními přímými volbami do nově ustavených federálních orgánů. Post-
totalitní realita však pohřbila veškeré naděje, které do jejich očekávaného 
konání v roce 1968 i jejich plánované demokratizace vkládaly reformní síly, 
a dokonce nebyly realizovány ani změny schválené ještě v rámci omezené 
volební reformy na podzim 1967. Vzhledem politickým, právním i veřejným 
diskuzím, které se rozbíhaly na jaře 1968, lze říci, že zmíněná očekávání 
nebyla nereálná, zejména za předpokladu, že by nedošlo k srpnovým 
událostem nebo naopak že by volby do národních výborů byly odloženy 
jen o měsíc a proběhly by ještě do léta 1968.

Plánované volby a první odklad v důsledku polednového vývoje 
roku 1968

Ačkoliv lze charakter voleb od února 1948 do roku 1989 shrnout slovy 
„pod Národní frontou s převahou kandidátů Komunistické strany Českoslo-
venska“, situace se v rámci uvedeného období proměňovala. V roce 1948 
proběhly pouze parlamentní volby a alternativou (třebaže byla předem 
veřejně odsuzována a neměla vliv na výsledek voleb) k odevzdání hlaso-
vacího lístku Národní fronty byl tzv. bílý (prázdný) lístek. První poválečné 
přímé volby do místních samospráv, okresů a krajů (tj. národních výborů) 
se konaly až v roce 1954, následně pak v letech 1957, 1960, 1964 a další 

7 F e l c m a n ,  Ondřej: Postoj Národního shromáždění k volbám do národních výborů 
na jaře 1968. In: Radvanovský, Z. (ed.): Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. 
Ústí nad Labem 2003, s. 131–138.
8 C i g á n e k ,  František –  F e l c m a n ,  Ondřej (edd.): Národní shromáždění. 
Květen 1967 – srpen 1968. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 
1967–1970. 3/1. Praha – Brno 2002. 
9 M l y n á ř ,  Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. Kolín nad Rýnem 1979; t ý ž :  Problé-
my politického systému. Kolín nad Rýnem 1987; t ý ž :  Československý pokus o reformu 1968. 
Kolín nad Rýnem 1975. 
10 K o n e č n ý ,  Karel: Československá strana lidová na Novojičínsku 1948–1990. Olo-
mouc 2008.
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měly následovat v roce 1968. Parlamentní volby do Národního shromáždění 
(dále NS) a do Slovenské národní rady (dále SNR) probíhaly s výjimkou 
roku 1957 ve stejných letech11 a také v tomto případě mělo následovat 
hlasování v roce 1968. Zasedání Ústředního výboru (ÚV) KSČ ve dnech 
26.–27. září 1967 však po předchozí diskuzi přineslo rozhodnutí oddělit 
volby do národních výborů od voleb parlamentních i od voleb soudců.12 

Reálně vyhlížející změny však byly hlubší – např. vícemandátové voleb-
ní obvody či zavedení institutu náhradníků. V usnesení právní komise ÚV 
KSČ ze 7. září 1967 byly dokonce doporučovány ke zvážení otázky významně 
překračující stávající praxi.13 Při projednávání potřebných legislativních změn 
v Národním shromáždění dne 30. listopadu 1967 předseda ústavněprávního 
výboru JUDr. Václav Škoda (KSČ) uvodil odůvodnění přijetí trojice zákonů 
č. 112, č. 113 a č. 144/1967 Sb. slovy: „Všechny tyto předložené návrhy zákonů 
mají společný cíl, zajistit co největší účast našich občanů na správě státu prostřed-
nictvím zastupitelských sborů podle směrnic zdůrazněných XIII. sjezdem KSČ, 
aby současně s rozvíjením socialistických výrobních vztahů v naší společnosti se 
dále rozvíjela socialistická demokracie. […] V zájmu prohloubení ústavního prá-
va občanů volit své zástupce do zastupitelských sborů navrhuje se, aby ústavním 
zákonem byly odděleny volby soudců od voleb do zastupitelských sborů a ty aby 
v příštím roce byly konány ve dvou samostatných, od sebe oddělených volebních 
kampaních.“ 14 Ústavní zákon č. 112/1967 Sb. o skončení volebního období 

11 Volby v roce 1954 znamenaly zavedení tzv. sovětského volebního modelu. K tomu 
podrobněji C h a r v á t ,  J.: Volby, s. 37–43.
12 Za tímto účelem musel být nahrazen stávající volební zákon č. 34/1964 Sb. Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky (dále jen Sbírka zákonů ČSSR). Ročník 1964, částka 
17, č. 34, zákon ze dne 26. února 1964 o volbách do Národního shromáždění a do národních 
výborů.
13 „Aby bylo zváženo, zda určitý větší počet hlasů odevzdaných proti kandidátovi (např. 33 %), 
nemá mít vliv na jeho pořadí […], aby bylo uváženo, zda místo termínu ‚registrace‘ kandidátů není 
možné volit termín, který by po obsahové i jazykové stránce byl vhodnější a výstižnější.“ Archiv 
bezpečnostních složek (dále jen ABS) , A2/3 Sekretariát ministerstva vnitra – III. díl, inv. j. 
2040, zápis z 8. schůze právní komise ÚV KSČ 7. září 1967, f. 5.
14 Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1964–1968, stenoprotokoly, 
17. schůze, čtvrtek 30. listopadu 1967 (http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/017schuz/
s017001.htm, citováno 18. ledna 2013).

Obr. 1: Zpráva o chystaných volbách v hlavním tiskovém orgánu KSČ (Rudé Právo, č. 269, 
29. září 1967, s. 2)
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Národního shromáždění15 stanovil, že volební období NS i SNR skončí 
16. listopadu 1968. Dvojice zákonů č. 113/1967 Sb. o volbách do Národ-
ního shromáždění a č. 114/1967 Sb. o volbách do národních výborů16 pak 
navzdory vedoucí úloze KSČ v Národní frontě přece jen poskytla možnost 
výběru (prostřednictvím většího počtu kandidátů na hlasovacím lístku, než 
byl počet volených poslanců). 

S nástupem nového roku 1968 se Národní fronta ujala organizačních 
příprav voleb a předsednictvo Národního shromáždění stanovilo na základě 
zákona č. 114/1967 Sb. termín řádných voleb do všech stupňů národních 

15 Úplné znění: Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 43, č. 112, Ústavní zákon ze 
dne 30. listopadu 1967 o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské 
národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.
16 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 43, č. 113, Zákon ze dne 30. listopadu 1967 
o volbách do Národního shromáždění a č. 114, Zákon ze dne 30. listopadu 1967 o volbách 
do národních výborů.

Obr. 2: Politická směrnice ÚV KSČ k volbám vydaná na podzim 1967 (SOkA Žďár nad 
Sázavou, Sbírka soudobé dokumentace, kart. 4, volby 1968)
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výborů na neděli 19. května 1968.17 Následovalo usnesení předsednictva 
Národního shromáždění o zvolení Ústřední volební komise Národní fronty 
pro volby do národních výborů.18 

17 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 2, č. 6, Usnesení předsednictva Národního 
shromáždění ze dne 9. ledna 1968 o vyhlášení dne voleb do národních výborů.
18 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 2, č. 7, Usnesení Předsednictva Národního 
shromáždění ze dne 9. ledna 1968 o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby 
do národních výborů.

Obr. 3: Vyhlášení voleb jako hlavní sdělení Rudého Práva 10. ledna 1968 (Rudé právo, č. 9, 
10. ledna 1968)

Obr. 4: Metodická příručka pro sestavování volebních programů národních výborů pro volby 
1968 (SOkA Žďár nad Sázavou, Sbírka soudobé dokumentace, kart. 4, volby 1968)
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Rudé Právo informovalo o vyhlášení termínu voleb následující den 
palcovým titulkem na první straně19 a téma se posléze stalo i náplní re-
gionálního tisku. Kupříkladu týdeník Vysočina k tomu 25. ledna 1968 mj. 
napsal: „Voliči budou prostřednictvím organizací a složek Národní fronty, dále 
přímo na shromážděních pracujících v závodech, vesnicích, městech a úřadech 
navrhovat nejschopnější občany za kandidáty na poslance a náhradníky do ná-
rodního výboru.“  20 Do 3. února byly vytvořeny místní, okresní a krajské 
volební komise Národní fronty s 74 866 členy a obvodní volební komise 
ve městech s 80 tisíci členy.21 

Tabulka č. 1: Plán volební kampaně a termínů oddělených voleb v roce 
196822

Volby do národních výborů (KNV, ONV, 
MěstNV a MNV)

Volby do Slovenské národní rady (SNR) 
a do Národního shromáždění (NS)

První etapa
8. ledna – 
3. března 1968

– výběr a navrhování 
kandidátů

První etapa
8. srpna – 10. září 
1968

– výběr a navrhování 
kandidátů

Druhá etapa
4. března – 
18. dubna 1968

– sjednocování návrhů 
na kandidáty na veřej-
ných schůzích pracu-
jících
– registrace kandidátů

Druhá etapa
11. září – 17. říj-
na 1968

– sjednocování návrhů 
na kandidáty do SNR 
a NS na veřejných schů-
zích pracujících
– registrace kandidátů

Třetí etapa
19. dubna – 
17. května 1968

– seznamování občanů 
se zaregistrovanými 
kandidáty a kampaň 
za jejich zvolení

Třetí etapa
18. října – 16. lis-
topadu 1968

– seznamování občanů 
se zaregistrovanými 
kandidáty a kampaň 
za jejich zvolení

Den voleb
19. května 1968

– volby do všech stupňů 
národních výborů

Den voleb
17. listopadu 
1968

– volby do SNR a do NS

Polednový vývoj však otevřel diskuzi o dalších úpravách zákona 
a ohrožení termínu se paradoxně dostavilo s očekáváním reformní politiky 
KSČ, kdy se objevovaly úvahy o odkladu motivované snahou o realizaci 
dalších požadavků na demokratizaci volebního systému. Otázka voleb 
se stala předmětem veřejné diskuze, jež se projevila kupříkladu v kritice 
výběru kandidátů na základě pokračujícího prosazování vedoucí úlohy 
KSČ. Diskutovány však byly i jiné aspekty, zejména územněsprávní reforma 
z roku 1960, která přinesla vlnu slučování obcí.23 Ojedinělé tedy nebylo 

19 Předsednictvo Národního shromáždění vyhlašuje všeobecné volby do Národních výborů na den 
19. května 1968. Rudé Právo, č. 9, 10. ledna 1968, s. 1.
20 Příprava voleb. Vysočina, roč. 9, č. 4, 25. ledna 1968, s. 1.
21 F e l c m a n ,  O.: Postoj, s. 133.
22 Politická směrnice ÚV KSČ k zabezpečení všeobecných voleb do národních výborů, Slovenské 
národní rady, Národního shromáždění v roce 1968. Praha, říjen 1967, s. 13, 23.
23 Srov. výběr z lokálních ohlasů: „…důkaz zvýšení zájmu u občanů projeven v osadě Milešíně, 
která ústy svých občanů na veřejné schůzi žádala o zřízení samostatného národního výboru, jak 
tomu bylo do roku 1960.“ Milešín byl od roku 1960 osadou obce Heřmanov v okrese Žďár 
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ani volání po obnově malých okresů, zrušených v roce 1960.24 Otázka 
územněsprávních změn se ale s odkladem voleb a v důsledku politického 
vývoje po srpnu 1968 postupně rozplynula. Například na besedě se členy 
OV NF Vyškov konané 4. července 1969 předseda ÚV NF Josef Korčák 
na dotaz k územní reorganizaci mj. odpověděl: „Já osobně si myslím, že časté 
změny, a zvlášť nepromyšlené, stojí mnoho peněz a nic se nedokáže. Při vládě, ani 
při ČNR se nic nedělá. Komise, která to přesně zkoumá […], přemýšlí o tom, jak 
to nejlépe udělat. Snaha, aby se obnovily ve všech místech znovu okresy, myslím 
si, že je cesta neschůdná.“  25 Ve stejném okrese pak byla podobná aktivita 
při hodnocení konsolidace v říjnu 1970 dokonce charakterizována jako 
škodlivý progresivismus.26 Organizace tzv. velkých okresů, zavedená v roce 
1960, nakonec zůstala i po roce 1968 beze změny.

Klíčovým okamžikem pro politické a legislativní rozhodnutí o odložení 
voleb se stala poslední dekáda března 1968 a začátek dubna, kdy se záležitostí 
s určitými názorovými výkyvy a váháním zabývalo předsednictvo Národního 
shromáždění a předsednictvo ÚV KSČ.27 V rezolucích zasílaných parlamentu 
zaznívaly názory pro i proti odložení voleb, nicméně za důležitou byla po-
važována „…novelizace zákona o volbách do národních výborů a do Národního 
shromáždění ještě před započetím příprav voleb podle podmínek veřejnosti“.28 

nad Sázavou. Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Žďár nad Sázavou, MNV Heřmanov, 
kniha 4, Památní kniha obce Heřmanova, s. 56a.
24 Srov. příklady z Moravy: „…vyvstal požadavek opětného zřízení správního okresu Tišnov 
[…]. Iniciátorem tohoto hnutí je městský národní výbor v Tišnově, který svolal aktiv na 16. dubna 
1968. […] Geografické, politické a ekonomické důvody jasně hovoří ve prospěch obnovení tohoto 
okresu a také řada záporů a nedostatků…“ SOkA Žďár nad Sázavou, MNV Řikonín, kniha 5, 
Kronika, s. 304. V případě okresu Žďár nad Sázavou, který vznikl v roce 1960 z většinových 
území čtyř okresů a z významné části okresu Tišnov, se nejednalo o jedinou aktivitu. V zá-
pise ze schůze předsednictva okresního výboru (dále jen POV) KSČ Žďár nad Sázavou ze 
dne 9. dubna 1968 se k bodu o kampani za nový okres Velké Meziříčí mj. uvádí: „Souvisí to 
s celkovým procesem ve společnosti, na funkcionáře ONV budou kladeny větší nároky, pokud se týká 
osobního styku, což v současném územním uspořádání možné není. Bylo jednání na KV [krajském 
výboru], tam soudruzi poukazovali na obdobné snahy i z jiných míst (Dačicko, Tovačovsko ap.). 
[…] Závěrem – na KV velké nadšení nebylo, ale také nebylo řečeno ne.“ SOkA Ždár nad Sázavou, 
OV KSČ Žďár nad Sázavou, i. č. 82, kart. 80, protokoly ze schůzí POV KSČ, zápis z 9. 4. 
1968, f. 9. Příklady z Čech: „Týn nad Vltavou při poslední státoprávní úpravě v roce 1960 ztratil 
výhody okresního města, kterým byl 100 let. Tím ztratil význam správního i obchodního střediska 
širšího území a nakonec i řadu pracovních příležitostí. Proto je jasné, že se Týn připojil k desítkám 
dalších měst a žadatelů, aby se při zřizování event. nových okresů také na Týn pamatovalo.“ SOkA 
České Budějovice, Obecní kroniky, Týn nad Vltavou, Pamětní kniha města Týna nad Vltavou 
1934–1980, s. 518 – viz DigiArchiv SOA v Třeboni (http://digi.ceskearchivy.cz/, citováno 
dne 11. února 2013).
25 SOkA Vyškov, NF (OV) Vyškov, kart. 1, neuspořádáno, zápisy a akce – rok 1969, zápis 
z besedy členů OV NF Vyškov se s. Korčákem ze dne 4. července 1969.
26 „…např. ve formě rozkladného požadování vytvoření samostatného okresu Bučovice, nebo 
připojení Bučovska k Brnu…“ SOkA Vyškov, NF (OV) Vyškov, kart. 2, neuspořádáno, zápisy 
1970, příloha k zápisu z 13. října 1970, s. 2.
27 Podrobněji F e l c m a n ,  O.: Postoj, s. 131–138.
28 Tamtéž, s. 134. Dále bylo konstatováno: „Volbám by měl být navrácen původní smysl 
svobodného výběru mezi programovými alternativami budování socialismu.“ – Rezoluce totiž 
požadovaly skutečně demokratický výběr kandidátů vycházející z podílu počtu hlasů pro 
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Ostatně s faktickým zrušením cenzury29 podobné názory z různých částí 
republiky v té chvíli otevřeně zaznívaly i ze stránek hlavního tiskového or-
gánu KSČ Rudého Práva. Dne 21. března 1968 přineslo Rudé právo článek 
Z Brna, Ostravy a Ústí: Odložit volby!, 30 v němž se mj. argumentuje: „Občané 
si kladou otázky, do jaké míry dává dosavadní volební zákon záruky, že dojde 
k celkovému naplnění zásad o svobodných volbách a domnívají se, že očekávaný 
akční program KSČ může příznivě ovlivnit i volební programy národních výborů 
tak, aby odpovídaly novým směrům v naší socialistické společnosti. […] Není 
možné uplatnit do 19. května všechny progresívní názory a návrhy občanů, jež 
směřují k demokratizaci voleb a celého společenského života.“  31 Autentickou 
výpověď o společenských náladách souvisejících s přípravou voleb výstižně 
zachytil i kronikář z jihočeských Vodňan: „Hodně diskusí se rozvinulo kolem 
volebních zákonů [č. 113 a č. 114/1967 Sb.], které sice připouštěly určitou 
alternativu, totiž, že volič mohl volit škrtnutím mezi více kandidáty, občané však 
nebyli spokojeni s pořadím, podle něhož kandidáti měli být voleni a které bylo 
možno změnit pouze v případě, že se proti kandidátovi vyslovilo více než 50 % 
platných hlasů. Při tom vliv voličů na výběr kandidátů byl v některých okresech 
(mezi nimi i v okrese Strakonice) zejména v počátečním období v rozporu se 
zákonem nesprávně omezován a kandidáti spíše jmenováni než navrhováni.“  32 
Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o volbách právě 21. března, ale rozhodnutí 
o jejich termínu odložilo na příští schůzi. Další den ve stejné věci jednalo 
předsednictvo Národního shromáždění, jež se mj. shodlo na opětovném 
posouzení termínu voleb na zasedání 26. března či na uložení urychlené 
přípravy variant změn volebního zákona ústavněprávnímu výboru. V závěru 
diskuze se dne 26. března 1968 prosadil názor posunout termín voleb 
o měsíc, tj. na červen 1968, ale ani toto stanovisko předsednictva NS ne-
bylo konečné. Výsledek diskuze stranické skupiny poslanců – komunistů 
z 29. března 1968 totiž vyzněl ve prospěch odložení voleb buď na podzimní 
termín, nebo na první polovinu roku 1969 a vedení KSČ nakonec na za-
sedání ÚV vystoupilo s návrhem na odložení voleb a novelizaci zákona.33 
Zasedání ÚV KSČ pak na svém klíčovém zasedání 5. dubna 1968 přijalo 

kandidáty a nikoliv z jejich pořadí na sestavené jednotné kandidátní listině a ojediněle 
zaznívaly i hlasy na zrušení jednotné kandidátky NF. Tamtéž.
29 Legislativně byla zrušena cenzura až v červnu 1968, kdy zákon č. 84/1968 Sb. stanovil 
v § 17 nepřípustnost cenzury. Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 26, č. 84, Zákon 
z 26. června 1968, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. O periodickém tisku a ostatních 
hromadných informačních prostředcích.
30 Z Brna, Ostravy a Ústí: Odložit volby! Rudé Právo, č. 80, 21. března 1968, s. 2.
31 Tamtéž.
32 SOkA Strakonice, Městský národní výbor Vodňany, Obecní kronika Vodňany 
1963–1970, zápis 1968, nestr. K tomu srov. zprávy z tisku: „Krajská volební komise v Českých 
Budějovicích se rozhodla […] zastavit přípravu dalších předvolebních schůzí v Jihočeském kraji, 
než bude novelizován volební zákon. Současně doporučila ústřední volební komisi odložení termínu 
voleb.“ Pro demokratičtější volby. Rudé Právo, č. 85, 26. března 1968, s. 3.
33 K tomu F e l c m a n ,  O.: Postoj, s.135–137.
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usnesení odkládající volby do národních výborů „na pozdější období, nej-
dříve na podzim 1968“  34 a tomuto stanovisku se muselo podřídit i vedení 
parlamentu. Na témže zasedání byl schválen Akční program KSČ, který 
k odkladu voleb uvádí: „Ačkoliv se v posledním období rozvinula snaha zlepšit 
přípravu voleb, ukázalo se, že v původním termínu nelze uskutečnit volby tak, aby 
odpovídaly zásadám rozvinuté socialistické demokracie. Je proto třeba vypracovat 
takový volební systém, který bude v souladu se změnami v našem politickém 
životě. Volebním zákonem je nutno přesně a jasně upravit demokratické zásady 
přípravy voleb, navrhování kandidátů i způsob jejich volby. Úprava volebního 
systému musí zejména vycházet z nového politického postavení Národní fronty 
i samotných volených státních orgánů.“  35

 
Tabulka 2: Odklad voleb v bezprostředních a v pozdějších ideologizu-
jících zápisech obecních kronik36

Obec Úryvek kronikářského zápisu popisujícího události roku 1968*
Řikonín 
(okres Žďár nad Sá-
zavou)

„Vzhledem k probíhajícímu demokratizačnímu a obrodnému procesu byla 
další příprava voleb zastavena.“

Bohutice
(okres Znojmo)

„Větší odezvu zanechala veřejná předvolební schůze MNV, pořádaná dne 
20. 3. 1968. […] Byli představováni kandidáti do funkcí MNV a přečtena 
kandidátka pro volby poslanců do ONV. Část voličů projednala s některými 
navrženými poslanci nesouhlas. V diskusi byli ostře kritisováni jedinci 
pro svůj postoj k účasti na odsouzení a uvěznění tří rolníků z naší obce 
v r. 1958. Byla rovněž navržena rezoluce, aby volby do NV byly odloženy 
a aby byla provedena změna volebního řádu.“

Vráž 
(okres Písek)

„V tomto ovzduší, plném napětí se měly konat volby. Proběhly už první 
předvolební schůze. Tak bylo i v zdejší obci: 21. 3. 1968. Ovšem, tak jako 
jinde se nevyřešila otázka kandidátů do MNV, ale diskutovalo se hlavně 
o nedostatcích. […] Volby byly v celém státě odloženy na neurčito.“

Hlušice (okres Hradec 
Králové)

„Plánované volby do NV se vzhledem ke kritické politické situaci nekonaly 
a byly odloženy na pozdější dobu, na neurčito.“

Mostiště
(okres Žďár nad Sá-
zavou)

„… Jelikož celá politická situace v naší vlasti se zostřovala a oportunistické 
a pravicové živli pracovali [!] na rozvrat naší vlasti, byly volby do zastu-
pitelských orgánů odloženy.“

* Zatímco část zápisů, jež vznikla sice ještě na vlně doznívajícího reformního smýšlení, 
zachycuje právě původní důvod prvního odkladu (tj. demokratizační změny), zápisy psané 
s odstupem a v období nastupující normalizace naopak odůvodňují odklad voleb ideologicky.

34 Tamtéž, s. 137.
35 V o n d r o v á ,  Jitka –  N a v r á t i l ,  Jaromír –  M o r a v e c ,  Jan: Ko-
munistická strana Československa. Pokus o reformu (říjen 1967 – květen 1968). Ediční řada 
Prameny k dějinám Československé krize 1967–1970. Díl 9, svazek 1. Praha – Brno 1999, 
s. 335.
36 SOkA Žďár nad Sázavou, MNV Řikonín, kniha 5. Kronika, s. 304; SOkA Znojmo, 
MNV Bohutice, K-I 124, Pamětní kniha obce Bohutic, s. 339; SOkA Písek, MNV Vráž (1908) 
1945–1990, Pamětní kniha obce Vráž, zápis za rok 1968, nestr.; SOkA Hradec Králové, MNV 
Hlušice, i. č. 1, Kronika obce Hlušičky, s. 341; SOkA Žďár nad Sázavou, MNV Mostiště, 
neuspořádano, Pamětní kniha obce Mostišť, s. 130 (souhrnný zápis za léta 1966–1970 byl 
schválen v radě MNV v roce 1974).
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Po rozhodnutí ÚV KSČ z 5. dubna 1968 se ale jediným jasným vý-
sledkem stalo zrušení termínu voleb a stornování dosavadních příprav.37 
Předsednictvo Národního shromáždění se v souladu s usnesením ÚV KSČ 
otázkou voleb znovu zabývalo 11. dubna 1968 a novým usnesením38 zrušilo 
lednové vyhlášení původního termínu voleb do národních výborů. Tím 
byla započata etapa časové nejistoty, kterou definitivně potvrdil ústavní 
zákon č. 83/1968 Sb. ze dne 26. 6. 1968, odkládající konání obou voleb (tj. 
i do zákonodárných sborů, jejichž volební období mělo skončit 16. listopa-
du 196839) do konce roku 1969: „Volební období národních výborů, Národního 
shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem všeobecných voleb do těchto 
zastupitelských sborů. Volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969“.40 

V souvislosti s očekávanou demokratizací nejrůznějších oblastí spo-
lečenského života, tím spíše v souvislosti s politickým systémem a volbami, 
vyvstala otázka samotného postavení KSČ a zbývajících politických stran 
v Národní frontě a v návaznosti na to i otázka případného založení další 
strany, tj. obnovy sociální demokracie. Úvahy o změně volebního systému 
měly být součástí materiálů pro přípravu XIV. sjezdu KSČ a Zdeněk Mly-
nář, člen právní komise ÚV KSČ, ve svých spisech připomíná, že sice nešlo 
o připuštění mechanismu vládní a opoziční strany ani o popření hegemo-

37 Srov. zápis z jednání předsednictva OV KSČ Žďár nad Sázavou 9. dubna 1968, na němž 
měly být podle předchozího jednání 26. března 1968 původně projednány připomínky 
ke složení volební komise, k situaci v okrese apod.: „S. Malenovský [vedoucí tajemník OV 
KSČ] uvedl, že zatím jsou vol. lístky zapečetěny, uloženy v archivu. POV rozhodlo, aby byly spáleny 
za přítomnosti členů vol. komise: […] s tím, že bude dáno prohlášení o likvidaci.“ SOkA Ždár nad 
Sázavou, OV KSČ Žďár nad Sázavou, i. č. 82, kart. 80, protokoly ze schůzí POV KSČ, zápis 
z 9. dubna 1968, f. 5.
38 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 17, č. 52, Usnesení Předsednictva Národního 
shromáždění ze dne 11. dubna 1968 o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáž-
dění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní 
fronty pro volby do národních výborů.
39 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 43, č. 112, Ústavní zákon ze dne 30. listo-
padu 1967 o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, 
Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, § 1.
40 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 26, č. 83, Ústavní zákon ze dne 26. června 
1968 o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské 
národní rady.

Obr. 5: Informace o prvním odkladu voleb v dubnovém Rudém Právu (Rudé Právo, č. 102, 
12. dubna 1968)
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nie KSČ, ale současně zde byla potřeba jasně odstranit zdiskreditovanou 
praxi voleb fungující od roku 1948.41 Řešení navrhované XIV. sjezdu KSČ 
předpokládalo, že i ve volbách s volnou kandidaturou politických stran by 
KSČ získala více než 30 % hlasů a podobné domněnky potvrdil též výzkum 
veřejného mínění provedený v červenci 1968 (viz tabulku 3). Průzkum se 
nejprve dotazoval na výběr mezi stávajícími stranami NF v českých zemích 
(KSČ, Československá strana lidová /ČSL/, Československá strana socia-
listická /ČSS/) a dále na případ, že by k nim přibyla ještě nová politická 
strana, jež nebyla blíže specifikována, ale v tehdejším vědomí respondentů 
zjevně asociovala sociální demokracii.

Tabulka 3: Veřejný průzkum politických preferencí stran NF v červenci 
196842

První varianta výzkumu podle 
stávajících politických stran NF

Druhá varianta předpokládající 
novou politickou stranu

KSČ 43 % 39 %
ČSS 13 % 9 %
ČSL 9 % 8 %
nová strana – 11 %
bílý lístek 6 % 2 %
nerozhodnuto 27 % 30 %

Jestliže okolnosti odkladu obojího typu voleb v roce 1968 primárně 
vyplývaly z jarní diskuze o potřebách další novelizace volebního zákona a ze 
společenského požadavku hlubší demokratizace politického a volebního 
systému, záhy se odklad hodil z jiných důvodů. Další směřování k volbám 
totiž ovlivnily dvě okolnosti – federalizace Československa a vojenská 
invaze pěti států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Ústavní zákon o čes-
koslovenské federaci byl schválen 27. října 196843 s platností od 1. ledna 
1969, ačkoliv praktické přípravy byly zahájeny již v létě 1968 ustavením 
prozatímní České národní rady, a v posrpnovém vývoji byl jediným hma-
tatelným výsledkem reformního procesu pražského jara. Federalizace si 
přirozeně vynutila nové uspořádání zákonodárných orgánů. Místo stáva-
jícího Národního shromáždění a Slovenské národní rady mělo vzniknout 
dvoukomorové Federální shromáždění, složené ze sněmovny lidu (SL 
FS) a sněmovny národů (SN FS), a dále republikové sbory Česká národní 
rada (ČNR) a Slovenská národní rada (SNR). Po 23 letech bylo konečně 
odstraněno asymetrické uspořádání zavedené v roce 1945, v jehož rámci 

41 K představám o politickém pluralismu v politice KSČ podrobněji M l y n á ř ,  Z.: 
Problémy, s. 9–39. K otázce reformy dále např. V o n d r o v á ,  J. –  N a v r á t i l ,  J. 
–  M o r a v e c ,  J.: Komunistická strana.
42 M l y n á ř ,  Z.: Problémy, s. 28–29.
43 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1968, částka 41, č. 143, Ústavní zákon ze dne 27. října 
1968 o československé federaci.
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vedle celostátního Národního shromáždění existovala pouze Slovenská 
národní rada, jejíž kompetence byly navíc postupně oslabovány. 

Dosud neexistující Česká národní rada vznikla již podle ústavního 
zákona č. 77/1968 Sb. z 24. června 1968 o přípravě federálního uspořádání 
jako prozatímní orgán se 150 poslanci a ti byli zvoleni 10. července 1968 
Národním shromážděním na návrh vedení Národní fronty jednak z poslanců 
Národního shromáždění, jednak z významných představitelů veřejného života. 
ČNR posléze 21. prosince 1968 provedla kooptaci do zákonem stanove-
ného počtu 200 poslanců, kteří svých práv a povinností nabyli od 1. ledna 
1969, a obdobně doplnila svůj počet i SNR. S odkladem voleb a s nástu-
pem federalizace vznikl též problém přeměny celostátního zákonodárného 
sboru. Nové dvoukomorové Federální shromáždění bylo tedy ustaveno 
tak, že poslanci zvolení do Národního shromáždění při posledních volbách 
v roce 1964 se stali poslanci sněmovny lidu, zatímco sněmovna národů byla 
delegována národními radami z těch jejich poslanců, kteří nebyli poslanci 
dosavadního Národního shromáždění.44 Tyto nejvyšší zákonodárné sbory 
utvořené uvedeným způsobem na přechodnou dobu do voleb je však možné 
považovat za neústavní, poněvadž druhý článek Ústavy z roku 1960 v od-
stavci 2 stanovil: „Státní moc vykonává pracující lid zastupitelskými sbory, které 
jsou jím voleny.“  45 To se nestalo, pomineme-li převzaté poslance Národního 
shromáždění. Vyhlášení voleb v situaci po 21. srpnu 1968 ovšem nebylo 
v krátkodobém horizontu reálné, ačkoliv se zpočátku stále počítalo s re-
lativně brzkým hlasováním. Z říjnového usnesení právní komise ÚV KSČ 
totiž vyplývá, že jako nejbližší možný termín voleb do zákonodárných sborů 
bylo zvažováno předjaří roku 1969: „…za minimální dobu přípravy voleb 
je třeba považovat období třech až čtyřech měsíců od přijetí volebního zákona 
Národním shromážděním a že tudíž je reálné počítat s volebním dnem nejdříve 
koncem února, spíše však až v březnu.“  46

I když vlivem posrpnového vývoje k vyhlášení voleb v horizontu 
měsíců nedošlo, a tím vzaly za své nejen představy o hlubší demokratizaci 
volebního systému, ale také úvahy o obnově sociální demokracie, momen-
tální oživení úlohy ostatních stran NF lze doložit. Jedná se o nepřímou 
volbu v červenci ustavené ČNR. Porovnáme-li procentuální zastoupení KSČ 
z léta 1968 s vývojem od ledna 1969, kdy došlo ke kooptaci zbývajících 
50 poslanců, až po návrh poslanců formálně zvolených ve volbách 1971, 
je navzdory většinovému zastoupení členů KSČ patrný rozdíl. Zatímco 
v létě 1968 získali poslanci za nekomunistické strany přece jen větší po-

44 K otázce prozatímní konstituce federálních a národních zákonodárných sborů v roce 
1968 K r e j č í ,  O.: Nová kniha, s. 248–250.
45 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1960, částka 40, č. 100, Ústavní zákon ze dne 11. července 
1960, Ústava Československé socialistické republiky. 
46 ABS, A 2/3 Sekretariát ministerstva vnitra – III. díl, krabice 60, inv. j. 2045, usnesení 
14. schůze právní komise ÚV KSČ ze dne 11. října 1968, f. 4.
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četní zastoupení, s nástupem normalizace došlo k obnovení jejich původní 
symbolické pozice (srov. tabulku 4).

Tabulka 4: Politické složení nepřímo zvolené ČNR v letech 1968–197147

Datace 10. července 
1968

1. ledna 1969 31. března 
1971

Návrh kan-
didátek pro 
volby 1971 

Počet členů ČNR 150 200 171 200
KSČ 58,7 % 63,5 % 68,4 % 66,0 %
Ostatní strany 29,3 % 25,0 % 22,2 % 13,5 %
Bezpartijní 12,0 % 11,5 %  9,3 % 20,5 %

Na základě sledu událostí v souvislosti s přípravou federalizace 
a zejména s posrpnovým vývojem se nabízí otázka, zda nebyla definitivně 
potvrzeným odkladem voleb z června 1968 promarněna šance uspořádat 
sice ne standardní demokratické hlasování, ale nikoliv nereálné volby 
s demokratickými prvky, ať již na základě podzimní legislativy z roku 
1967, nebo její úpravy, která by byla provedena nejpozději v dubnu 1968. 
Takovou domněnku je možno podložit jednak výpovědí člena právní ko-
mise ÚV KSČ Zdeňka Mlynáře, který hovořil o třech zásadních chybných 
krocích politického vedení reformy, i celkem logickými konotacemi vývoje 
jarních měsíců. Jako relativně pozdní hodnotil Mlynář zveřejnění Akčního 
programu, jehož text byl připraven již koncem února 1968, ale v takřka 
stejné podobě byl schválen a publikován až za dalších šest týdnů (5. dubna 
1968). Vedle tohoto oddalování viděl Mlynář i druhou chybu, která nastala 
zhruba od února faktickou rezignací na cenzurní zásahy do sdělovacích 
prostředků. To v situaci nezveřejnění vlastního reformního programu strany 
uvolnilo prostor k otevřené kritické diskuzi s neodhadnutelným dosahem 
šíření různých požadavků či koncepcí, na které již Akční program nedo-
kázal reagovat. A konečně třetí chybný krok spatřoval Mlynář ve faktu, že 
nebyl co nejrychleji svolán a proveden mimořádný sjezd strany a že byly 
odloženy volby do zastupitelských sborů.48 V článku otištěném v Rudém 
Právu 26. března 1968 k odkladu voleb mj. objasňoval: „Co vlastně chceme? 
Aby […] v národních výborech, v Národním shromáždění i Slovenské národní 
radě – seděli nynější poslanci ještě skoro celý rok? Je potom vůbec možné chtít, 
aby právě tyto orgány byly místem […] nové politické linie státu. Vždyť v těchto 
sborech už všichni dnes vědí, že končí jejich volební období, a navíc je tu řada 
lidí (a to i v Národním shromáždění), kteří mezitím z jiných funkcí abdikovali 

47 ABS, A 2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, krabice 11, inv. j. 103, přehled o složení 
navrhovaných kandidátů, f. 2. V citovaném přehledu byl u zastoupení KSČ k 10. červenci 
1968 uveden údaj pouze 57 %, který však nedává s dalšími dvěmi údaji 100 % a podobně 
při přepočtu na mandáty nevychází, narozdíl od ostatních stran a bezpartijních, beze zbytku.
48 K analýze tří chybných kroků politického vedení reformy v kontextu vývoje po lednu 
1968 podrobněji: M l y n á ř ,  Z.: Československý pokus, s. 118–147.
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nebo byli odvoláni. […] Proti dnes populárnímu názoru o odkladu voleb49 se 
domnívám, že je nutno naopak volby do Národního shromáždění a SNR urych-
lit, volit tyto sbory ne v listopadu, ale v červnu. Volby do národních výborů by 
bylo možno zároveň odložit, ale také na červen [z plánovaného května]…“  50 
Zdeněk Mlynář, který ale na konci března ještě nebyl členem sekretariátu 
ÚV KSČ (zvolen byl 4. dubna 1968), považoval za reálné novelizovat 
do tří týdnů volební zákon a demokratizaci voleb založit na dvou bodech: 
1. upřednostnit počet hlasů před pořadím na kandidátce a 2. zákonem (ni-
koliv směrnicemi) demokraticky upravit proceduru navrhování kandidátů. 
Odložení mimořádného sjezdu i voleb bylo sice motivováno zaručením 
další demokratizace (například upravením legislativy), podle Mlynáře 
však vedlo k něčemu jinému: „Převážil tu nakonec nechtěný […] důsledek 
takového kroku: vytvořilo se relativně dlouhé (zprvu dokonce neurčitě dlouhé) 
období, v němž základní volené orgány státu a vrcholný orgán strany (její 
ústřední výbor) fakticky nebyly s to plnit rozhodující politické funkce, které by 
jim v politickém systému příslušely. Neboť personální složení těchto orgánů bylo 
takové, že v nich byli mnozí lidé, kteří byli tou měrou spjati se starým systémem 
a s jistotou věděli, že v dalším funkčním období na svých místech nezůstanou.“  51 

49 Srov. výše citované postoje z regionů, zveřejněné též v Rudém Právu.
50 M l y n á ř ,  Zdeněk: Co dál s naší demokracií? Rudé Právo, č. 85, 26. března 1968, 
s. 3.
51 M l y n á ř ,  Z.: Československý pokus, s. 131. 

Obr. 6: Informace o zahájení příprav na květnové volby do národních výborů v roce 1968 
na titulní stránce týdeníku Vysočina, č. 4, 25. ledna 1968 (výřez)
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Mlynářova představa uskutečnit volby jen asi s měsíčním odkladem 
(tj. v červnu 1968) vycházela mj. z předpokladu časového zvládnutí přípravy 
upravených voleb a dále z ne zcela vyhovujícího personálního obsazení 
končících národních výborů. Naléhavost a reálnost provedení brzkých voleb 
by jistě bylo nutné doložit širší komparací situace ve více okresech či krajích, 
nicméně i ze sondy do archivních dokumentů okresních orgánů vycházejí 
najevo podobná zjištění. Od 9. ledna 1968, kdy došlo k vyhlášení termínu 
voleb, byla za tři měsíce hotova klíčová část příprav (byly ustaveny volební 
komise, sestaveny kandidátky) a opakování předvolebního harmonogramu 
ve stejném časovém horizontu by patrně bylo zvládnutelné.

Jako druhý a snad ještě více opodstatněný argument pro konání voleb 
se skutečně mohla jevit personální situace v národních výborech. Tento pro-
blém lze doložit na základě politické přípravy voleb (tzv. kádrová příprava), 
v jejímž rámci byla vyhodnocena práce stávajících funkcionářů a navrhovány 
personální změny. Názorný příklad dokládající úroveň samospráv poskytuje 
materiál k politicko-organizačnímu zabezpečení voleb ze schůze předsednictva 
OV KSČ ve Vyškově, kterým se okresní vedení strany zabývalo 16. ledna 
1968 a ze kterého vyplývá nutnost zvolit nové vedení NV (předsedu nebo 
tajemníka a namnoze oba) v 29 obcích z celkového počtu 82 národních 

Obr. 7: Vyhláška o ustavení okresní volební komise NF ve Žďáru nad Sázavou pro volby 
do národních výborů z ledna 1968 a vyhláška o stanovení volebních obvodů Jihomoravského 
krajského národního výboru a obvodní volební komise pro obvod č. 15 – okres Žďár nad 
Sázavou z února 1968 (SOkA Žďár nad Sázavou, Sbírka soudobé dokumentace, kart. 4, 
volby 1968)
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výborů (včetně městských), které byly v roce 1971 nakonec voleny. V abso-
lutních číslech by se jednalo o 42 vedoucích funkcionářů z celkového počtu 
164 (předsedové a tajemníci MNV v 82 obcích), tj. 25,6 %. V odůvodnění 
změn přitom primárně nenajdeme politická hlediska, ale věkové důvody 
a s tím související nezvládání úkolů, špatnou autoritu v obci či neosvědčení 
se ve funkci. Ze 42 často podobných charakteristik (srov. tabulku 5) zaujmou 
kupříkladu formulace: „Potřebuje odpočinek, již nestačí […], věkově i duševně 
přestárlý […], práci orgánů NV umrtvuje […], metody jeho přístupu k občanům 
i poslancům jsou nedemokratické, místní poměry vyžadují […] změnu […], nemá 
předpoklad pro zabezpečování odpovědnějších úkolů.“  52

Jestliže pro odklad voleb do zákonodárných orgánů hovořilo i kon-
stituování federace, časově blízké uspořádání voleb do všech stupňů 
národních výborů mohlo být reálné a nejednou bylo více než očekáváno. 
Na tomto faktu nic nemění ani snaha o hlubší demokratizaci volebního 
systému, neboť v danou chvíli nemohli její zastánci předpokládat sled bu-
doucích událostí, tím spíše ne odklad rovnající se téměř celému dalšímu 
funkčnímu období.53

52 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, i. č. 26, kart. 66, zápisy POV KSČ, 16. ledna 1968, 
f. 22–25.
53 Tamtéž, f. 23–25.

Tabulka 5: Důvody navrhovaných změn vedoucích funkcionářů samo-
správ pro plánované volby v květnu 1968 v okrese Vyškov53

Důvody změny * Předseda národního 
výboru

Tajemník národního 
výboru

Na funkci nestačí, odchod do důchodu 7 5
Nehodlá již funkci vykonávat 2 1
Neosvědčuje se 5 9
Nemá autoritu, má špatnou pověst 9 1
Funkčně přetížen 1 0
Vážné onemocnění 1 0
Odstěhování 0 1
Celkem 25 17

* U některých funkcionářů se výše uvedené důvody prolínají a násobí, například důvody 
v podobě důchodu či nemoci jsou jednou z příčin nezvládání funkce, u nedostatku autority 
se zase uvádí nedostatek organizačních schopností a skutečnost, že se daný člen národního 
výboru neosvědčil ve funkci, k doprovodné argumentaci náleží i pasivita apod.
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Druhý odklad a konsolidace poměrů 

K okupaci Československa po 21. srpnu 1968 došlo v situaci, kdy vol-
by již byly odloženy (tehdy však z důvodu jejich demokratizace a očekávané 
federalizace), ale z dlouhodobějšího hlediska se okupace stala východis-
kem pro další odklad a zejména pro změnu celkového charakteru politiky, 
jež zahájila ústup od plánovaných reforem. Je totiž zřejmé, že politikou 
tzv. konsolidace a normalizace bylo od jara 1969 nejprve nutné provést 
personálně-politickou očistu celé Národní fronty a teprve poté uskutečnit 
volby. Logicky tím nemohl být splněn ani termín voleb odložený z roku 
1968 na rok 1969 a nový ústavní zákon č. 117/1969 Sb. z 15. října 1969 
stanovil provedení voleb do všech stupňů zastupitelských sborů nejpozději 
do 31. prosince 1971,54 tedy s dostatečnou časovou rezervou umožňující 
normalizaci poměrů. Při hledání analogie v poválečném vývoji v dalších 
nedemokratických režimech států střední Evropy přitom nebylo odložení 
voleb v Československu ojedinělé. Ve srovnání s přesunutím voleb v Polsku 
z prosince 1956 na leden 1957 z důvodu tamních politických změn po kri-
zových událostech roku 195655 ovšem československý případ představuje 
při délce řádného volebního období (od roku 1960 čtyřletého) neúměrně 
dlouhou dobu takového odkladu. 

Tabulka 6: Rozdíl ve způsobu argumentace pro odklad voleb při pro-
jednávání v Národním shromáždění 26. června 1968 a 15. října 196956

Projednání Příklady argumentů pro odklad voleb
26. června 1968,
zpravodaj poslanec 
JUDr. Václav Hrabal 
(ČSS)

„Od počátku t. r. probíhá v našich zemích zvláštní proces, který 
formuje síly rozhodné vypořádat se s omyly minulosti, proces na-
zývaný jako obroda socialistické revoluce, jako obrodný proces nebo 
demokratizace. […] Prozatím však nelze s určitostí předvídat, které 
zastupitelské orgány národní a federální a v jakém územním členění 
budou vykonávat státní moc a nelze proto uvažovat ani o volbě 
do těchto zastupitelských orgánů v současné době. […] Domnívám 
se, že jen toto úsilí o vytvoření plné důvěry nové Národní frontě 
[…] bude vyžadovat určitý čas, chceme-li v této Národní frontě dát 
plnou možnost k demokratickému uplatnění všech tvořivých sil naší 
socialistické společnosti.“

54 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1969, částka 38, č. 117, Ústavní zákon ze dne 15. října 
1969 o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního 
shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů. 
55 C h a r v á t ,  J.: Volby, s. 37.
56 Viz http://www.psp.cz/eknih/1964ns/stenprot/024schuz/s024020.htm, Česko-slo-
venská digitální parlamentní knihovna, NS RSČ 1964–1968, stenoprotokoly, 24. schůze, 
středa 26. června 1968, citováno 1. ledna 2013; http://www.psp.cz/eknih/1969fs/slsn/
stenprot/003schuz/s003005.htm, Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, FS ČSSR 
1969–1971, stenoprotokoly, Společné schůze SL a SN, 3. schůze, středa 15. října 1969, 
citováno 1. ledna 2013. 
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Projednání Příklady argumentů pro odklad voleb
15. října 1969, zpravodaj 
poslanec Vincenc Červin-
ka (KSČ)

„Bohužel přes veškerou snahu komunistické strany, vlády, Národní 
fronty a Národního shromáždění volby [v roce 1968] nemohly 
být provedeny. […] Bylo tomu tak proto, že proti těmto zákonům 
rozpoutaly zběsilou kampaň sdělovací prostředky a nepřátelské 
antisocialistické živly. […] Nátlakové skupiny prosazovaly např. 
samostatné kandidátní listiny pro každou politickou stranu, 
požadovaly, aby pořadí poslanců a náhradníků bylo určováno 
podle počtu odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty, což by 
znamenalo nerespektování pořadí stanoveného orgány Národní 
fronty a odstranění nejschopnějších funkcionářů.“ 

V souvislosti s rozbíhající se normalizací se nabízí i zajímavé srovnání 
s dikcí ústavního zákona odkládajícího volby poprvé v červnu 1968. Tehdy 
se jednalo primárně o technickou normu, která konstatovala prodloužení 
volebního období bez dalších zásahů do složení sborů. Ačkoliv i nyní 
zákon stanovil, že uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance 
zastupitelského sboru, není třeba před provedením všeobecných voleb 
do tohoto sboru konat doplňovací volby,57 nově se počítalo i s možností 
doplnění sborů.58 Především ale šel ústavní zákon č. 117/1969 Sb. ještě 
dále a zjevně již odrážel změnu politiky KSČ po dubnu 1969 – zcela zře-
telné to je v § 3, kde se jako jeden z důvodů zproštění poslanecké funkce 
v zastupitelském sboru výslovně uvádí situace, kdy poslanec „svou činností 
narušuje politiku Národní fronty“.59 Aplikace zákona č. 117/1969 Sb. byla 
zahájena ještě do konce roku 1969 a doprovázena využitím již stávající 
legislativy. Ze sondy do materiálů OV KSČ lze uvést názorný příklad z ONV 
Vyškov, před jehož plenárním zasedáním 11. prosince 196960 byly na před-
sednictvu OV KSČ 9. prosince 1969 projednány navrhované změny. Přijetí 
rezignace poslanců (jejich celkový počet poklesl z původních 81 na 69), 
odvolání vedoucích části odborů ONV i následné schválení nového počtu 
pléna na 75 mandátů byly sice provedeny na základě zákona č. 69/1967 Sb. 
o národních výborech,61 ale při volbě chybějících šesti poslanců byl uplat-

57 Ústavní zákon č. 117 z 15. října 1969, § 1, odst. 2.
58 Tamtéž, § 2. Zastupitelský sbor mohl doplnit počet svých členů volbou na návrh 
příslušného orgánu Národní fronty, u poslanců SN FS měla provést volbu příslušná národní 
rada a u doplnění poslanců SL FS sněmovna.
59 Ústavní zákon č. 117 z 15. října 1969, § 3, odst. 1b.
60 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, i. č. 26, kart. 69, zápisy POV KSČ, POV KSČ 9. prosince 
1969, Návrhy na změny ve složení orgánů ONV ve Vyškově, f. 49.
61 Zákon č. 69/1967 Sb. umožňoval stanovení počtu poslanců národním výborem § 13 
a vymezoval plenárnímu zasedání NV např. následující pravomoci: volit mj. předsedy, ta-
jemníky a další členy komisí národního výboru včetně možnosti odvolávat je z funkcí (§ 39, 
odst. 2ch), ustanovovat vedoucí odborů a odvolávat je z funkcí (§ 39, odst. 2i), či rozhodovat 
o žádosti poslance o zproštění z funkce (§ 39, odst. 2j). V případě reorganizace orgánů vyš-
kovského ONV je však zjevný politický podtext. U výčtu odvolaných vedoucích odborů ONV 
je sice citován § 39, odstavce 2, písmene i) zákona č. 69/1967 Sb., ale s dovětkem „v zájmu 
zabezpečení politické i odborné pevnosti a akceschopnosti aparátu ONV“. SOkA Vyškov, OV KSČ 
Vyškov, i. č. 26, kart. 69, zápisy POV KSČ, POV KSČ 9. prosince 1969, Návrhy na změny 
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něn nový zákon č. 117/1969 Sb. Při schvalování změn v orgánech ONV 
navíc zaznělo: „Se všemi soudruhy, kteří odchází bylo hovořeno a otevřeně jim 
bylo řečeno, co proti nim máme a proč musí odejít. […] K materiálu hovořili … 
[členové POV], kteří měli […] dotazy a připomínky. Např. zda vedoucí odborů, 
kteří jsou odvoláváni, zůstanou na ONV a nebo půjdou pracovat jinam. […] 
Dále připomínka s. Holčáka [zástupce KV], aby při odchodu soudruzi jasně 
napsali, z jakých důvodů byli odvoláni nebo uvolněni, zda z důvodů pracovních, 
nebo z důvodů pravicově oportunistického zaměření, aby v budoucnu bylo jasno, 
proč museli odejít.“  62 Konsolidace ONV Vyškov pokračovala v roce 1970 
doplněním na původní stav 81 poslanců. 

Rok po schválení zákona č. 117/1969 Sb. se předsednictvo OV NF 
ve Vyškově zabývalo hodnocením jeho uplatnění. Ve zprávě se například 
uvádí, že z pěti odvolaných vedoucích odborů ONV museli tři odejít pro 
politickou neúnosnost a dále byl proveden rozbor dosavadního očist-
ného procesu. V městských národních výborech skončilo do října 1970 
v důsledku přirozených úbytků a očisty63 46 poslanců a 47 nových bylo 
zvoleno kooptační volbou podle zákona č. 117/1969 Sb., přičemž došlo 
k mírnému posílení jinostraníků v neprospěch bezpartijních. Konkrétní 
poměr končících / nových poslanců byl následující: KSČ (25/29), jiné 
strany (2/8) a bezpartijní (19/10).64 

Nejen zákon č. 117/1969 Sb. se tedy fakticky stal nástrojem politické 
očisty zastupitelských sborů, která probíhala až do jarních měsíců v roce 1971. 
Tak například když předsednictvo OV Národní fronty v Kolíně 11. února 
1971 projednávalo zprávu o uplatňování ústavního zákona č. 117,65 schvá-
lilo nové poslance hned z pěti obcí, ale v některých případech doporučilo 
uplatnit dřívější zákon č. 114/1967 Sb., jenž počítal s rezignací (srov. níže). 

Zajímavé statistiky proměn složení národních výborů lze ukázat na pří-
kladu okresu Hodonín. Výkaz o plnění ústavního zákona č. 117/1969 Sb. 
od 15. října 1969 do 30. dubna 1971 (srov. tabulku 7) přibližuje celkem čtyři 

ve složení orgánů ONV ve Vyškově, f. 49v; Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 27, 
č. 69, Zákon o národních výborech ze dne 29. června 1967.
62 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, i. č. 26, kart. 69, zápisy POV KSČ, POV KSČ 9. prosince 
1969, f. 16.
63 Termín očista je autentickým pojmenováním výměny poslanců – srov.: „Ve všech MěstNV 
bylo provedeno vyhodnocení krizového období […]. Z toho vyplynula také nezbytná diferenciace 
politických sil k provádění očisty a postupné konsolidace […]. V očistě MNV je plně využito […] 
výsledků stranických pohovorů k výměně členských legitimací KSČ.“ SOkA Vyškov, NF (OV) 
Vyškov, kart. 2, neuspořádáno, zápisy 1970, příloha zápisu 13. října 1970, s. 3–4.
64 SOkA Vyškov, Národní fronta Vyškov, kart. 2, neuspořádáno, zápisy 1970, příloha 
k zápisu 13. října 1970, s. 2.
65 Srov. výňatky z usnesení: „1) Za spolupráce s ONV dořešit projednání a schválení nových 
poslanců u těch národních výborů, kde došlo k nedodržení úst. zákona č. 117/69 […], 4) V rozho-
dujících místech v okrese, kde jsou pro to vytvořeny podmínky přistoupit k dalšímu ustavování MV 
NF, které se aktivně zapojí k aplikaci ústavního zákona č. 117/69 Sb. a do příprav voleb. Tento 
úkol provádět za úzké spolupráce národních výborů pod vedením organizací KSČ.“ SOkA Kolín, 
OV NF Kolín, bez i. č., zápisy ze schůzí předsednictva 1971, 11. února 1971, f. 7.
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způsoby ztráty mandátu poslanců národních výborů, z nichž první využívá 
již dřívější zákon č. 114/1967 Sb. a zbývající tři vyplývají přímo z ústavního 
zákona č. 117/1969 Sb. (§ 3 odstavec 1a, b a odstavec 2), tj. zproštění mandátu 
pro nečinnost, zproštění pro narušování politiky NF a zproštění pro trestný 
čin. Zdaleka nejpočetnější skupinu přitom tvoří rezignace podle § 54 zákona 
č. 114/1967Sb., který stanovil dva způsoby zániku funkce: „(1) Poslanec, 
který přestal být volitelný, ztrácí funkci. Ztrátu funkce vysloví na návrh mandá-
tové komise národní výbor, o jehož poslance jde, (2) Poslanec se může své funkce 
vzdát. Jeho resignaci bere na vědomí národní výbor, o jehož poslance jde.“  66 V 82 
MNV (včetně městských, dále též MěstNV) okresu Hodonín bylo v letech 
1969–1971 vyměněno 17 předsedů a 21 tajemníků (v MěstNV Hodonín 
i místopředseda), z nich sedm podle zákona č. 117/1969 Sb. a další na zá-
kladě jiných důvodů (například rezignace, nemoc, změna funkce, důchod či 
rodinné důvody). Z 39 vyměněných funkcionářů bylo 33 členů KSČ, jeden 
vyloučený z KSČ a pět bezpartijních a změny ve výsledku paradoxně mírně 
oslabily zastoupení komunistů, když mezi 39 novými funkcionáři bylo 26 
komunistů, 12 bezpartijních poslanců a jeden lidovec.67

Tabulka 7: Plnění zákonů č. 117/1969 Sb. a č. 114/1967 Sb. od 15. října 
1969 do 30. dubna 1971 v okrese Hodonín68

Způsob zániku 
mandátu

Zastupitelský 
orgán

Celkem Z toho
KSČ ČSL ČSS BEZP

Rezignace po-
dle § 54 zákona 
č. 114/1967 Sb.

ONV 17 9 1 – 7
MěstNV 42 18 1 – 23
MNV 152 67 4 2 79

Zproštění pro ne-
činnost

ONV – – – – –
MěstNV 12 5 – – 7
MNV 42 18 – – 24

Zproštění pro naru-
šování politiky NF

ONV 3 3 – – –
MěstNV 10 5 – – 5
MNV 4 2 – – 2

Zproštění pro trest-
ný čin

pouze v MNV 1 – – – 1

Celkový úbytek ONV* 20 12 1 – 7
MěstNV 64 28 1 – 35
MNV 199 87 4 2 106

Souhrnně ONV, MěstNV, MNV 283 127 6 2 148

* Na místo těchto poslanců nově kooptovaní posílili zastoupení KSČ (KSČ – 16, bezpartij-
ních – 1), v případě tří zproštěných funkce podle zákona č. 117/1969 Sb. zůstalo politické 
složení stejné. 

66 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 43, č. 114, Zákon ze dne 30. listopadu 1967 
o volbách do národních výborů.
67 Vyčíslení autora podle: SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, i. č. 50, kart. 63, POV KSČ 
14. června 1971, f. 62–63.
68 SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, i. č. 50, kart. 63, POV KSČ 14. června 1971, f. 60; 
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Změny ve složení i ve vedení zastupitelských sborů po druhém 
odkladu voleb se staly součástí konsolidace poměrů. Ta v ideologické 
rovině vyústila 11. prosince 1970 ve schválení tzv. „Poučení z krizového 
vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“ plenárním zasedáním 
ÚV KSČ. Dokument završil nástup ostré normalizace a v dalších letech se 
stal oficiálním výkladem událostí spjatých s rokem 1968 i vodítkem pro 
prosazování prosovětské politiky nového vedení KSČ a státu. Oficiální 
zformulování interpretace srpnových událostí více než dva roky po invazi 
vojsk Varšavské smlouvy proběhlo v okamžiku, kdy již byla komunistická 
strana „očištěna“ od stoupenců reformního hnutí a muselo ji opustit 27 % 
členské základny. Závaznost Poučení z krizového vývoje potvrdil XIV. sjezd 
strany, probíhající ve dnech 25.–29. května 1971, který se současně stal 
ideovým východiskem realizace voleb.69 Již před sjezdem pak předsednictvo 
ÚV KSČ 19. března 1971 schválilo návrh koncepce všeobecných voleb 
do zastupitelských sborů v roce 1971.70

*  *  *

Konsolidace poměrů v letech 1969–1971 probíhala také ve zbývají-
cích politických stranách Národní fronty, které v roce 1968 zaznamenaly 
oživení původní programové činnosti a posílení zastupitelské role. Neko-
munistické strany (v českých zemích Československá strana lidová /ČSL/ 
a Československá strana socialistická /ČSS/) byly Národní frontou pod 
vedením KSČ opakovaně vyzývány k zahájení důkladné konsolidace a bylo 
jim mj. doporučováno sledovat a hodnotit práci svých členů zastoupených 
v národních výborech. Ačkoliv při doplňování a výměnách poslanců či 
funkcionářů národních výborů mohlo matematicky dojít i k mírnému navý-
šení jinostraníků nebo bezpartijních,71 ve skutečnosti zůstávalo zastoupení 
nekomunistických stran okrajové a zdaleka nebylo ani těmto symbolickým 

NF OV Hodonín 1960–1990, i. č. 14, zápisy ze schůzí POV, pléna OV 1971-II, zápis POV 
NF 20. srpna 1971, hodnocení poslanců ONV, s. 4.
69 „Potvrdila se správnost linie KSČ, nastoupené od dubnového pléna ústředního výboru v roce 
1969. Byla schválena moudrá politika nového vedení strany v čele se soudruhem Gustávem Husákem. 
[…] Sjezd zároveň znovu potvrdil, že v příštím období je nezbytné upevňovat třídní charakter státu. 
Jeho činnost rozvíjet v zájmu všestranného uspokojování celospolečenských potřeb. […] Rozvoj demo-
kracie chápeme jako rozvoj třídní socialistické demokracie založené na vedoucí úloze dělnické třídy. 
V souvislosti s tímto úkolem vyniká význam práce národních výborů a zejména činnosti komunistů 
v jejich orgánech.“ Informace o průběhu a výsledcích XIV. sjezdu KSČ. Květen 1971 (brožura), 
s. 3, 13.
70 ABS, A2/3 Sekretariát ministra vnitra – III. díl, krabice 52, i. č. 1670, usnesení 
206. schůze předsednictva ÚV KSČ 19. března 1971.
71 Srov. některé z výše zmíněných příkladů z Vyškovska a Hodonínska a dále z Novo-
jičínska: „Trochu velkoryseji se vítězové nastupující normalizace zachovali vůči nekomunistickým 
stranám ohledně počtu poslanců MNV, kde např. ČSL obdržela o 31 mandátů více než v roce 1969. 
Vedení OV NF v Novém Jičíně v té době [1970] ohlásilo, že očista národních výborů na okrese je 
v podstatě ukončena.“ K o n e č n ý ,  K.: Československá strana, s. 91.
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počtům kandidátů na poslance z řad ČSL a ČSS vždy vyhověno.72 Zejmé-
na v moravských regionech zůstávaly tradiční pozice ČSL patrné i po 20 
letech poúnorového systému, který její existenci zformalizoval a posunul 
ji do postavení druhořadé strany. Takovou situaci dobře ilustruje rovněž 
západomoravský okres Žďár nad Sázavou a jihomoravský okres Hodonín, 
v nichž navíc ČSL v posledních demokratických volbách v roce 1946 zvítě-
zila. Tak zatímco ČSS měla na Žďársku počátkem 70. let spíše sporadické 
zastoupení,73 vliv ČSL zůstával patrnější.74 Podle zprávy pro předsednic-
tvo OV NF z dubna 1971 čítala ČSL ve žďárském okrese na konci roku 
1969 celkem 3150 členů, zatímco po pohovorech se jejich počet snížil 
o 750.75 Zmíněnou zprávu uzavíralo konstatování: „V konsolidaci je nutno 
ještě pokračovat, zejména formou přednášek o vedoucí úloze [komunistické] 
strany.“ 76 Lidová strana se v okrese Hodonín těšila díky reformní politice 
v roce 1968 výraznému oživení a koncem roku 1970 čítala 2300 členů. 
Jak vyplývá ze zprávy okresní konference Národní fronty v roce 1971, 
konsolidační proces se zde značně opozdil a na jaře 1971 stále probíhaly 
pohovory s funkcionáři a členy ČSL v okresní i v místních organizacích.77 

72 „Bratr… [člen POV a člen ČSS] je nespokojen s postupem, že měli navržené 3, ale realizován 
byl jen 1 návrh a nebyli uvědoměni o tom, že nebyly všechny návrhy realizovány.“ Jednalo se 
o projednávání dalšího doplnění členů vyškovského ONV, když z 12 navržených kandidátů 
bylo osm za KSČ, tři za ČSL a pouze jeden za ČSS. SOkA Vyškov, NF (OV) Vyškov, kart. 2, 
neuspořádáno, zápisy 1970, zápis POV NF 24. června 1970. „[…] bratr Hejtmánek [předseda 
OV ČSL Vyškov] měl dotaz, proč nebyl akceptován návrh OV ČSL na bratra […] za poslance 
[jihomoravského] KNV. Vysvětlení podal s. […], který uvedl, že bratr […] nemá žádné zkušenosti.“ 
Jednalo se o doplnění Jihomoravského krajského národního výboru. Tamtéž, zápis POV NF 
13. října 1970.
73 „Strana socialistická má 130 členů – se členy nebyly provedeny pohovory. O členské evidenci 
není přehled.“ SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár nad Sázavou, i. č. 17, kart. 3, zápis POV 
NF 5. dubna 1971, f. 38.
74 Tak například v Novém Městě na Moravě, do roku 1948 okresním městě se silnou 
lidoveckou tradicí, čítala ČSL před volbami 1971 celkem 254 členů (a KSČ s 20 základními 
organizacemi „pouhých“ 479) a byla nejsilnější organizací lidové strany ve žďárském okrese. 
V samotných volbách byl však tento fakt zcela eliminován a na kandidátce NF pro MěstNV 
ze 47 jmen poslanců bylo 32 členů KSČ, 14 nestraníků a pouze jediný člen ČSL. SOkA Žďár 
nad Sázavou, KSČ-OV Žďár nad Sázavou, kart. 92, Protokol ze schůze POV KSČ 2. listopadu 
1971, zpráva pro zasedání POV KSČ k bodu úroveň řídící práce městského výboru KSČ 
v Novém Městě na Moravě, f. 59,66, 69; Městský úřad v Novém Městě na Moravě, odbor 
školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí, kronika Nového Města na Moravě, díl IV. 
(1966–1975). 
75 SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár nad Sázavou, i. č. 17, kart. 3, zápis POV NF 5. 
dubna 1971, f. 37.
76 Tamtéž. Srov. zprávu z okresní konference NF v okrese Hodonín: „Členství v Česko-
slovenské straně lidové je podmíněno souhlasem s dokumentem, který přijalo […] plénum ČSL 
a v němž se akcentuje uznání vedoucí úlohy Komunistické strany a přátelství se Sovětským svazem.“ 
SOkA Hodonín, OV NF Hodonín 1960–1990, i. č. 14, zápisy ze schůzí předsednictva 1971, 
svazek I., okresní konference NF 23. dubna 1971, nestr.
77 K tomu srov. zprávy týkající se jiných moravských center oživené ČSL – na Novojičín-
sku: „Uprostřed prosince 1970 reagoval na dotaz sekretariátu ÚV ČSL v Praze ohledně konsolidace 
prozatímní okresní tajemník […] odpovědí, že kádrové problémy byly vyřešeny jenom na 25 %.…“ 
K o n e č n ý ,  K.: Československá strana, s. 91. Na Vyškovsku: „… konsolidační proces v ČSL 
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Definitivní vypořádání se s léty 1968–1969 přinesla výměna členských 
legitimací, která proběhla v celé ČSL v prvním čtvrtletí roku 1972. Pokles 
členské základny byl citelný i na Novojičínsku, kde okresní organizace ČSL 
s 2554 členy přišla ve srovnání s koncem roku 1969 (2900 členů) téměř 
o 350 členů.78 Je zřejmé, že konsolidační proces v ČSL nebyl do voleb 
roku 1971 vlastními silami zdaleka uzavřen a tomu nepochybně odpovídala 
i snaha minimalizovat zastoupení lidovců v zastupitelských sborech a sle-
dovat chování jejich bývalých i současných členů v předvolební kampani 
i při vlastním hlasování.

Teprve po politických opatřeních provedených v rámci konsolidace, 
jež měla pro nominaci kandidátů do zastupitelských orgánů klíčovou roli, 
mohlo být v červenci 1971 přistoupeno k formálnímu přijetí volební legis-
lativy a zahájení politické, ideové a kádrové přípravy voleb. 

Prvním ze série volebních zákonů79 byl ústavní zákon č. 43/1971 Sb. 
ze 6. července 1971, jenž sjednotil funkční období všech volených zastupi-
telských sborů na dobu pěti let. Následoval zákon č. 44/1971 Sb. o volbách 
do Federálního shromáždění (FS). Počet volebních obvodů byl odvozen 
od počtu volených poslanců (do sněmovny lidu 200 a do sněmovny 
národů 150, z toho 75 v České socialistické republice a 75 ve Slovenské 
socialistické republice). Další zákony se týkaly voleb do národních rad 
a do národních výborů. Česká národní rada schválila 7. července 1971 
zákon č. 53/1971 Sb. o volbách do ČNR (voleno 200 poslanců v 200 ob-
vodech) a zákon č. 54/1971 Sb. o volbách do národních výborů v České 
socialistické republice. Obdobně Slovenská národní rada schválila 8. čer-
vence 1971 zákon č. 55/1971 Sb. o volbách do SNR a č. 56/1971 Sb. 
o volbách do národních výborů na Slovensku. ČNR schválila ještě zákon 
č. 57/1971 Sb. o změně zákona č. 69/1967 Sb. o národních výborech 

by měl být důslednější, trvá dlouho a nepřispívá k zdravému stavu. Převážně se tato konsolidace týká 
funkcionářů […]. Nebyla zmínka o tom, jak řeší OV ČSL řadové členy, kteří by také měli nějakým 
procesem projít. […] proč v informaci je zapírán nábor, když prováděn byl?“ SOkA Vyškov, NF 
Vyškov, kart. 2, neuspořádáno, zápisy 1971, POV NF 11. května 1971. Ze zprávy prezentované 
na POV NF 11. května 1971 dále vyplývá, že k 1. květnu 1971 bylo ve straně organizováno 
1196 členů a před zahájením pohovorů vystoupilo z ČSL 11 funkcionářů místních organizací, 
13 řadových členů a pouze dva členové byli vyškrtnuti. Naopak během let 1970–1971 bylo 
získáno 15 nových členů. Činnost ČSL v okrese Vyškov byla oživena vývojem po lednu 1968 
a z referátu tajemníka OV KSČ předneseného na okresní konferenci NF 21. dubna 1971 
vyplývá, že ze 122 členů ČSL v roce 1968 narostl jejich počet k 1. lednu 1971 na 1233. SOkA 
Vyškov, NF (OV) Vyškov, kart. 1, neuspořádáno, okresní konference NF 21. dubna 1971, 
referát vedoucího tajemníka OV KSČ, s. 18.
78 K o n e č n ý ,  K.: Československá strana, s. 94.
79 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1971, částka 14, č. 43, Ústavní zákon ze dne 6. července 
1971, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci 
a č. 44, Zákon ze dne 6. července 1971 o volbách do Federálního shromáždění, částka 16, 
č. 53, Zákon České národní rady ze dne 7. července 1971 o volbách do České národní rady 
a č. 54, Zákon České národní rady ze dne 7. července 1971 o volbách do národních výborů 
v České socialistické republice, částka 18, č. 57, Zákon České národní rady ze dne 8. července 
1971, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb. o národních výborech
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(podobně SNR zákon č. 62/1971 Sb.), jenž stanovil kvóty počtu poslanců 
národních výborů podle velikostí obcí. 

Zajímavým legislativním detailem ještě z roku 1968 byl ústavní zákon 
č. 144/1968 Sb. o postavení národností v ČSSR, který se v § 2 dotýkal 
i voleb: „Národnosti jsou přiměřeně ke své početnosti zastoupeny v zastupitelských 
sborech a v jiných volených orgánech.“  80 Tento demokraticky vyhlížející po-
žadavek by však bylo obtížné zajistit v demokratickém volebním systému, 
tím spíše v systému série normalizačních voleb v 70.–80. letech, v jejichž 
rámci připadalo v úvahu nanejvýš administrativní rozhodnutí o přiděleném 
počtu mandátů.

Záhy po schválení volební legislativy schválilo předsednictvo ÚV KSČ 
na své schůzi 16. července 1971 plán politicko-ideového zabezpečení 
voleb do zastupitelských sborů, jenž rozděloval předvolební propagační 
kampaň na tři etapy: politicko-ideová příprava voleb (ukončená zasedá-
ním ÚV KSČ v září 1971 a vyhlášením voleb), období od vyhlášení voleb 
do předvolebních schůzí a konečně závěr kampaně včetně volebních dnů. 
Obsahové zaměření volební propagandy, agitace a kulturněvýchovné prá-
ce, vycházející ze schválené koncepce voleb a ze závěrů XIV. sjezdu KSČ, 
pak mělo demonstrovat skutečnost, „že velká většina našeho národa uznává 
vedoucí úlohu Komunistické strany Československa, pevně stojí za socialistickými 
ideály, za socialismem, na pozicích internacionalismu“.81 

Pro vlastní přípravu a průběh hlasování pak měly více než záko-
ny zásadní význam některé směrnice. Vedle metodických a politických 
směrnic Ústřední volební komise Národní fronty a České volební komise 

80 K tomu K r e j č í ,  O.: Nová kniha, s. 250.
81 ABS, A2/3 Sekretariát ministra vnitra – III. díl, krabice 52, i. č. 1688, předsednictvo 
ÚV KSČ 16. července 1971, plán politickoideového zabezpečení všeobecných voleb do za-
stupitelských sborů v r. 1971.

Obr. 8: Rudé právo informuje o schválení soustavy volebních zákonů pro volby, které již 
byly normalizační (Rudé Právo, č. 161, 9. července 1971)
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Národní fronty vyšla i vnitrostranická směrnice ÚV KSČ.82 Právě tyto 
materiály narozdíl od zákonů přibližují mnohem lépe skutečný charakter 
nedemokratických voleb, jejichž příprava se fakticky odvíjela po stranické 
linii, zejména do září 1971, kdy probíhal kádrový výběr a rozhodování 
o nominaci kandidátů. Po zasedání ÚV KSČ v září 1971 a vyhlášení voleb 
na 26.–27. listopad 1971 vstoupily předvolební přípravy do hlavní fáze, 
která však byla zcela odlišná od předjaří roku 1968; pod dohledem KSČ 
byly doladěny kandidatury, zaregistrováni kandidáti a veřejnými schůzemi 
vyvrcholila předvolební kampaň. 

Závěrečná úvaha 

Vlastní realizace voleb 26. a 27. listopadu 1971 byla již jen formálním 
aktem, ve kterém navíc kandidáti nebyli voleni, nýbrž se pro ně hlasovalo 
a základní prvky volebního práva připuštěné i normalizační legislativou 
(tajnost hlasování, vyjádření nesouhlasu škrtáním jmen a především volební 
právo, nikoliv povinnost) ve skutečnosti zůstaly jen teoretickou možností 
pro vyjádření reálného občanského postoje. Politickým tlakem vymezený 
rámec voleb i strach z projevu svobodného rozhodnutí eliminoval alterna-
tivu neúčasti a možnosti škrtání na procentuálně zanedbatelné minimum 
(účast i hlasy pro kandidáty NF dosahovaly přes 99 %). V kontrastu 
s oživením politického a veřejného života v jarních měsících roku 1968 
na bázi demokratizace, plurality názorů a svobodné kritiky tak zůstává 
skutečně nejvíce zarážející (s relativně krátkým odstupem tří a půl let) 
téměř absolutní volební účast i vyjádření souhlasu s kandidáty Národní 
fronty, předem vybranými normalizovanou KSČ. 

Pomineme-li zmíněný faktor strachu, vysvětlení politické rezignace 
společnosti a přistoupení na formální účast ve volbách nabízí srovnání 
s volbami v roce 1948, jejichž plánování a následná realita vykazovaly 
v některých aspektech paralely k vývoji v roce 1968 (respektive 1971). Jak 
v roce 1948, tak i o 20 let později byly volby očekávanou událostí. V prvním 
případě měly být završením dvouletého vývoje začínajícího prvními pová-
lečnými – omezenými demokratickými volbami, z nichž vzešlo tzv. Ústa-
vodárné národní shromáždění, jehož cílem bylo vypracování nové ústavy. 
Nakonec se však vzhledem k únorové vládní krizi konaly volby již ve zcela 
odlišné situaci, která jejich průběh zásadně změnila a zformalizovala. Roz-
hodnutí o společné kandidatuře Národní fronty mělo vyloučit přece jen stále 
reálné neúspěchy KSČ, a tak při tehdy ještě zákonem stanovené povinné 

82 ABS, A 2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, krabice 14, i. č. 136, směrnice vydané 
k volbám, Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských 
sborů v roce 1971.
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účasti zůstalo jedinou alternativou odevzdání tzv. bílého lístku.83 Výsledek 
byl sice přesvědčivý, nikoliv však jednohlasný (86,60 % pro kandidáty NF 
a 13,40 % bílých lístků), což nebylo zcela neočekávatelné v situaci, kdy 
uplynuly pouhé tři měsíce od politického zvratu ukončujícího omezenou 
demokracii. Volby v roce 1948 navíc přímo řešily opět jen obsazení celo-
republikového parlamentu a nikoliv místních, okresních a od roku 1949 
krajských národních výborů. Do roku 1954, kdy proběhly společně volby 
do všech stupňů národních výborů a po šesti letech i do Národního shro-
máždění, totiž bylo personální obsazení národních výborů přizpůsobeno 
novým politickým podmínkám ve dvou základních etapách – bezprostřední 
personální očistou po únoru 1948 prováděnou akčními výbory NF pod 
vedením KSČ a tzv. reorganizací místních národních výborů v roce 1950, 
jimiž byly odstraněny pozůstatky samospráv obsazených demokraticky 
na základě přepočtu výsledků parlamentních voleb v jednotlivých obcích 
v roce 1946. Politická očista byla v roce 1950 navíc podpořena i navýšením 
počtu mandátů v národních výborech a stanovením nové kategorizace obcí. 
Definitivní převzetí sovětského modelu, atmosféra strachu počátku 50. let 
a relativně dostatečný šestiletý odstup pak ve volbách v roce 1954 vedly 
k jednoznačnému vítězství kandidátů Národní fronty (97,89 % pro kandi-
dáty NF do Národního shromáždění a kolem 94 % do národních výborů). 

Zásadní otázka zní, jaké je možno vidět paralely v odkládání voleb 
a řešení personálního složení stávajících zastupitelských sborů po 20 le-
tech, třebaže objektivně ve zcela jiné mezinárodní i domácí situaci. Také 
volby v roce 1968 byly předem plánované, očekávání do nich vkládaná 
vzrostla po jistých liberálních úpravách na podzim 1967 a posléze i v sou-
vislosti s demokratizací na jaře 1968. Postupný odklad až na sklonek roku 
1971 však vlivem vývoje po srpnu 1968 vytvořil některé prvky ne zcela 
nepodobné těm po únoru 1948. Předně se zde v případě národních vý-
borů vytvořil rovněž problém prodlužování funkčního období stávajících 
poslanců, což s razantní změnou politického kurzu od dubna 1969 vedlo 
k potřebě personální očisty poslanců, zvolených v roce 1964 sice v nesvo-
bodných volbách, přesto pod vlivem reformního procesu (aktivizujícího 
i nekomunistické strany) nejednou demokraticky uvažujících. Tentokrát ale 
nehrály roli jen (v roce 1948 nelegální akční) výbory NF, nýbrž byla také 
uplatněna stávající i nově přijatá legislativa a ta se stala pro orgány nynější 
Národní fronty, podléhající stále vedoucí úloze KSČ, nástrojem politické 
očisty. Problém výměny či doplnění členů národních výborů tak byl při 
nejasném termínu budoucích voleb formálně ošetřen, což mimochodem 
asociuje obdobnou paralelu s vládním nařízením o organizaci národních 

83 „Odhad volebních výsledků provedený na začátku dubna [1948] okresními a krajskými 
stranickými orgány ale ukázal, že ani v Čechách a na Moravě by KSČ nepřekročila 60 % hranici. 
Na základě tohoto zjištění ÚV KSČ rozhodl, že v celé zemi proběhnou volby s jednotnou kandidátkou 
Národní fronty.“ Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989, s. 17.
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výborů v roce 1950, které, byť za jiných podmínek a ve zcela jiném roz-
sahu, řešilo rovněž možnost personálních změn do chvíle, než proběhnou 
volby (srov. tabulku 8).

Tabulka 8: Legislativní paralely zasahující do složení národních výborů 
v letech 1950 a 196984

Norma Citace příslušné části normy
Vládní nařízení 
č. 14/1950 Sb., § 27

„(1) V době, dokud nebudou místní národní výbory zvoleny ve volbách, 
jmenují jejich členy okresní národní výbory na návrh místního nebo 
okresního akčního výboru Národní fronty. […] (2) Dokud způsob 
odvolání členů místního národního výboru nebude upraven zákonem, 
odvolává členy […] okresní národní výbor na návrh místního 
nebo okresního akčního výboru Národní fronty.“

Ústavní zákon 
č. 117/1969 Sb.,
§ 2 a § 3

„Vyžaduje-li to řádný chod zastupitelského sboru, může tento sbor na ná-
vrh příslušného orgánu Národní fronty doplnit volbou počet svých členů.“ 
„(1) Zastupitelský sbor může svého poslance zprostit poslanecké 
funkce, jestliže to navrhne příslušný orgán Národní fronty […].“ 

Méně razantní a zdánlivě legální nástroj mohl po dvaceti letech do-
sahovat důsledků obdobných, poněvadž o skutečném doplnění mandátů 
rozhodovala KSČ. Teprve po dokončení konsolidačního procesu vracejícího 
charakter voleb před rok 1968, respektive před dílčí reformu na podzim 
1967, a po více než třech letech bylo přistoupeno ke společným volbám, 
v jejichž výsledku šlo fakticky jen o účast a ta více než naplnila, dokonce 
předčila očekávání. Nabízí se otázka: Jestliže se v roce 1948, pouhé tři 
měsíce po zvratu poměrů, našlo více než 13 % hlasů proti kandidátům 
Národní fronty ve srovnání s cca 2–6 % ve všeobecných přímých vol-
bách v roce 1954, do jaké míry by se projevil hlas proti kandidátům NF 
(tentokrát ovšem představovaný – při neexistenci bílých lístků – volební 
neúčastí) v bezprostředním časovém odstupu po srpnu 1968? (Vezmeme-li 
navíc v úvahu průzkum veřejného mínění z června 1968, který tím spíše 
v podmínkách demokratizace a při kalkulaci se samostatnou kandidaturou 
nekomunistických stran ukazoval na necelou třetinu nerozhodnutých.)

Po dvojím odkladu, z nichž první byl odůvodňován posílením 
demokratičnosti (a konstituováním nových zákonodárných sborů v dů-
sledku federalizace) a druhý ji naopak ve skutečnosti potlačoval, se volby 
konané ve dnech 26.–27. listopadu 1971 nakonec od původního termínu 
(pro národní výbory v květnu 1968 a pro parlament v listopadu 1968) 
oddálily o více než tři roky a navrátily atmosféru hlasování k volbám z let 

84 Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1950, částka 6, č. 14, Vládní nařízení ze 
dne 23. února 1950 o organisaci místních národních výborů a Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 
1969, částka 38, č. 117, Ústavní zákon ze dne 15. října 1969 o prodloužení volebního období 
národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, 
okresních a vojenských soudů. 
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1954–1964. Volební kapitola z roku 196885 nicméně zůstává poměrně 
výrazným otiskem vážně míněných demokratizačních změn a reformního 
hnutí, které usilovalo o to, aby se volby staly nástrojem skutečného výběru 
zástupců lidu (bohužel v neúměrně krátce vymezeném čase), a které zasáhlo 
odbornou, politickou i občanskou veřejnost. V této souvislosti lze tedy 
reálně hovořit o volbách nejen odložených, ale v horizontu dalšího vývoje 
také nekonaných, neboť listopadové hlasování v roce 1971 bylo pouze 
odrazem odlišné politicko-mocenské etapy a v porovnání s plánovanými 
volbami 1968 bylo postaveno na zcela jiných principech. Ve skutečnosti 
se proto jednalo o volby nové, které s očekávanými volbami v roce 1968 
formálně spojovala jen série legislativních odkladů a završení prodlouže-
ného volebního období. 

Die erwarteten und verlegten (1967) Wahlen 1968–1971 
Von der Liberalisierungspolitik der Kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei zur Festigung der posttotalitären Macht

Die erwarteten Wahlen für die Nationalausschüsse und gesetzgebenden Versamm-
lungen im Jahre 1968 stellen ein spezifisches Kapitel im politischen und Wahlsystem der 
Tschechoslowakei der Jahre 1948–1989 dar. Die partielle Liberalisierung der Wahlgesetze 
vom Herbst 1967 (die den Wählern dennoch nur eine beschränkte Auswahl ermöglichten) 
erschien jedoch nach der Einleitung der Reformpolitik der Kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei (KPTsch) seit Januar 1968 unzulänglich, so dass der Termin für die  
Wahlen abgesagt wurde. Im Zusammenhang mit der Novellierung der Legislative zum Zwecke 
weiterer Demokratisierung und in Vorbereitung der Föderalisierung des Staates wurden die 
Wahlen zunächst in das Jahr 1969 verlegt. Die militärische Okkupation der Tschechoslowa-
kei im August 1968 beendete jedoch den Reformprozess und schrittweise (seit April 1969 
bereits in rasantem Tempo) führte die Veränderung der Politik der KPTsch zu einer verfas-
sungsmäßig bestätigten zweiten Verlegung der Wahlen, die diesmal spätestens Ende 1971 
stattfinden sollten. Das Verfassungsgesetz Nr. 117/1969 Sb. wurde dann – zusammen mit 
der Ausnutzung eines Teils der bisherigen Legislative – zu einem Instrument der politischen 
Reinigung der eigentlich ausgedienten Vertreterversammlungen, deren Funktionszeitraum 
sich schließlich auf sieben Jahre seit den letzten Wahlen im Jahre 1964 verlängerte. Diese 
personelle Reinigung war Bestandteil der Konsolidierung der politischen Verhältnisse, als 
die führende Rolle der KPTsch an der Spitze der Nationalen Front gefestigt und die Ak-
tivität und Repräsentanz nichtkommunistischer Parteien (insbesondere in den mährischen 
Regionen verzeichnete die Tschechoslowakische Volkspartei im Jahre 1968 eine Belebung 
und ein Anwachsen der Mitgliederzahl) unterdrückt wurde. Eine faktisch ganz andere 
Abstimmung fand schließlich im November 1971 entsprechend der neuen Legislative und 
politischen Richtlinien statt und nach mehr als drei Jahren seit den geplanten Wahlen sah 
sich die posttotalitäre Macht gezwungen den zuvor ausgewählten Kandidaten der Nationalen 

85 K tomu shrnuje Zdeněk Mlynář: „Domnívám se, že […] tři chyby politického vedení – opož-
děná publikace Akčního programu, předčasné a bezmezné uvolnění svobody tisku a […] prodlužování 
stavu provizoria odkladem stranického sjezdu a všeobecných voleb – byly hlavními subjektivními 
faktory politiky, které ztížily a zkomplikovaly průběh reformy […], zatímco pro reformu samotnou 
bylo naopak žádoucí, aby co nejrychleji skončila a celý proces aby vstoupil do fáze stabilizace systému 
s postupným faktickým uplatňováním všech těchto jeho nových (Akčním programem stanovených) 
prvků.“ M l y n á ř ,  Z.: Československý pokus, s. 135.
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Front zuzustimmen. Das Wahlkapitel des Jahres 1968 gilt dennoch als ein sichtbares Zeichen 
ernst gemeiner Demokratisierungsbestrebungen, die auf eine Umwandlung der Wahlen 
als Instrumente einer wirklichen Auswahl der Volksvertreter zielten, wobei die Verlegung 
der Wahlen, den Worten eines der unmittelbaren Akteure des Prager Frühlings 1968, des 
Reformkommunisten und Juristen Zdeněk Mlynář, zufolge, einen der Kardinalfehler der 
politischen Führung der Reformen darstellten.
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Časopis Matice moravské 132/2013 113

Petr Jokeš

Soupis patrocinií na jižní Moravě*

A register of the patrocinia in south Moravia 

The study presents a critical register of the patrocinia of parochial, filial and monastic 
churches as well as of separate public chapels in six south Moravian districts (Blansko, 
Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov) since the reception of Chris-
tianity until the beginning of the Hussite Wars. Each church is dated (based on the 
written sources, architecture or archeological information) and each contains relevant 
evidence of patrocinium. In total, 214 churches have been noted with 257 patrocinia 
(some churches had multiple consecrations or the consecration changed in time).

Key words: the Middle Ages, Moravia, church history, cultural history, patrocinia

Ačkoliv se u nás po roce 1989 podmínky pro výzkum církevních dě-
jin zásadním způsobem změnily k lepšímu a ačkoliv tato změna v mnoha 
směrech přinesla a stále přináší ovoce, v případě středověkých moravských 
patrocinií se stav poznání za posledních zhruba dvacet let prakticky ne-
změnil. O patrociniích – fenoménu, v němž se prolíná církevní historie 
s dějinami osídlení, kulturními dějinami a etnologií – tak v případě Mora-
vy (ale do jisté míry vlastně i Čech1) stále víme poměrně málo. Autorovi 
proto nezbývá než konstatovat, že předkládanou statí navazuje především 
na soupis patrocinií okresů Jihlava, Třebíč a Znojmo, jímž se on sám spolu 
s Monikou Zouharovou-Rychlíkovou před 20 lety – v uvedeném smyslu ne-
příliš úspěšně – pokusil zahájit novou etapu výzkumu tohoto tématu u nás.2

I následující text proto představuje pokus o kritický soupis patro-
cinií farních, filiálních a klášterních kostelů, jakož i samostatně stojících 
veřejných kaplí, doložených do roku 1419 – tentokrát pro okresy Blansko, 
Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Vyškov.3 U každého ze sa-

*  Studie vznikla s finanční podporou grantového projektu Ministerstva vědy a vysokých 
škol Polské republiky číslo N N108 043539 Patrocinia średniowiecznych kościołów na Morawach 
południowych.
1 Českými patrocinii se po řadu let zabýval Zdeněk Boháč, jenž na toto téma publiko-
val řadu důležitých studií; z jím sebrané systematické dokumentace českých středověkých 
patrocinií však dosud knižně vyšla jen malá část: B o h á č ,  Zdeněk: Topografický slovník 
k církevním dějinám předhusitských Čech: pražský archidiakonát. Praha 2001.
2 J o k e š ,  Petr –  R y c h l í k o v á ,  Monika: Výzkum patrocinií na jihozápadní 
Moravě. ČMM 112, 1993, s. 55–76.
3 Sakrální objekty vyhraněně soukromé povahy (hradní kaple), jakož i kostely a kaple 
špitální, hřbitovní apod. zde vzhledem k jejich specifičnosti pomíjím. K důvodům uvedeného 
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králních objektů jsem sledoval především dvě základní charakteristiky, tedy 
dobu jeho vzniku a doložení patrocinia.4 Vzhledem k velkému množství 
zkoumaného materiálu a omezenému rozsahu tohoto příspěvku jsem byl 
přitom bohužel nucen některé méně podstatné informace omezit nebo 
vypustit: zejména tak neuvádím první zprávu o lokalitě, v níž se sakrální 
objekt nalézá, a rovněž informace o stáří svatyně jsem zvláště u objektů, 
u nichž to situace přímo nevyžaduje, omezil na nezbytné minimum. V praxi 
to především znamená, že pokud je například kostel hodnověrně datován 
jedním způsobem, neuvádím již datování jinými způsoby, přestože by bylo 
jistě zajímavé například vedle datování na základě uměleckohistorické 
analýzy zaznamenat i nejstarší písemné zprávy. Jiným důsledkem nutné 
stručnosti textu je časté používání zkratek, snažil jsem se však, aby se tak 
nedělo na úkor srozumitelnosti; kromě písmene „P“, jímž často nahrazuji 
slovo „patrocinium“, používám jen zkratky obecně známé anebo na odpo-
vídajícím místě vysvětlené (tak zejména v poznámkovém aparátu). Naproti 
tomu se snažím co nejméně omezovat informace o samotných patrociniích. 
Proto také u kostelů, které existují a plní svoji náboženskou funkci i dnes, 
uvádím pokud možno též současné zasvěcení.5 Výsledkem je přehled, který 
sice vzhledem k již zmíněnému velkému rozsahu materiálu stěží můžeme 
označit za kompletní a konečný, domnívám se však, že jako východisko 
k dalšímu bádání nepochybně sloužit může.6

*  *  *
BLANSKO (Blanensko). Roku 1136 došlo ke sporu mezi biskupem Jindřichem 
Zdíkem a brněnským knížetem Vratislavem ohledně stavby kostela v Blansku; byl-li 
však tehdy kostel skutečně postaven či nikoli, z pramenů nevyplývá.7 Je tedy třeba 
vycházet z umělecko histo rické analýzy, jež nejstarší zachované části kostela datuje 
do poloviny 13. století.8 P sv. Martina 1433,9 167010 a 1771–1772,11 stejné i dnes.12

časového vymezení (které ve svých pracích vesměs používám) viz J o k e š ,  Petr: Farní 
organizace na středověké západní Moravě. Brno 2011, s. 8.
4 K otázkám spojeným s datováním jednotlivých svatyní viz tamtéž, s. 116–117.
5 To se týká brněnské diecéze, kde uvádím současná zasvěcení dle: Katalog brněnské 
diecéze. Neproměnná část. Brno 2007 (dále jen Katalog). V případě kostelů spadajících dnes 
do olomoucké arcidiecéze současné patrocinium neuvádím, neboť pro tuto arcidiecézi v sou-
časnosti není srovnatelná publikace k dispozici.
6 Za zpřístupnění rukopisného soupisu moravských středověkých far, díky kterému jsem 
mohl tento text v mnohém upřesnit a doplnit, děkuji panu PhDr. Tomáši Baletkovi, Ph.D. 
7 Fontes rerum bohemicarum (= FRB) II. Pragae 1874, s. 223–224.
8 S a m e k ,  Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska I. Praha 1994, s. 64.
9 Repertorium Germanicum (= RG) Online, RG V 00847, dostupné z: http://rg-online.
dhi-roma.it/RG/5/847, cit. 20. 2. 2013.
10 Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), E 67 Sbírka matrik, sg. 75. Dostupné 
z: http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
11 Popis diecéze podle generální vizitace z let 1771–1772, Zemský archiv Opava, pobočka 
Olomouc, Arcibiskupská konzistoř Olomouc (dále jen ACO), kniha č. 23.
12 Katalog, s. 47–48.
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BLATNICE (Hodonínsko). Kostel 1353–1363,13 1771–1772 P sv. Ondřeje.14

BLUČINA (Brněnsko). Kostel 1240.15 P Nanebevzetí P. Marie kolem 1655,16 
1771–177217 i dnes.18

BOHDALICE (Vyškovsko). Kostel 1373.19 P Nanebevzetí P. Marie 1771–1772,20 
stejné dnes.21

BOHUSLAVICE (Hodonínsko). Nedávno objevené nástěnné malby umožňují 
datovat vznik kostela nejpozději do konce 20. let 14. století.22 P sv. Filipa a Jakuba 
1673,23 v letech 1771–177224 i dnes.25

BOLERADICE (Břeclavsko). Kostel z přelomu 13. a 14. století,26 i když vztah 
vsi k starobylému rodu pánů z Klobouk napovídá, že může být i starší. P sv. Jana 
Křtitele 1771–177227 i dnes.28

BOROVICE (Břeclavsko), zaniklá ves Z od Přibic. Kostel 1398,29 P neznámé.
BOŘITOV (Blanensko). Kostel z doby kolem r. 1200.30 P sv. Jiří 1655,31 1771–
177232 i dnes.33

BOSKOVICE (Blanensko). Kostel sv. Jakuba Většího. Tohoto kostela se zřejmě 
týká zmínka o kaplanovi z r. 1344.34 Vzhledem k významu lokality nelze vyloučit 
větší stáří, důkazy ovšem chybějí. P sv. Jakuba Většího 167935 a 1771–1772,36 
stejné i dnes.37

13 H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Vizitace jihomoravských farností v polovině 14. století. Jižní 
Morava (dále jen JM) 6, 1970, s. 22.
14 ACO, kniha č. 23.
15 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) III. Pragae 1962, č. 260, s. 356.
16 Farářská relace, kolem 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
17 ACO, kniha č. 23.
18 Katalog, s. 49.
19 Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Olmützer Cuda. Ed. J. Chytil, C. Demuth, 
A. R. Wolfskron. Brünn 1856 (dále jen ZDO s číslem příslušné knihy), II, č. 260, s. 71.
20 ACO, kniha č. 23.
21 Katalog, s. 50.
22 Č í h a l í k ,  Martin: Živý kříž v Bohuslavicích. Zprávy Státního památkového ústavu 
v Brně 6, 2002, s. 51.
23 Děkanská matrika (dále jen DM) Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
24 ACO, kniha č. 23.
25 Katalog, s. 51.
26 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 91 charakterizuje kostel jako pozdně románský 
z 2. poloviny 13. století. Nověji se však U n g e r ,  Josef: Archeologický výzkum v boleradickém 
kostele. Pravěk NŘ 13, 2003, s. 425– 427 přiklání k dataci do přelomu 13. a 14. století.
27 ACO, kniha č. 23.
28 Katalog, s. 52.
29 ZDO VI, č. 803 a 804, s. 224.
30 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 97.
31 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
32 ACO, kniha č. 23.
33 Katalog, s. 54.
34 F l o d r ,  Miroslav (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Brno 
2005, č. 1897, s. 632.
35 Vizitační protokol (dále jen VP) děkanství Boskovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
36 ACO, kniha č. 23.
37 Katalog, s. 54.
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BOŠOVICE (Vyškovsko). Kostel 1365.38 P sv. Stanislava 1771–1772,39 stejně 
jako dnes.40

BRANKOVICE (Vyškovsko). Kostel 1373.41 P sv. Mikuláše 1433,42 1771–177243 
i dnes.44

BRNO (Brno-město).
Kostel sv. Petra a Pavla na Petrově. Nejstarší známý předchůdce dnešního kostela 
vznikl patrně kolem poloviny 12. století.45 P sv. Petra 1223,46 P sv. Petra a Pavla 
poprvé snad 1378,47 avšak i později bylo užíváno jen svatopetrské patrocinium. Naši 
nejistotu stran přesné podoby zasvěcení přitom prohlubuje fakt, že v pramenech 
se často hovoří nikoli o „kostele sv. Petra“ (eventuálně sv. Petra a Pavla), nýbrž 
o „kostele hory svatého Petra“, přičemž není úplně jasné, jak těsný byl vztah mezi 
názvem návrší a titulem kostela. I dnes, kdy je kostel nepochybně zasvěcen oběma 
apoštolům, nese návrší jméno „Petrov“ a stejně je v návaznosti na to často označován 
i kostel. V letech 1771–177248 i dnes P sv. Petra a Pavla.49

Kostel sv. Jakuba Většího vznikl někdy v letech 1201–1222,50 P poprvé 1228.51 
Stejné P i 1771–177252 a dnes.53

Kostel sv. Mikuláše na náměstí Svobody, dnes zaniklý. Kostel i s P doložen 1231, 
kdy byl filiální ke sv. Jakubu a sloužil románskému obyvatelstvu,54 a 1771–1772.55

Dominikánský kostel sv. Michala. Klášter dominikánů vznikl snad v letech 
1230–1235,56 avšak kostel stál ještě před jeho založením a byl původně filiální 
ke kostelu sv. Petra.57 P 124758 a 1771–1772,59 tak i dnes.60

38 Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Brünner Cuda. Ed. J. Chytil, C. Demuth, 
A. R. Wolfskron. Brünn 1856 (dále jen ZDB s číslem příslušné knihy), IV, č. 185, s. 54.
39 ACO, kniha č. 23.
40 Katalog, s. 55.
41 ZDO II, č. 290, s. 73.
42 RG Online, RG V 00866, dostupné z: http://rg-online.dhi-roma.it/RG/5/866. Cit. 
20. 2. 2013.
43 ACO, kniha č. 23.
44 Katalog, s. 56.
45 P r o c h á z k a ,  Rudolf (ed.): Dějiny Brna 1. Brno 2011, s. 511.
46 CDB II, č. 246, s. 237–239.
47 ZDB VI, č. 579, s. 133.
48 ACO, kniha č. 23.
49 Katalog, s. 57.
50 CDB III, č. 14, s. 12–13. Srov. E l b e l ,  Petr in: Jan, Libor (ed.): Dějiny Brna 2. 
Středověké město. Brno 2013.
51 CDB II, č. 320, s. 318 a č. 322, s. 324.
52 ACO, kniha č. 23.
53 Katalog, s. 66.
54 CDB III, č. 14, s. 12–13.
55 ACO, kniha č. 23.
56 K u t h a n ,  Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – 
kláštery – kostely. Vimperk 1994, s. 71.
57 CDB IV, č. 127, s. 222–223.
58 Tamtéž.
59 ACO, kniha č. 23.
60 Katalog, s. 68.
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Minoritský klášter u sv. Jana (zřejmě Křtitele). Za první doklad o klášteře lze 
považovat ne zcela jasnou zmínku z r. 1239, fundace asi vznikla krátce předtím.61 
Ve středověku se P kostela často vůbec neuvádělo, poprvé doloženo 1330.62 
I v pozdním středověku kostel zasvěcen jen jednomu sv. Janu,63 zdvojené P sv. Jana 
Křtitele a sv. Jana Evangelisty doloženo v letech 1771–177264 a stejně i dnes.65

Klášter Cella sanctae Mariae, zvaný též herburský, s kostelem P. Marie. Poprvé 
připomínán 1241, kdy se o klášterním kostele hovoří jako o nově založeném a totéž 
zřejmě platilo i o klášteře.66 Zasvěcení P. Marii doloženo nepřímo 1241,67 výslovně 
1299.68 Klášter zanikl, nástupce původního kostela dnes nese P Nanebevzetí P. Marie.69

Kostel Všech svatých za hradbami na Pekařské ulici, dnes zaniklý. P a kostel 
doloženy 1260.70

Tzv. královská kaple P. Marie a sv. Václava na Rybím trhu, dnes zaniklá. Objekt 
se skládal ze dvou bohoslužebných prostor, vlastní kaple a oratoře s patrocinii 
P. Marie a sv. Václava.71 Roku 1297 zasvěcení P. Marie72 a patrně i sv. Václava,73 
132374 a 133275 sv. Václava, později však sv. Cyrila a Metoděje – tak 1771–1772.76

Ženský dominikánský klášter u sv. Anny. V zakládací listině krále Jana z r. 1312 se 
hovoří o založení kláštera ke cti a slávě Ježíše Krista, Panny Marie a svaté Alžběty,77 
později se však objevuje jen P sv. Anny: tak poprvé 1317.78

Kostel sv. Martina za hradbami (v blízkosti dnešního hlavního nádraží), dnes 
zaniklý. Kostel i P poprvé 1345.79

Augustiniánský klášter u sv. Tomáše. Zasvěcení P. Marie a sv. Tomáše doloženo 
hned při založení kláštera r. 1350,80 později např. 1358.81 Ještě ve 14. století 

61 CDB III, č. 221, s. 298. Srov. F o l t ý n ,  Dušan a kol.: Encyklopedie moravských 
a slezských klášterů. Praha 2005, s. 167.
62 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) VI. Brünn 1854, č. 150, s. 308.
63 Tak 1497, F l o d r ,  Miroslav (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1391–1515. 
Brno 2010, č. 959, s. 551.
64 ACO, kniha č. 23.
65 Katalog, s. 67.
66 CDB IV, č. 2, s. 57.
67 Tamtéž.
68 CDM VII, Suppl., č. 153, s. 780.
69 Katalog, s. 59.
70 CDB V, č. 237, s. 368.
71 O patrociniu srov. podrobněji S e v e r i n o v á ,  Jana –  S e v e r i n ,  Karel: 
Královská kaple v Brně. Brno v minulosti a dnes 19, 2006, s. 295–296 a E l b e l ,  P. in: 
Jan, L. (ed.): Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno 2013.
72 MZA, E 9 Cisterciačky Brno, sg. 1297 III 25, dostupné z http://monasterium.net, cit. 
22. 12. 2011.
73 Této kaple se patrně týká zmínka připisovaná někdy kostelu sv. Václava na Starém 
Brně: CDM V, č. 59, s. 59.
74 CDM VI, č. 231, s. 172.
75 CDM VI, č. 445, s. 341.
76 ACO, kniha č. 23.
77 CDM VI, č. 58, s. 43.
78 CDM VI, č. 109, s. 80.
79 M e n d l ,  Bedřich (ed.): Knihy počtů města Brna z let 1343–1365. Brno 1935, s. 26.
80 CDM VIII, č. 7, s. 4–5.
81 CDM IX, č. 75, s. 58.
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se však objevuje zasvěcení pouze sv. Tomáši,82 které převládlo. P sv. Tomáše 
v l. 1771–177283 i dnes.84

BŘECLAV (Břeclavsko). Významný hrad,85 kostel zde stál již r. 1141.86 Centrum 
arcijáhenství87 a děkanství.88 Bohužel nevíme, kde se původní kostel nacházel. 
Papež Inocenc VIII. povolil 1490 výstavbu nového kostela v B. poté, co Starou 
Břeclav (v. t.) včetně kostela vydrancovali kacíři.89 To však neznamená, že v B. do té 
doby žádný kostel nebyl, neboť roku 1992 záchranný výzkum na místě nynějšího 
břeclavského kostela sv. Václava odhalil základy románské svatyně z 13. století, 
v 15. století přestavěné.90 Ve středověku lze tedy v rámci aglomerace Břeclav-Stará 
Břeclav počítat nejméně se dvěma kostely, přičemž není vyloučeno, že se svatyní 
z roku 1141 nebyl totožný ani jeden z nich.91 Později se v B. uvádí jen jeden 
kostel. Ten byl zasvěcený 167392 a 168893 sv. Filipu a Jakubu a v l. 1771–1772 
sv. Václavu,94 P sv. Václava i dnes.95 Poněvadž jde – přinejmenším geograficky – 
o nástupce kostela objeveného r. 1992,96 lze s jistou rezervou předpokládat, že 
i P sv. Filipa a Jakuba snad bylo původní, dané kostelu při jeho vzniku ve 13. století. 
O patrociniu kostela ve Staré Břeclavi však určitého nemůžeme říci nic, stejně jako 
o totožnosti nejstaršího kostela, doloženého 1141.
BŘEZÍ, do r. 1949 PRÁTLSBRUN (Břeclavsko). Kostel 1309.97 P sv. Jana Křtitele 
1771–177298 i dnes;99 avšak co se týče kontinuity patrocinia, je na místě opatrnost. 
Ves totiž ve 2. polovině 15. století zpustla a znovu byla osazena před 1590.100

82 Např. 1379, CDM XI, č. 153, s. 141.
83 ACO, kniha č. 23.
84 Katalog, s. 68.
85 P r o c h á z k a ,  Rudolf: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.–12. století 
na Moravě. In: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Red. S. Moździoch. Wrocław 1993, s. 118.
86 CDB I, č. 115, s. 122.
87 Např. 1233, CDB III, č. 29, s. 28.
88 Např. 1320, CDM VI, č. 167, s. 128.
89 MZA, G 10, Sbírka rukopisů, č. 1341/1 – Regesta listin z lichtenštejnského archívu 
ve Vaduzu z let 1173–1526 k datu 3. března 1490.
90 K l a n i c o v á ,  Evženie –  P e š k a ,  Jaroslav: Archeologický výzkum na náměstí 
T. G. Masaryka v Břeclavi (okr. Břeclav). In: Přehled výzkumů 1992. Brno 1996, s. 74–75. Je 
proto možné, že v případě náhrady za starobřeclavský kostel nešlo o novostavbu, ale o pře-
stavbu staršího kostela.
91 K l a n i c o v á ,  E. –  P e š k a ,  J.: Archeologický výzkum, s. 74 vyjadřují názor, 
že jimi objevený kostel nebyl oním z r. 1141.
92 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
93 DM Veselí nad Moravou z r. 1688, ACO, kniha č. 251.
94 ACO, kniha č. 23.
95 Katalog, s. 73.
96 Srov. K l a n i c o v á ,  E. –  P e š k a ,  J.: Archeologický výzkum, s. 75.
97 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 liechtenštejnského archívu ve Vaduzu. 1173–1380. 
I. díl. Mikulov – Rajhrad – Hodonín – Znojmo – Brno 1991, č. 34, s. 61.
98 ACO, kniha č. 23.
99 Katalog, s. 74.
100 H o s á k ,  Ladislav –  Š r á m e k ,  Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. 
Praha 1980, s. 301–302; srov. H o s á k ,  Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. 
Praha 1938, s. 245–246.
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BUČOVICE (Vyškovsko). Původní kostel se – na rozdíl od současného – nacházel 
v areálu dnešního zámku a pocházel z 1. poloviny 13. století.101 P Nanebevzetí 
P. Marie 1771–1772,102 podobně i dnes.103

BUKOVINKA (Blanensko). Kostel na zrušeném hřbitově (dnes zřícenina) pochá-
zel z poloviny 13. století.104 Doklad o P Nanebevzetí P. Marie z let 1771–1772 se 
zřejmě týká ještě této stavby,105 ta však byla r. 1773 nahrazena novostavbou,106 jež 
stojí na jiném místě a nese zasvěcení P. Marie.107

BYSTRC (Brno-město). Kostel patrně z 1. poloviny 13. století.108 P sv. Jana Křtitele 
a sv. Jana Evangelisty 1771–1772109 a stejné i dnes.110

BZENEC (Hodonínsko). Kostel 1235.111 P sv. Jana Křtitele 1771–1772.112

CVRČOVICE (Břeclavsko). Kostel 1276.113 P sv. Jakuba Většího 1713,114 
1771–1772115 i dnes.116

ČEBÍN (Brněnsko). Kostel s pozdně románským jádrem,117 jež umožňuje předpo-
kládat vznik stavby nejpozději do konce 13. století. P sv. Jiří 1655118 a 1771–1772,119 
tak i dnes.120

ČEJČ (Hodonínsko). Kostel 1222.121 Zasvěcení neznámé (osada zanikla, obnovena 
až v 18. století). Dnes kostel sv. Vendelína.122

ČEJKOVICE (Hodonínsko). Kostel asi existoval již 1248, kdy zde byla templářská 
komenda.123 P sv. Kunhuty 1405,124 1655,125 1771–1772126 i dnes.127

ČENKOVICE (Brněnsko), zaniklá ves u Těšan. Kostel 1287,128 P neznámé.

101 B o r s k ý ,  Pavel –  S t r á n s k á ,  Radmila –  V i t u l a ,  Petr: Záchranný 
a zjišťovací archeologický výzkum zaniklého románskogotického kostela v areálu bučovického zámku. 
Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 6, 2002, s. 95–102.
102 ACO, kniha č. 23.
103 Katalog, s. 76.
104 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 320.
105 ACO, kniha č. 23.
106 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 320.
107 Katalog, s. 134.
108 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 221.
109 ACO, kniha č. 23.
110 Katalog, s. 57.
111 CDB III, č. 103, s. 122.
112 ACO, kniha č. 23.
113 CDB V, č. 801, s. 489.
114 ACO, sg. B 12, kart. 671.
115 ACO, kniha č. 23.
116 Katalog, s. 182.
117 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 343.
118 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
119 ACO, kniha č. 23.
120 Katalog, s. 81.
121 CDB II, č. 237, s. 228.
122 Katalog, s. 108.
123 CDB IV, č. 148, s. 247.
124 CDM XIII, č. 366, s. 402.
125 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
126 ACO, kniha č. 23.
127 Katalog, s. 81.
128 CDM IV, č. 257, s. 336.
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DAMBOŘICE (Hodonínsko). Kostel 1326.129 P sv. Martina 1771–1772130 i dnes.131

DEBLÍN (Brněnsko). Kostel, vybudovaný na základech kostela z 2. čtvrtiny 
13. století.132 P sv. Mikuláše 1472,133 1771–1772134 i dnes.135

DĚDICE (Vyškovsko). Kostel 1416,136 P Nejsv. Trojice 1672137 a 1771–1772.138

DIVÁKY (Břeclavsko). Kostel 1287.139 Zasvěcení Nanebevzetí P. Marie 1731,140 
1771–1772141 i dnes.142

DIVICE (Břeclavsko), zanikly u Brumovic. Kostel vznikl kolem poloviny 13. století, 
zanikl v 15. století.143 P neznámé.
DOBROČKOVICE (Vyškovsko). Kostel z doby kolem roku 1300.144 P Všech 
svatých 1771–1772,145 tak i dnes.146

DOLNÍ BOJANOVICE (Hodonínsko). Kostel 1398.147 P sv. Václava 1673,148 
1771–1772149 i dnes.150

DOLNÍ DUNAJOVICE (Břeclavsko). Kostel se objevuje ve falzu zakládací listiny 
kláštera premonstrátek v Dolních Kounicích, datovaném k roku 1173, pocházejícím 
však z počátku 14. století.151 Obsah falza sice možná odráží stav starší než z doby 
jeho vzniku, patrně však nikoli z doby, do níž se hlásí. Za východisko pro datová-
ní proto beru první zmínku v nesporné listině, jež pochází z r. 1276.152 P sv. Jiljí 
1771–1772153 i dnes.154

129 CDM VI, č. 38, s. 241.
130 ACO, kniha č. 23.
131 Katalog, s. 86.
132 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 366–367.
133 F l o d r ,  M. (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1391–1515, č. 725, s. 335.
134 ACO, kniha č. 23.
135 Katalog, s. 86.
136 K r a f l ,  Pavel (ed.): Regesta Bohemiae at Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 
1419 aug. 16.) VII. Pragae 2010, č. 654, s. 297.
137 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
138 ACO, kniha č. 23.
139 H o s á k ,  Ladislav: Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století. Příspěvek k dějinám 
Moravy. Praha 1948, s. 24.
140 MZA, G 1 Bočkova sbírka, č. 7745.
141 ACO, kniha č. 23.
142 Katalog, s. 87.
143 U n g e r ,  Josef: Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav). JM 45, 
2009, s. 158.
144 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 377.
145 ACO, kniha č. 23.
146 Katalog, s. 89.
147 ZDO VI, č. 754, s. 220.
148 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
149 ACO, kniha č. 23.
150 Katalog, s. 90.
151 CDB I, č. 400, s. 416.
152 CDB V, č. 801, s. 489.
153 ACO, kniha č. 23.
154 Katalog, s. 90.
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DOLNÍ KOUNICE (Brněnsko).
Klášterní kostel ženského premonstrátského kláštera Rosa coeli. Klášter vznikl 
patrně 1181–83.155 P Panny Marie 1276.156

Kostel v městečku 1276.157 P sv. Petra a Pavla 1655,158 1771–1772159 i dnes.160

DOLNÍ VĚSTONICE (Břeclavsko). Kostel 1389,161 1414 zasvěcení P. Marii.162 
V letech 1771–1772163 i dnes164 P sv. Michala.
DOLNÍ VĚSTONICE-VYSOKÁ ZAHRADA (Břeclavsko). Na hradišti „Vysoká 
zahrada“, vzniklém v první polovině 11. století, vznikl – snad již v závěru 11. století 
– kostel, jenž zanikl někdy na přelomu 12. a 13. století.165 P neznámé.
DOMAŠOV (Brněnsko). Kostel 1255.166 P sv. Vavřince 1426,167 1771–1772168 
i dnes.169

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU (Blanensko). Kostel stojí na místě stavby 
z 1. čtvrti 13. století.170 P sv. Jana Křtitele 1635,171 1655,172 1771–1772173 i dnes.174

DRÁSOV (Brněnsko). Kostel se uvádí ve falzu z 90. let 13. století, hlásícím se 
do r. 1259175 (údaje jsou v zásadě věrohodné).176 P Povýšení sv. Kříže 1655,177 
avšak v l. 1771–1772 jen sv. Kříže (bez rozšíření).178 Dnes P Povýšení sv. Kříže.179

155 FRB II/1, s. 477 a 483.
156 CDB V, č. 810, s. 502.
157 CDB V, č. 801, s. 489.
158 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
159 ACO, kniha č. 23
160 Katalog, s. 91.
161 Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Praha 1903–2003 (dále jen MV) V, 
č. 183, s. 114.
162 B r e t h o l z ,  Berthold (ed.): Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Ni-
kolsburg, Dürnholz, Lundenburg, Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und 
Gnadendorf aus dem Jahre 1414. Reichenberg – Komotau 1930, s. 41.
163 ACO, kniha č. 23.
164 Katalog, s. 92.
165 U n g e r ,  Josef: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě. 
Okres Břeclav. JM 28, 1992, s. 9–10 a 21.
166 CDB V, č. 55, s. 110–111.
167 MV VII, č. 1639, s. 641–642.
168 ACO, kniha č. 23.
169 Katalog, s. 92.
170 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 406.
171 Moravské zemské desky 3. 1567–1642. Kraj brněnský. Praha 1955, XXXVIII (XXXIV), 
č. 63, s. 613.
172 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
173 ACO, kniha č. 23.
174 Katalog, s. 93.
175 CDM III, č. 274, s. 265.
176 Š e b á n e k ,  Jindřich –  D u š k o v á ,  Sáša: Kritický komentář k moravské-
mu diplomatáři. Zpracování látky z III. svazku Bočkova moravského kodexu. Praha 1952, 
s. 238–245.
177 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
178 ACO, kniha č. 23.
179 Katalog, s. 94.
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DRAŽOVICE (Vyškovsko). Kostel 1382.180 P sv. Jana Křtitele 1672181 a 1771–
1772.182 Dnes P Narození sv. Jana Křtitele.183

DRNHOLEC (Břeclavsko). Drnholec bývá někdy ztotožňován s tajemným Pulínem, 
uváděným v pramenech konce 12. a 13. století. Je-li to pravda, můžeme existenci 
kostela položit již do r. 1185.184 První zmínka o kostele v Drnholci (tedy nikoli 
Pulíně) 1237.185 P sv. Martina 1390.186 P Nejsv. Trojice 1771–1772187 i dnes.188

DRNOVICE (Vyškovsko). Kostel 1417.189 P sv. Vavřince 1672190 a 1771–1772,191 
podobně i dnes.192

HODONÍN (Hodonínsko). Hodonín se jako hrad objevuje v tzv. zakládací listině 
staroboleslavské kapituly, hlásící se snad do r. 1046 či do doby krátce po něm (jde 
o falzum z 12. století),193 a dále v listinách z let 1169194 a 1174.195 R. Procházka jej 
řadí mezi tzv. hrady kastelánské, čili po střediscích údělů nejvýznamnější moravská 
hradská centra.196 Zdá se, že přinejmenším ve druhé polovině 12. století byl Hodo-
nín natolik významný, že existenci svatyně musíme předpokládat, eventuální starší 
původ kostela však při současném stavu poznání asi jednoznačně prokázat nelze. 
Příčinou je chudá pramenná základna – můžeme se sice opřít o uvedené falzum, 
to však při absenci dalších pramenů (citelně chybějí ty archeologické) stěží postačí. 
Problémem je i kontinuita zasvěcení mezi hradským kostelem 12. století a pozdějším 
farním chrámem středověkého města. Přikláním se k tomu, že kontinuita možná je, 
neboť Hodonín evidentně nepatřil k rozsáhlým lokalitám, u nichž bychom mohli 
předpokládat postupné přebírání dominantní role různými kostely, jako tomu bylo 
ve větších centrech typu Brna či Znojma; opatrnost je však na místě. P sv. Vavřince 
1673197 a 1771–1772,198 tak i dnes.199

HORNÍ BOJANOVICE (Břeclavsko). Kostel z doby po polovině 13. století.200 
P sv. Vavřince 1655,201 1771–1772202 i dnes.203

180 ZDO IV, č. 296, s. 138.
181 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
182 ACO, kniha č. 23.
183 Katalog, s. 94.
184 FRB II/1, s. 506.
185 B i s t ř i c k ý ,  J. –  S p u r n ý ,  F. –  V á c l a v e k ,  L. –  Z e m e k ,  M.: 
Moravské a slezské listiny, č. 2, s. 24.
186 MV V, č. 383, s. 214.
187 ACO, kniha č. 23.
188 Katalog, s. 95.
189 ZDB XI, č. 364, s. 311.
190 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
191 ACO, kniha č. 23.
192 Katalog, s. 95.
193 CDB I, č. 382, s. 361.
194 CDB I, č. 247, s. 219.
195 CDB I, č. 270, s. 239.
196 P r o c h á z k a ,  R.: K vývoji, s. 112–113, 124 a 129.
197 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
198 ACO, kniha č. 23.
199 Katalog, s. 102.
200 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 513.
201 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
202 ACO, kniha č. 23.
203 Katalog, s. 103.
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HOŠTICE (Vyškovsko). Kostel z druhé poloviny 14. století.204 P sv. Jana Křtitele 
1771–1772.205

HUSTOPEČE (Břeclavsko). Kostel původně asi z poloviny 13. století.206 P sv. Vác-
lava 1400,207 1490,208 1523,209 1655,210 1771–1772211 i dnes.212

CHVÁLKOVICE (Vyškovsko). Kostel 1389.213 P sv. Bartoloměje 1557,214 
1771–1772215 i dnes.216

IVANČICE (Brněnsko). Kostel 1239.217 Patroc. P. Marie 1494,218 P Nanebevzetí 
P. Marie 1655,219 kolem 1713,220 1771–1772221 i dnes.222

IVANOVICE NA HANÉ (Vyškovsko). Středověké stáří kostela nelze za současného 
stavu poznání přímo dokázat ani z písemných pramenů, ani z architektury. Komendu 
johanitů, vzniklou pravděpodobně již na přelomu 12. a 13. století, předpokládá 
v Ivanovicích Libor Jan – to by znamenalo nepochybně i existenci kostela.223 
Jisté je, že kostel existoval nejpozději 1392, kdy se 13. února v Ivanovicích konala 
schůzka johanitských komturů z českého převorství, tj. z Čech, Moravy, Slezska 
a Rakouska – pro událost podobného významu by stěží byla vybrána lokalita bez 
kostela.224 P sv. Ondřeje 1672225 a 1771–1772.226

JAROHNĚVICE (Hodonínsko), zaniklá ves u Dubňan. Kostel 1222,227 P neznámé.
JEDOVNICE (Blanensko). Kostel 1385.228 P sv. Petra a Pavla doloženo nepřímo 
1660,229 výslovně 1771–1772230 a stejné i dnes.231

204 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 542.
205 ACO, kniha č. 23.
206 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 571.
207 CDM XIII, č. 66, s. 84.
208 ACO, kniha č. 146, f. 19–20.
209 MZA, E 9 Cisterciačky Brno, 31. srpna 1523. Dostupné z: http://www.monasterium.
net. Cit. 1. 7. 2011.
210 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
211 ACO, kniha č. 23.
212 Katalog, s. 110.
213 ZDO VI, č. 65, s. 179.
214 Moravské zemské desky 2. 1480–1566. Kraj brněnský. Praha 1950, XXVI, č. 31, s. 403.
215 ACO, kniha č. 23.
216 Katalog, s. 112.
217 CDB III, č. 215, s. 285.
218 ACO, kniha č. 146.
219 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
220 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
221 ACO, kniha č. 23.
222 Katalog, s. 113.
223 J a n ,  Libor in: Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. 
Praha 2005, s. 319–320.
224 Národní archiv, Maltézští rytíři – české velkopřevorství, č. 951. Dostupné z http://
www.monasterium.net. Cit. 13. 5. 2013.
225 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
226 ACO, kniha č. 23.
227 CDB II, č. 237, s. 228.
228 ZDB VII, č. 266, s. 166.
229 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 318. Dostupné z http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
230 ACO, kniha č. 23.
231 Katalog, s. 116.
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JEŽOV (Hodonínsko). Kostel 1320.232 P sv. Jakuba Většího 1771–1772.233

KLOBOUKY (Břeclavsko). Kostel 1368.234 P sv. Vavřince 1771–1772235 i dnes.236

KLOBOUČKY (Břeclavsko), zanikly u Brumovic. Kostel 1353–1363.237 P neznámé.
KNÍNICE U BOSKOVIC (Blanensko). Kostel se poprvé připomíná ve falzu ze 
začátku 14. století, které se hlásí se do r. 1200;238 zachycuje-li toto falzum skutečně 
stav roku 1200, je sporné, na začátku 14. století však již kostel nepochybně stál. 
P sv. Marka 1667,239 1771–1772240 a stejné i dnes.241

KOBEŘICE (Vyškovsko). Kostel z poloviny 13. století.242 Roku 1679 P sv. Jiljí,243 
stejně jako 1771–1772244 a dnes.245

KOBYLÍ (Břeclavsko). Kostel 1269.246 P sv. Jiří 1655,247 1771–1772248 i dnes.249

KOCHOV (Blanensko). Kostel patrně z poloviny 13. století.250 P sv. Jiří 1672,251 
1713,252 1771–1772253 i dnes.254

KOMÁROV (Brno-město). Benediktinské proboštství. Již v tzv. falzu zakládací 
listiny třebíčského kláštera, odvolávajícím se na události z počátku 12. století, se 
uvádí „místo svatého Benedikta na luhu blízko brněnského hradu“ – jde patrně o dnešní 
Komárov, i když kostel asi vznikl až později z iniciativy třebíčských benediktinů 
a formulace o „místě svatého Benedikta“  255 je projekcí pozdějších poměrů. Nejstar-
ší nám známý kostel zde vznikl někdy během 12. století.256 S Komárovem bývá 
spojována i zmínka „Eodem anno dedicata est capella sancti Egidii“, uvedená k roku 
1133 v Hradišťsko-opatovických análech,257 u níž však chybí lokalizace. Ostatně 
zda kostel nesl od počátku dnešní P sv. Jiljí, doložené 1771–1772,258 není zcela 

232 CDM VI, č. 167, s. 128–129.
233 ACO, kniha č. 23.
234 CDM X, č. 51, s. 59.
235 ACO, kniha č. 23.
236 Katalog, s. 123.
237 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 24.
238 CDB II, č. 351, s. 363.
239 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 382. Dostupné z http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
240 ACO, kniha č. 23.
241 Katalog, s. 124.
242 S a m e k ,  Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska II. Praha 1999, s. 149.
243 VP děkanství Bučovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
244 ACO, kniha č. 23.
245 Katalog, s. 125.
246 CDB V, č. 596, s. 189.
247 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
248 ACO, kniha č. 23.
249 Katalog, s. 125.
250 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 343.
251 DM Svitavy z r. 1672, ACO, kniha č. 231.
252 Popis děkanství Svitavy z r. 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
253 ACO, kniha č. 23.
254 Katalog, s. 139.
255 „...locum in luco prope castrum Brenense sancti Benedicti...“ Cosmae Pragensis Chronica 
Bohemorum. Ed. B. Bretholz. Monumenta Germaniae Historica (= MGH), Scriptores rerum 
Germanicarum (= SRG), Nova series (= NS) II. Berlin 1923, s. 259.
256 Procházka, R. (red.): Dějiny Brna I, s. 541–545.
257 MGH, Scriptores in folio XVII. Ed. W. Wattenbach. Hannover 1861, s. 650. Srov. 
S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 226.
258 ACO, kniha č. 23.
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jasné, i když je to snad pravděpodobné; ve středověku je totiž proboštství označo-
váno zpravidla místním označením „Na Luhu“ nebo jako proboštství sv. Benedikta 
(případně kombinací obojího), přičemž ve druhém případě není zcela jasné, jde-li 
o patrocinium či o označení řádové příslušnosti proboštství.259 Přikláním se k tomu, 
že zmínky o sv. Benediktu se týkají pouze benediktinského řádu260 a za pravdě-
podobnější považuji ztotožnění původního patrocinia s dnešním, tj. svatého Jiljí; 
problém však nepochybně vyžaduje další studium. Dnes P sv. Jiljí.261

KOMÍN (Brno-město). Kostel založen v letech 1323–1324.262 P sv. Vavřince 
1514,263 1771–1772264 i dnes.265

KOMOŘANY (Vyškovsko). Kostel snad z 2. poloviny 13. století.266 R. 1401 
P sv. Jana (Křtitele?),267 1672 P sv. Jana Křtitele a sv. Barbory,268 v letech 1771–1772 
sv. Barbory,269 dnes sv. Barbory.270

KONŮVKY (Vyškovsko), zaniklá ves na Slavkovsku. Kostel patrně z 2. poloviny 
13. až počátku 14. století.271 P neznámé.
KOVÁLOV (Brněnsko), zaniklá ves u Žabčic. Kostel 1307,272 P neznámé.
KOSTELEC (Hodonínsko). Kostel z 30. let 13. století.273 Je otázka, zda kostel 
není doložen – prostřednictvím místního jména – již r. 1141,274 identifikaci lokality 
z r. 1141 však považuji za problematickou. P sv. Václava 1771–1772.275

KRÁLOVO POLE (Brno-město). Kartuziánský klášter a kostel byly založeny 1375, 
kdy se též poprvé zmiňuje P Nejsv. Trojice.276 To i 1771–71277 a dnes.278

259 Např. 1225: „Arnoldus prepositus de Luha sancti Benedicti“, CDB II, č. 271, s. 266; či 
1405: „prepositi sancti Benedicti prope Brunnam“, CDM XIII, č. 366, s. 402. Naopak v brněn-
ském městském archivu se nachází listina z roku 1484 s přivěšenou pečetí komárovského 
probošta, v jejímž opise je podle katalogu sbírky listin uvedeno patrocinium sv. Jiljí; opis 
je ovšem špatně čitelný a je otázka, zda lze s takovým čtením bez výhrady souhlasit. Archiv 
města Brna (= AMB), A 1/1, Sbírka listin, mandátů a listů, denní datum 28. prosince 1484.
260 Podle ústního sdělení prof. Libora Jana benediktini místo pravděpodobně nazývali 
„Luh svatého Benedikta“. To by do jisté míry vysvětlovalo poněkud zvláštní formulaci některých 
středověkých zpráv o proboštství.
261 Katalog, s. 59–60.
262 CDM VI, č. 222, s. 164 a VII, Supplementa, č. 223, s. 825.
263 MZA, E 10 Cisterciačky Předklášteří u Tišnova, denní datum 18. září 1514. Dostupné 
z: www.monasterium.net, cit. 6. 2. 2013.
264 ACO, kniha č. 23. 
265 Katalog, s. 60.
266 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 159.
267 MV V, č. 1851, s. 1068.
268 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
269 ACO, kniha č. 23.
270 Katalog, s. 126.
271 M ě c h u r o v á ,  Zdeňka: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Brno 
1997, s. 41.
272 CDM VI, č. 6, s. 5.
273 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 175.
274 CDB I, č. 115, s. 121.
275 ACO, kniha č. 23.
276 CDM X, č. 258, s. 269.
277 ACO, kniha č. 23.
278 Katalog, s. 60.
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KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY (Vyškovsko). Kostel 1376.279 P sv. Filipa a Jakuba 
1672,280 1771–71281 i dnes.282

KRÁSENSKO (Vyškovsko). Kostel 1390.283 P sv. Vavřince 1771–1772.284

KŘENOVICE (Vyškovsko). Kostel zřejmě z 13. století.285 P sv. Vavřince 1679,286 
1771–1772287 i dnes.288

KŘEPICE (Břeclavsko). Kostel 1350.289 P sv. Bartoloměje 1771–1772290 i dnes.291

KŘIŽANOVICE (Vyškovsko). Kostel 1404.292 P Nanebevzetí P. Marie 1679,293 
1771–1772294 i dnes.295

KŘTINY (Blanensko). Kostel poprvé zmíněn patrně 1299.296 V minulosti zde byly 
snad dva kostely, oba mariánské, jeden zvaný „český“, druhý „německý“.297 Tomu 
by částečně odpovídala i skutečnost, že 1321 je kostel uveden včetně zasvěcení 
P. Marii.298 To mohlo mít v textu listiny rozlišovací funkci – pak bychom ovšem 
museli předpokládat, že druhý kostel nesl P jiné než mariánské. Další možnost je, 
že byl tehdy v K. jen jeden kostel a údaj o zasvěcení se v textu objevuje jen ná-
hodou; druhý kostel mohl vzniknout později. Zdá se, že pro období do r. 1419 je 
nesporná jen existence jednoho – mariánského – kostela, otázku druhého je třeba 
přenechat dalšímu bádání. P Jména P. Marie 1771–1772299 i dnes.300

KUČEROV (Vyškovsko). Kostel 1235.301 P sv. Petra a Pavla 1662,302 1771–1772303 
i dnes.304

279 CDM XI, č. 30, s. 28.
280 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
281 ACO, kniha č. 23.
282 Katalog, s. 129.
283 CDM XI, č. 614, s. 533.
284 ACO, kniha č. 23.
285 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 258.
286 VP děkanství Bučovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
287 ACO, kniha č. 23.
288 Katalog, s. 131.
289 F l o d r ,  M. (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376, č. 56, s. 57.
290 ACO, kniha č. 23.
291 Katalog, s. 131.
292 CDM XIII, č. 319, s. 331.
293 VP děkanství Bučovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
294 ACO, kniha č. 23.
295 Katalog, s. 133.
296 CDM V, č. 106, s. 109.
297 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 269.
298 CDM VI, č. 194, s. 148.
299 ACO, kniha č. 23.
300 Katalog, s. 116.
301 CDB III, č. 119, s. 148.
302 VP děkanství Vyškov z r. 1662, ACO, sg. B 12, kart. 670.
303 ACO, kniha č. 23.
304 Katalog, s. 134.
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KUNŠTÁT (Blanensko). Kostel 1350.305 P sv. Stanislava kolem 1633,306 kolem 
1655,307 1771–1772308 i dnes.309

KURDĚJOV (Břeclavsko). Kostel patrně z 1. poloviny 14. století.310 P sv. Jana 
Křtitele 1771–1772,311 tak i dnes.312

KUŘIM (Brněnsko). Kostel založen 1226.313 P sv. Marie Magdaleny 1655,314 
1771–1772315 i dnes.316

KYJOV (Hodonínsko). Původní kostel zbořen, pocházel snad (?) z konce 12. sto-
letí.317 P sv. Martina 1673,318 1688319 a 1771–1772.320

LAŽÁNKY (Brněnsko). Kostel s jádrem z pozdního 13. století; B. Samek uvažuje 
o patrociniu P. Marie jako o původním na základě mariánského tématu na zvonu 
z r. 1534,321 přímé důkazy však chybějí. V l. 1771–1772 P Nejsv. Trojice,322 tak 
i dnes.323

LEDNICE (Břeclavsko). Kostel 1380.324 P sv. Jakuba Většího 1771–1772325 
i dnes.326

LELEKOVICE (Brněnsko). Kostel asi z poloviny 13. století.327 B. Samek soudí, že 
původní P bylo pravděpodobně mariánské, s odůvodněním, že „podle Gr. Wolného 
měl kostel v letech 1672 a 1690 tři oltáře: hlavní zasvěcený Nanebevzetí P. Marie, na boku 
další mariánský oltář a oltář sv. Filipa a Jakuba“.328 Zasvěcení sv. Filipu a Jakubu je 
však dobře doloženo 1655329 a 1771–1772330 a vztah mezi patrocinii jednotlivých 
oltářů a hlavním titulem nemusí být nutně přímý. Přikláním se proto spíše k názoru, 
že filipojakubské zasvěcení je původní. Dnes P sv. Filipa a Jakuba.331

305 F l o d r ,  M. (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376, č. 2098, s. 689.
306 Farářská relace z r. 1633 nebo kolem tohoto roku, MZA, G 1 Bočkova sbírka, č. 8862.
307 Farářská relace, kolem 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
308 ACO, kniha č. 23.
309 Katalog, s. 135.
310 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 574.
311 ACO, kniha č. 23.
312 Katalog, s. 135.
313 CDB II, č. 287, s. 287.
314 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
315 ACO, kniha č. 23.
316 Katalog, s. 135.
317 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 305.
318 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
319 DM Veselí nad Moravou z r. 1688, ACO, kniha č. 251.
320 ACO, kniha č. 23.
321 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 314.
322 ACO, kniha č. 23.
323 Katalog, s. 137.
324 B i s t ř i c k ý ,  J. –  S p u r n ý ,  F. –  V á c l a v e k ,  L. –  Z e m e k ,  M.: 
Moravské a slezské listiny, č. 133, s. 225.
325 ACO, kniha č. 23.
326 Katalog, s. 137.
327 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 326.
328 Tamtéž.
329 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
330 ACO, kniha č. 23.
331 Katalog, s. 243.
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LETOVICE (Blanensko). Kostel 1343.332 P sv. Prokopa 1655,333 1672,334 1713,335 
1771–1772336 i dnes.337

LIPOV (Hodonínsko). Kostel 1418,338 P Všech sv. 1688339 a 1771–1772.340

LIPŮVKA (Blanensko). Původní kostel, dnes zaniklý, asi z poloviny 13. století.341 
P sv. Klimenta 1655342 a 1771–1772.343

LÍŠEŇ (Brno-město). Kostel má středověké, zřejmě pozdně románské jádro, což 
by odpovídalo vzniku nejpozději koncem 13. století.344 P sv. Jiljí 1771–1772345 
i dnes.346

LOMNICE (Blanensko). Kostel 1416,347 přičemž zápis uvádí dva kostely: „in 
Lompnicz et in Podhradye.“ Totožnost „Podhradí“ není zcela jasná, nejspíše se však 
jedná o podhradí lomnického hradu. To by mohlo potvrzovat názor, že se na území 
dnešní Lomnice nacházely kostely dva.348 P sv. Víta a sv. Jana Křtitele doloženo 
1655.349 V l. 1771–1772 P Navštívení P. Marie,350 tak i dnes.351 P druhého kostela 
neznámé.
LOVČICE (Hodonínsko). Kostel 1353–1363.352 P sv. Petra a Pavla 1771–1772353 
i dnes.354

LOVČIČKY (Vyškovsko). Vznik kostela klade J. Sadílek do poloviny 13. století.355 
P sv. Václava 1771–1772356 a stejné i dnes.357

LUKOVANY (Brněnsko). Kostel z konce 1. poloviny 13. století.358 P sv. Václava 
kolem 1713,359 1771–1772360 i dnes.361

332 M e n d l ,  B. (ed.): Knihy počtů, s. 2.
333 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
334 DM Svitavy z r. 1672, ACO, kniha č. 231.
335 Popis děkanství Svitavy z r. 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
336 ACO, kniha č. 23.
337 Katalog, s. 139.
338 MZA, G 12 Cerroniho sbírka, sg. Cerr II, 251, f. 32r.
339 ACO, kniha č. 251.
340 ACO, kniha č. 23.
341 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 371.
342 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
343 ACO, kniha č. 23.
344 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 235.
345 ACO, kniha č. 23.
346 Katalog, s. 62–63.
347 Vzhledem k významu lokality je však třeba uvažovat o možném větším stáří.
348 O tom srov. S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 403.
349 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
350 ACO, kniha č. 23.
351 Katalog, s. 143.
352 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 24.
353 ACO, kniha č. 23.
354 Katalog, s. 144.
355 S a d í l e k ,  Jaroslav: Lovčičky. Historický vývoj stavebních památek a osídlení obce. 
Břeclav – Lovčičky 2006, s. 19–20.
356 ACO, kniha č. 23.
357 Katalog, s. 176.
358 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 438.
359 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
360 ACO, kniha č. 23.
361 Katalog, s. 246.
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LULEČ (Vyškovsko). Kostel 1391.362 P sv. Martina 1662,363 1672,364 1771–1772365 
i dnes.366

LYSICE (Blanensko). Kostel 1398.367 P sv. Petra a Pavla 1655,368 1771–1772369 
i dnes.370

MALEŠOVICE (Brněnsko). Kostel 1276.371 Roku 1655 P sv. Jiří,372 avšak kolem 
r. 1713373 a 1771–1772 sv. Štěpána,374 stejně jako dnes.375

MEDLOV (Brněnsko). Kostel 1235.376 P sv. Bartoloměje 1512 (nejde-li o Medlov 
na Uničovsku),377 1655,378 kolem 1713,379 1771–1772380 i dnes.381

MĚNÍN (Brněnsko). Kostel ze 3. čtvrtiny 13. století.382 P sv. Markéty 1771–1772383 
i dnes.384

MIKULČICE (Hodonínsko). Kostel asi z 1. čtvrtiny 14. století,385 avšak otázkou 
zůstává možnost kontinuity mezi dnešní osadou s kostelem a velkomoravským 
hradiskem, neboť po rozvrácení hradiště pokračovalo osídlení na jeho troskách až 
do 13. století,386 kdy snad mohla být duchovní správa (?) přenesena do dnešních 
Mikulčic. P Nanebevzetí P. Marie 1673,387 1771–1772388 i dnes.389

MIKULČICE – VELKOMORAVSKÉ HRADISKO (Hodonínsko). V době Vel-
komoravské říše se nedaleko dnešní vsi nacházelo jedno z jejích nejdůležitějších 
center. U dvanácti objektů odkrytých archeologickým výzkumem se uvažovalo 
o jejich církevní funkci. Za kostely je z nich dnes v zásadě považováno deset, z nichž 
devět zahrnuji do tohoto soupisu.390 Jedná se o II., III., IV., V., VI., VII., VIII., 

362 MV V, č. 574, s. 326.
363 VP děkanství Vyškov z r. 1662, ACO, sg. B 12, kart. 670.
364 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
365 ACO, kniha č. 23.
366 Katalog, s. 146.
367 ZDO VI, č. 748, s. 220.
368 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
369 ACO, kniha č. 23.
370 Katalog, s. 147.
371 CDB V, č. 801, s. 489.
372 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
373 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
374 ACO, kniha č. 23.
375 Katalog, s. 147.
376 CDB III, č. 119, s. 148.
377 ACO, kniha č. 146.
378 ACO, sg. B 12, kart. 669. 
379 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
380 ACO, kniha č. 23.
381 Katalog, s. 149.
382 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 464; L í b a l ,  Dobroslav: Katalog gotické 
architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, s. 252 jej však klade již do doby 
kolem 1240.
383 ACO, kniha č. 23.
384 Katalog, s. 149.
385 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 254; týž připouští i románské stáří zdiva 
lodi, což by posouvalo vznik kostela minimálně do druhé poloviny 13. století.
386 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 481.
387 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
388 ACO, kniha č. 23.
389 Katalog, s. 151.
390 Vynechávám dvanáctý kostel, který je považován za pohřební kapli velmožské rodiny 
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IX. a X. kostel, datované vesměs do 9. století, případně do počátku 10. století.391 
Patrocinia jsou neznámá.
MIKULOV (Břeclavsko). Kostel se objevuje ve falzu zakládací listiny kláštera 
premonstrátek v Dolních Kounicích, datovaném k roku 1173, pocházejícím však 
z počátku 14. století.392 Založení kláštera (pro roky 1181–1183) je doloženo 
i v Jarlo chově kronice, takže byl-li kostel v Mikulově součástí původního obdarování, 
mohl existovat opravdu již ve 12. století.393 Přikláním se k dataci podle nejstarší 
nesporné zprávy z r. 1276394 s tím, že kostel mohl existovat i dříve. P sv. Václava 
1582,395 1771–1772396 i dnes.397

MILONICE (Vyškovsko). Kostel 1397.398 P sv. Petra a Pavla 1771–1772399 a stejné 
i dnes.400

MILOTICE (Hodonínsko). Kostel 1386.401 P Všech svatých 1673402 a 1771–
1772.403

MILOVICE (Břeclavsko). Kostel doložen poprvé 1353–1363.404 P sv. Osvalda 
1771–1772,405 stejné i dnes.406

MISTŘÍN (Hodonínsko). Kostel 1286.407 P Nanebevzetí P. Marie 1673, kdy se 
o kostele píše v minulém čase s tím, že na jeho místě tehdy stály jen zdi bez stře-
chy a křtitelnice. P se však uvádí, navzdory zpustnutí kostela tedy asi neupadlo 
v zapomnění.408 V l. 1771–1772 P Navštívení P. Marie.409

MODŘICE (Brněnsko). Kostel z přelomu 12. a 13. století.410 P sv. Gottharda 
1511,411 1655,412 1771–1772413 i dnes.414

a jako takový se nachází mimo okruh zájmu této práce, viz M ě ř í n s k ý ,  Zdeněk: České 
země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha 2006, s. 592–593.
391 Tamtéž, s. 584–598. Srov. P o l á č e k ,  Lumír: Die Kirchen von Mikulčice aus 
siedlungsarchäologischer Sicht. In: Poláček, Lumír – Maříková-Kubková, Jana (Hgg.): Früh-
mittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen 
in Mikulčice VIII. Brno 2010, s. 46.
392 CDB I, č. 400, s. 416.
393 FRB II/1, s. 477 a 483.
394 CDB V, č. 801, s. 489.
395 MZA, G 1 Bočkova sbírka, č. 9316.
396 ACO, kniha č. 23.
397 Katalog, s. 151.
398 ZDO VI, č. 592, s. 210.
399 ACO, kniha č. 23.
400 Katalog, s. 152.
401 ZDO IV, č. 753, s. 162.
402 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
403 ACO, kniha č. 23.
404 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 24.
405 ACO, kniha č. 23.
406 Katalog, s. 153.
407 CDM IV, č. 231, s. 302–304.
408 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
409 ACO, kniha č. 23.
410 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 537.
411 ACO, kniha č. 146.
412 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
413 ACO, kniha č. 23.
414 Katalog, s. 153.
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MORAVANY (Brněnsko). Kostel patrně z 1. poloviny 13. století415 P sv. Václava 
1771–1772,416 stejné i dnes.417

MORAVSKÉ KNÍNICE (Brněnsko). Kostel z doby kolem poloviny 14. století.418 
P sv. Markéty 1655,419 1771–1772420 i dnes.421

MORAVSKÉ PRUSY (Vyškovsko). Kostel možná již 1384,422 spíše však až 1392.423 
P sv. Jiří 1672424 a 1771–1772.425

MOUTNICE (Brněnsko). Kostel charakterizovaný B. Samkem jako pozdně román-
ský,426 což koresponduje i s nejstarší zmínkou z r. 1298.427 P sv. Jiljí 1771–1772428 
i dnes.429

MOUŘÍNOV (Vyškovsko). O kostele je pro zkoumané období k dispozici jen zmín-
ka z r. 1365;430 dnes neexistuje. Zmínka je však poměrně dobře identifikovatelná 
s Mouřínovem, takže kostel asi v obci skutečně byl a později zanikl. P neznámé.
MUŠOV (Břeclavsko). Městys Mušov zanikl, avšak kostel, datovatelný snad již 
do přelomu 12. a 13. století,431 existuje. P sv. Leonarda 1482,432 1655,433 1771–
1772434 i dnes.435

MUŠŮVKY (Břeclavsko), zaniklá ves na Mikulovsku. Kostel 1237,436 P neznámé.
NARVICE (Břeclavsko) zanikly u Pohořelic. Kostel z první poloviny 13. století, 
zanikl spolu se vsí v 15. století.437 P neznámé.
NEBOVIDY (Brněnsko). Kostel z doby po polovině 13. století.438 V letech 
1771–1772 P Nalezení sv. Kříže.439 Dnes P sv. Kříže.440

415 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 557.
416 ACO, kniha č. 23.
417 Katalog, s. 154.
418 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 265–266.
419 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
420 ACO, kniha č. 23.
421 Katalog, s. 136.
422 ZDO IV, č. 370, s. 143.
423 ZDO VI, č. 387, s. 199.
424 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
425 ACO, kniha č. 23.
426 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 608.
427 CDM V, č. 93, s. 96.
428 ACO, kniha č. 23.
429 Katalog, s. 157.
430 M e n d l ,  B. (ed.): Knihy počtů, s. 346.
431 U n g e r ,  J.: Slovo archeologie, s. 18.
432 ACO, kniha č. 146.
433 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
434 ACO, kniha č. 23.
435 Katalog, s. 177.
436 B i s t ř i c k ý ,  J. –  S p u r n ý ,  F. –  V á c l a v e k ,  L. –  Z e m e k ,  M.: 
Moravské a slezské listiny, č. 2, s. 24.
437 U n g e r ,  J.: Slovo archeologie, s. 19.
438 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 644.
439 ACO, kniha č. 23.
440 Katalog, s. 154.
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NĚMČICE (Blanensko). Kostel snad z pozdního 13. století.441 P sv. Mikuláše 
1655,442 1771–1772443 i dnes.444

NEMOTICE (Vyškovsko). Kostel 1327.445 P sv. Václava v l. 1771–1772446 i dnes.447

NEVOJICE (Vyškovsko). Kostel patrně z první poloviny 13. století.448 P sv. Miku-
láše figuruje v ne zcela jasné zmínce z r. 1378,449 jistě pak 1771–1772450 a stejné 
je i dnes.451

NIKOLČICE (Břeclavsko). Kostel 1351.452 P sv. Jakuba Většího 1771–1772453 
i dnes.454

NÍŽKOVICE (Vyškovsko). Dnešní kostel měl vrcholně gotického předchůd-
ce,455 což dovoluje datovat jej rámcově před rok 1419. P sv. Kunhuty 1679,456 
1771–1772457 i dnes.458

NOSISLAV (Brněnsko). Kostel z doby kolem r. 1300.459 Kolem r. 1655 P Nalezení 
sv. Kříže,460 P sv. Jakuba Většího 1771–1772461 i dnes.462

NOVOSEDLY (Břeclavsko). Kostel z 2. čtvrtiny 13. století.463 P sv. Oldřicha 
1771–1772464 i dnes.465

OBŘANY (Brno-město). Kostel patrně z počátku 14. století, vyloučený však není 
ani románský původ.466 P sv. Václava 1655,467 1771–1772468 i dnes.469

441 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 659.
442 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
443 ACO, kniha č. 23.
444 Katalog, s. 205.
445 CDM VI, č. 357, s. 276.
446 ACO, kniha č. 23.
447 Katalog, s. 161.
448 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 667.
449 CDM XV, č. 189, s. 163.
450 ACO, kniha č. 23.
451 Katalog, s. 162.
452 CDM VIII, č. 84, s. 54.
453 ACO, kniha č. 23.
454 Katalog, s. 163.
455 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 673.
456 VP děkanství Bučovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
457 ACO, kniha č. 23.
458 Katalog, s. 163.
459 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 674–675.
460 Nedatovaná farářská relace z doby kolem roku 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
461 ACO, kniha č. 23.
462 Katalog, s. 164.
463 S a m e k ,  B.: Umělecké památky II, s. 700 klade stavbu do 1. poloviny 13. století, 
k tomu však srov. U n g e r ,  J.: Slovo archeologie, s. 18 a pozn. 22 na s. 32.
464 ACO, kniha č. 23.
465 Katalog, s. 167.
466 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 238.
467 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
468 ACO, kniha č. 23.
469 Katalog, s. 63.
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OLEŠNICE (Blanensko). Kostel 1391.470 P sv. Vavřince kolem 1633,471 dále 
1672,472 1713,473 1771–1772474 i dnes.475

OMICE (Brněnsko). Kostel patrně románský, bohužel v literatuře není k dispozici 
přesnější datování; lze však předpokládat, že nevznikl později než ve 13. století.476 
P sv. Jakuba Většího kolem 1713,477 1771–1772478 i dnes.479

OPATOVICE (Břeclavsko) zanikly na Břeclavsku. Kostel 1353–1363,480 P neznámé.
ORLOVICE (Vyškovsko). Roku 1328 komenda johanitů, což snad dovoluje před-
pokládat existenci kostela.481 P sv. Václava 1672482 a 1771–1772.483

OŘECHOV (Brněnsko). Kostel 1317.484 P Všech svatých 1655,485 kolem 1713,486 
1771–1772487 i dnes.488

OSLAVANY (Brněnsko).
Kostel doložen 1350 včetně P sv. Mikuláše.489 To rovněž kolem 1713,490 1771–
1772491 i dnes.492

Ženský cisterciácký klášter Vallis Sanctae Mariae s klášterním kostelem P. Marie. 
P doloženo 1225, kdy byl klášter založen.493 Dnes P Panny Marie.494

OSTROVAČICE (Brněnsko). Kostel 1255.495 V letech 1771–1772 P sv. Jana 
Křtitele (pouť se však konala v neděli po sv. Václavu).496 Dnes P sv. Jana Křtitele 
a sv. Václava.497

OTNICE (Vyškovsko). Kostel 1378.498 V letech 1771–1772 P sv. Havla,499 dnes 
sv. Aloise a sv. Havla.500

470 ZDO VI, č. 145, s. 184.
471 Farářská relace, kolem 1633, MZA, G 1 Bočkova sbírka, č. 8862.
472 DM Svitavy z r. 1672, ACO, kniha č. 231.
473 Popis děkanství Svitavy z r. 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
474 ACO, kniha č. 23.
475 Katalog, s. 171.
476 R i c h t e r ,  Václav: Románská architektura na Moravě. Časopis Společnosti přátel 
starožitností (= ČSPS) 60, 1952, s. 233.
477 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
478 ACO, kniha č. 23.
479 Katalog, s. 197.
480 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 24.
481 CDM VI, č. 360, s. 278.
482 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
483 ACO, kniha č. 23.
484 CDM VI, č. 109, s. 80 a č. 110, s. 82.
485 ACO, sg. B 12, kart. 669.
486 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
487 ACO, kniha č. 23.
488 Katalog, s. 173.
489 CDM VIII, č. 50, s. 25.
490 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
491 ACO, kniha č. 23.
492 Katalog, s. 174.
493 CDB II, č. 272, s. 266.
494 Katalog, s. 174.
495 CDB V, č. 55, s. 110–111.
496 ACO, kniha č. 23.
497 Katalog, s. 175.
498 ZDB VI, č. 637, s. 136.
499 ACO, kniha č. 23.
500 Katalog, s. 176.
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PERNÁ (Břeclavsko). Listina z r. 1323 uvádí kapli, spíše asi šlo o filiální kostel.501 
P sv. Mikuláše 1515,502 1655,503 1771–1772504 i dnes.505

PETROVICE (Blanensko). Kostel 1379.506 P sv. Petra a Pavla 1655,507 1771–1772508 
i dnes.509

PODBŘEŽICE (Vyškovsko). Kostel 1387.510 P sv. Petra a Pavla 1672,511 1771–
1772512 i dnes.513

PODIVÍN (Břeclavsko). Hrad Podivín založen patrně v 11. století.514 Je o něm řada 
zmínek ve starším období, stejně jako o lokalitách Slivnice (v. t.) a Sekyřkostel, 
které se patrně nacházely v blízkosti Podivína a později s ním snad splynuly. Otázka 
přítomnosti kostela je ovšem komplikovaná, neboť pro jeho existenci v samotném 
Podivíně nejsou v pramenech podklady; Podivín byl sice hradem, nepatřil však 
k hradům nejvýznamnějším,515 takže se nabízí otázka, zda lze kostel automaticky 
předpokládat jen na základě existence hradu. Přesto kostel patrně v Podivíně či 
v jeho blízkosti stál, a to již v 11. století. Lze na to usuzovat především z německého 
jména Podivína Kostel, jež patrně vzniklo ze staršího místního jména Sekyřkostel, 
doloženého v pramenech 11. století.516 Těžko ovšem rozhodnout, zda zasvěcení 
dnešního podivínského kostela navazuje na patrocinium starší svatyně a zda byl 
na místě kostel jeden (doložený ve jméně Sekyřkostel) či dva (jeden v Sekyřkos-
telu, druhý na hradě Podivíně).517 Kostel v Podivíně doložen 1222,518 P sv. Petra 
a Pavla 1655519 a 1771–1772,520 tak i dnes.521 

501 B i s t ř i c k ý ,  J. –  S p u r n ý ,  F. –  V á c l a v e k ,  L. –  Z e m e k ,   M.: 
Moravské a slezské listiny, č. 55, s. 91.
502 MZA, G 10 Sbírka rukopisů, č. 1341/1 – Regesta listin z lichtenštejnského archívu 
ve Vaduzu z let 1173–1526, k datu 21. prosince 1515.
503 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
504 ACO, kniha č. 23.
505 Katalog, s. 179.
506 ZDO III, č. 595, s. 122.
507 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
508 ACO, kniha č. 23.
509 Katalog, s. 180.
510 ZDB VII, č. 546, s. 180.
511 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
512 ACO, kniha č. 23.
513 Katalog, s. 198.
514 Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum. MGH, SRG NS II, s. 112–113.
515 P r o c h á z k a ,  R.: K vývoji, s. 126–127 zařazuje Podivín do třetí kategorie hradů 
(po sídlech údělných knížat a tzv. kastelánských hradech). 
516 H o s á k ,  L. –  Š r á m e k ,  R.: Místní jména II, s. 262 a 430. Autoři vznik 
místního jména Sekyřkostel na základě etymologie „Sekyřův kostel“ sice odmítají, avšak 
nikoli z důvodů lingvistických, nýbrž kvůli předpokladu, že „v X. a v první polovině XI. století 
nemohly být u nás šlechtické kostely, mohly být jen knížecí nebo biskupské“ (tamtéž, s. 430). Avšak 
tehdejší situace ohledně šlechtických kostelů patrně nebyla tak jednoznačná a kromě toho 
spojení „Sekyřův kostel“ nemuselo nutně označovat vlastnický vztah.
517 Odpověď by snad mohla přinést archeologie, zvláště podařilo-li by se objevit a pro-
zkoumat původní hrad. Srov. H o r t v í k ,  Václav: Kostelík na podivínském předměstí Rybáře 
– fakta a dohady. JM 47, 2011, s. 7–18.
518 CDB II, č. 237, s. 227–228.
519 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
520 ACO, kniha č. 23.
521 Katalog, s. 181.
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POHANSKO – VELKOMORAVSKÉ HRADISKO (Břeclavsko). V lokalitě byly 
zatím odkryty dva kostely, jeden ve velmožském dvorci,522 druhý na severový-
chodním předhradí, 523 oba velkomoravského stáří. P v obou případech neznámé.
POHOŘELICE (Břeclavsko). Kostel 1222.524 Roku 1466 P sv. Mikuláše, není 
však zřejmé, nejde-li o omyl či zda se zmínka netýká Pohořelic na Zlínsku.525 
P sv. Jakuba Většího 1483526 a 1771–1772 (tehdy uvedeno jen „sv. Jakuba“  ).527 
Dnes P sv. Jakuba Většího.528

POTVOROVICE (Hodonínsko) zanikly u Nového Poddvorova. Kostel 1353–
1363.529 P neznámé.
POUZDŘANY (Břeclavsko). Kostel 1344.530 P sv. Mikuláše 1500531 a 1771–1772.532 
Dnes P sv. Mikuláše a sv. Václava.533

POZOŘICE (Brněnsko). Kostel 1358.534 P Nanebevzetí P. Marie 1655,535 1771–
1772536 i dnes.537

PRACE (Brněnsko). Kostel 1368.538 Roku 1655 P sv. Kříže,539 1771–1772 P Po-
zdvižení sv. Kříže.540 Dnes P sv. Kříže.541

PRAVLOV (Brněnsko). Kostel 1276542 a z tohoto data je třeba vycházet, i když 
vzhledem k významu místa543 nelze vyloučit ani větší stáří. Roku 1407,544 1655545 
a kolem 1713546 P sv. Martina, v letech 1771–1772 sv. Martina a Navštívení P. Ma-
rie,547 dnes Navštívení P. Marie.548

522 U n g e r ,  J.: Slovo archeologie, s. 8–9.
523 Č á p ,  Pavel –  D r e s l e r ,  Petr –  M a c h á č e k ,  Jiří –  P ř i c h y s -
t a l o v á ,  Renáta: Großmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In: Poláček, Lumír – Ma-
říková-Kubková, Jana (Hgg.): Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische 
Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. Brno 2010, s. 187–204.
524 CDB II, č. 236, s. 227.
525 RG Online, RG IX 03917, dostupné z: http://rg-online.dhi-roma.it/RG/9/3917. Cit. 
20. 2. 2013.
526 ACO, kniha č. 146.
527 ACO, kniha č. 23.
528 Katalog, s. 181.
529 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 25.
530 F l o d r ,  M. (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376, č. 310, s. 151 a č. 311, 
s. 152.
531 ACO, kniha č. 146.
532 ACO, kniha č. 23.
533 Katalog, s. 183.
534 ZDB III, č. 207 a 208, s. 30.
535 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
536 ACO, kniha č. 23.
537 Katalog, s. 184.
538 ZDB V, č. 89 a 90, s. 76.
539 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
540 ACO, kniha č. 23.
541 Katalog, s. 184.
542 CDB V, č. 801, s. 488–489.
543 Srov. H o s á k ,  L.: Historický místopis, s. 231.
544 MV VI, č. 269, s. 196.
545 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
546 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
547 ACO, kniha č. 23.
548 Katalog, s. 185.
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PŘIBICE (Břeclavsko). Kostel 1222.549 P sv. Jana Křtitele 1257,550 1771–1772551 
i dnes.552

PŘÍTLUKY (Břeclavsko). Kostel 1222.553 V roce 1655 P sv. Markéty a sv. Miku-
láše,554 1771–1772 sv. Markéty555 a stejně i dnes.556

PUSTIMĚŘ (Vyškovsko).
Rotunda sv. Pantaleona, dnes zřícenina, založená těsně po polovině 12. století;557 
P 1247,558 ještě 1771–1772 se rotunda uvádí jako „capella publica“ rovněž včetně 
P sv. Pantaleona.559 
Kostel sv. Jakuba, dnes zaniklý. Písemně doložen 1378,560 Konečný však klade 
jeho počátek již do 1. poloviny 14. století, víceméně ještě před vznik ženského 
benediktinského kláštera Dětství Kristova, založeného v Pustiměři r. 1340.561 To 
nelze vyloučit, neboť kdyby kostel, který podle všeho sloužil zároveň jako farní 
i klášterní, vznikl později, patrně by jeho P více navazovalo na existenci kláštera. 
K tomu ostatně později vskutku došlo, když byl kostel sv. Jakuba někdy během 
15. (?) století nahrazen novým, zasvěceným sv. Benediktu.562 P sv. Jakuba 1378563 
a 1400.564

RADOSTICE (Brněnsko). Kostel 1350.565 P sv. Šimona a Judy 1771–1772.566 
Dnes P sv. Judy.567

RÁJEC (Blanensko). Kostel 1386.568 P Všech svatých 1655,569 1771–1772570 
i dnes.571

RAJHRAD (Brněnsko).
Klášterní kostel sv. Petra a Pavla. Vznik kláštera i P doloženy ve dvou falešných 
listinách ze 13. století hlásících se do let 1045 a 1048;572 u falz můžeme předpo-

549 CDB II, č. 236, s. 227.
550 CDB V, č. 128, s. 206–207.
551 ACO, kniha č. 23.
552 Katalog, s. 188.
553 CDB II, č. 237, s. 227.
554 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
555 ACO, kniha č. 23.
556 Katalog, s. 194.
557 K o n e č n ý ,  Lubomír: Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních 
a profánních objektů jižní Moravy. Archaeologia historica 6, 1981, s. 245.
558 CDB IV, č. 110, s. 204.
559 ACO, kniha č. 23.
560 CDM XI, č. 131, s. 120–121.
561 K o n e č n ý ,  Lubomír: Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu 
rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977–78. Archaeologia historica 11, 1986, s. 351 se přiklání 
ke vzniku kostela před založením kláštera; na s. 352 však nevylučuje ani vzájemnou souvislost 
obou založení.
562 K o n e č n ý ,  L.: Výsledky, s. 351.
563 CDM XI, č. 131, s. 120.
564 MV V, č. 1662, s. 932.
565 ZDB I, č. 156, s. 9.
566 ACO, kniha č. 23.
567 Katalog, s. 173.
568 ZDO V, č. 30, s. 169.
569 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
570 ACO, kniha č. 23.
571 Katalog, s. 193.
572 CDB I, č. 379, s. 354 a č. 381, s. 357.



137

S O U P I S  P A T R O C I N I Í …

kládat reálný základ co do doby vzniku kláštera a s určitou dávkou opatrnosti i co 
do patrocinia (falza můžeme považovat za nesporný doklad o P přinejmenším pro 
dobu jejich vzniku, čili pro 13. století). Dnes P sv. Petra a Pavla.573

Farní kostel Povýšení sv. Kříže. Výstavbu kostela („oratoria“  ) v Rajhradě povolil 
olomoucký biskup Hynek r. 1330.574 P Povýšení sv. Kříže 1771–1772575 i dnes.576

RAKVICE (Břeclavsko). Kaple sv. Ondřeje doložena – včetně patrocinia – mj. 
1368577 a 1518.578 V l. 1771–1772 P sv. Jana Křtitele,579 tak i dnes.580

RAŠOV (Blanensko). Kostel 1341.581 P sv. Jakuba Většího 1771–1772582 i dnes.583

ROSICE (Brněnsko). Kostel románský, starší stavební fáze však v odborné litera-
tuře dosud v podstatě nebyly zhodnoceny. Výjimkou je lakonická zmínka D. Líbala 
o raně románských kořenech kostela,584 na jejímž základě zatím kladu vznik stavby 
do 12. století. P sv. Martina 1655,585 1771–1772586 i dnes.587

ROUBANINA (Blanensko). Kostel z 60. až 80. let 13. století.588 P sv. Ondřeje 
1476,589 1672,590 1713591 a 1771–1772.592

ROUSÍNOV (Vyškovsko). Kostel 1331.593 P sv. Marie Magdaleny 1511,594 1662,595 
1672,596 1771–1772597 i dnes.598

ROUSÍNOVEC (Vyškovsko). Kostel 1398.599 P sv. Václava 1405,600 1662,601 
1771–1772602 i dnes.603

573 Katalog, s. 194.
574 CDM VI, č. 409, s. 315.
575 ACO, kniha č. 23.
576 Katalog, s. 193.
577 MV III, č. 1039, s. 658.
578 ACO, kniha č. 146.
579 ACO, kniha č. 23.
580 Katalog, s. 194.
581 CDM VII, č. 322, s. 233.
582 ACO, kniha č. 23.
583 Katalog, s. 143.
584 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 429–430.
585 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
586 ACO, kniha č. 23.
587 Katalog, s. 197.
588 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 369.
589 Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl 1. Originály listin. Praha 1974–1994 
(dále jen SČPL), č. 2644, s. 614.
590 DM Svitavy z r. 1672, ACO, kniha č. 231.
591 Popis děkanství Svitavy z r. 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
592 ACO, kniha č. 23.
593 CDM VI, č. 434, s. 331.
594 MZA, G 2 Nová sbírka, č. 462/3.
595 VP děkanství Vyškov z r. 1662, ACO, sg. B 12, kart. 670.
596 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
597 ACO, kniha č. 23.
598 Katalog, s. 198.
599 CDM XII, č. 498, s. 442.
600 MV VI, č. 81 a 82, s. 58–59.
601 VP děkanství Vyškov z r. 1662, ACO, sg. B 12, kart. 670.
602 ACO, kniha č. 23.
603 Katalog, s. 198.
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ŘEČKOVICE (Brno-město). Kostel 1343.604 P sv. Vavřince 1771–1772605 i dnes.606

ŘEZNOVICE (Brněnsko). Kostel z 2. pololoviny 12. století.607 P sv. Petra a Pavla 
doloženo kolem 1713,608 1771–1772609 i dnes.610

ŘÍČANY (Brněnsko). Kostel 1349.611 P sv. Petra a Pavla 1655,612 1771–1772613 
i dnes.614

SEBRANICE (Blanensko). Kostel 1255.615 P Nanebevzetí P. Marie kolem 1633,616 
1771–1772617 i dnes.618

SEDLEC (Břeclavsko). Kostel z konce 13. století.619 P sv. Víta 1771–1772620 
i dnes.621

SEKYŘKOSTEL viz PODIVÍN, SLIVNICE.
SENSTRÁŽ (Hodonínsko), zaniklá ves na Ždánicku. Kostel 1353622 a 1397,623 
P neznámé.
SLAVKOV U BRNA (Vyškovsko). Kostel asi již 1243, kdy je doložena komenda 
řádu německých rytířů.624 Výslovně uveden 1323, tehdy P sv. Jakuba a Panny 
Marie.625 Titul sv. Jakuba Většího 1679626 a 1771–1772.627 Dnes P Zmrtvýchvstání 
Páně.628

SOBĚBŘICHY (Vyškovsko) zanikly na Bučovicku. Kostel 1371,629 P neznámé.
STARÁ BŘECLAV (Břeclavsko). Roku 1490 povolil papež Inocenc VIII. stavbu 
nového kostela v Břeclavi poté, co Starou Břeclav včetně kostela vydrancovali kací-
ři.630 Z toho vyplývá, že se zde na prahu husitských válek nacházel kostel, o němž 
však nevíme nic bližšího. P je neznámé.

604 M e n d l ,  B. (ed.): Knihy počtů, s. 3.
605 ACO, kniha č. 23.
606 Katalog, s. 64.
607 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 600.
608 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
609 ACO, kniha č. 23.
610 Katalog, s. 202.
611 ZDB I, č. 26, s. 3.
612 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
613 ACO, kniha č. 23.
614 Katalog, s. 175.
615 CDB V, č. 55, s. 110–111.
616 Farářská relace, kolem 1633, MZA, G 1 Bočkova sbírka, č. 8862.
617 ACO, kniha č. 23.
618 Katalog, s. 203.
619 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 443.
620 ACO, kniha č. 23.
621 Katalog, s. 203.
622 ZDO I, č. 298, s. 14.
623 ZDO VI, č. 704, s. 216.
624 CDB IV, č. 18, s. 89 a č. 38, s. 119.
625 CDM VI, č. 254, s. 191.
626 VP děkanství Bučovice z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
627 ACO, kniha č. 23.
628 Katalog, s. 204.
629 ZDO II, č. 166, s. 66.
630 MZA, G 10 Sbírka rukopisů, č. 1341/1 – Regesta listin z lichtenštejnského archívu 
ve Vaduzu z let 1173–1526, k datu 3. března 1490.
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STARÉ BRNO (Brno-město).
Kostel Panny Marie, původně rotunda asi z přelomu 10. a 11. století, jež byla 
ve 2. polovině 12. století nahrazena jednolodním kostelem, ten pak byl koncem 
13. století rovněž zbořen a nahrazen větším. Po založení ženského cisterciáckého 
kláštera Králové přešlo P na konventní kostel, zatímco původní kostel se stal 
špitálním a obdržel P sv. Anny.631 Mariánské P poprvé snad již ve dvou falzech 
z 13. století, souvisejících se založením premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, 
kde se ovšem o kostele hovoří jen velmi stručně.632 Poněkud lepší identifikaci nabízí 
listina z r. 1295, hovořící o kostele Panny Marie před Brnem.633 Konečně listina 
z r. 1307 hovoří o kostele Panny Marie na Starém Brně.634 P Nanebevzetí P. Marie 
(ve spojitosti s klášterním kostelem) 1771–1772,635 tak i dnes.636

Rotunda neznámého zasvěcení, nedávno objevená archeologickým výzkumem 
na ulici Vídeňské a datovaná do 11. století.637 P neznámé.
Kostel johanitské komendy, dnes zaniklý. Historie komendy na Starém Brně začíná 
1238, kdy byl v dolní části dnešní Pekařské ulice založen špitál sv. Ducha.638 Ten 
1243 přešel pod správu johanitů.639 Zasvěcení kostelíka, zřejmě společného ko-
mendě i špitálu, nějakou dobu kolísalo. Tak 1243 čteme o špitálu sv. Jana Křtitele 
a sv. Antonína Vyznavače (= Paduánského),640 1279 se uvádí kostel sv. Václava 
a Antonína Vyznavače v johanitském dvoře.641 Od 14. století P sv. Jana Křtitele – 
např. 1328,642 1374,643 1679644 a 1771–1772.645

Kostel sv. Prokopa, dnes zaniklý, doložen včetně P roku 1243.646 P mnohokrát 
i později, mj. 1288,647 1314648 a 1771–1772.649 P se objevuje i ve zdvojené po-
době sv. Prokopa a Oldřicha,650 eventuálně jen sv. Oldřicha, i když jde evidentně 

631 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 183–184.
632 CDB II, č. 363, s. 392 a č. 364, s. 395.
633 MZA, E 9 Cisterciačky Brno, sg. 1295 III 25, dostupné z: www.monasterium.net, cit. 
20. 8. 2012.
634 CDM VI, č. 6, s. 5.
635 ACO, kniha č. 23.
636 Katalog, s. 64.
637 Nález zatím nebyl publikován v odborném tisku, k dispozici jsou pouze neoficiální sdě-
lení, například na internetových stránkách společnosti Archaia: http://www.archaiabrno.org/
home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=554&blog_date=2013-02-11blog_archive_date=201302. 
Cit. 13. 5. 2013.
638 CDB III, č. 197, s. 252–255.
639 CDB IV, č. 18, s. 89.
640 CDB IV, č. 26, s. 103.
641 CDB VI, č. 46, s. 91.
642 CDM VI, č. 360, s. 278.
643 CDM X, č. 214, s. 231–232.
644 VP děkanství Brno z r. 1679, ACO, sg. B 12, kart. 670.
645 ACO, kniha č. 23.
646 CDB IV, č. 17, s. 84.
647 CDM IV, č. 276, s. 353.
648 CDM VI, č. 77, s. 54.
649 ACO, kniha č. 23.
650 Tak 1389, CDM XI, č. 559, s. 474.
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o týž kostel.651 Kostel byl možná starší, i když úvahy o jeho vzniku již v 11. století 
a eventuálním založení Vratislavem II. jsou patrně nedoložitelné.652

Kostel sv. Václava, dnes zaniklý, doložen včetně P 1314,653 stejně i 1771–1772.654

STARÉ HVĚZDLICE (Vyškovsko). Kostel z 1. poloviny 13. století.655 P Všech 
svatých 1771–1772656 i dnes.657

STRACHOTÍN (Břeclavsko). Kostel 1355.658 P sv. Oldřicha 1771–1772,659 dnes 
sv. Oldřicha a Metoděje.660

STRÁŽNICE (Hodonínsko). Kostel 1407.661 R. 1673 P sv. Martina, Václava a Voj-
těcha.662 P sv. Martina 1682663 a 1771–1772.664

STŘELICE (Brněnsko). Kostel 1405.665 V roce 1616 P sv. Jiljí,666 1655 Nejsv. 
Trojice,667 v letech 1771–1772 sv. Jiljí a Nejsv. Trojice. 668 Dnes P Nejsv. Trojice.669

STUDNICE (Vyškovsko). Kostel 1342, kdy nepřímo doloženo i P sv. Jiljí.670 Stejné 
P 1672671 a 1771–1772.672 
SVATOSLAV (Brněnsko). Kostel z doby před 1240.673 P Nanebevzetí P. Marie 
1655,674 1771–1772675 i dnes.676

SVITÁVKA (Blanensko). Kostel poprvé ve falzu z počátku 14. století, hlásícím se 
do r. 1201.677 I když údaje listiny patrně do určité míry odrážejí skutečný stav, 
v případě existence kostela již na počátku 13. století je na místě opatrnost; jisté 
je jen to, že stál o sto let později, v době vzniku falza. P sv. Jana Křtitele 1673,678 
1771–1772679 i dnes.680

651 Tak 1346, F l o d r ,  M. (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376, č. 203, 
s. 110.
652 Srov. P o š v á ř ,  Jaroslav: Kaple sv. Prokopa na St. Brně a její význam v 13. a 14. 
století. VVM 7, 1952, s. 17–21.
653 CDM VI, č. 77, s. 54.
654 ACO, kniha č. 23.
655 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 581.
656 ACO, kniha č. 23.
657 Katalog, s. 111.
658 ZDO I, č. 406, s. 20.
659 ACO, kniha č. 23.
660 Katalog, s. 211.
661 ZDO VII, č. 519, s. 270.
662 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
663 ACO, sg. B 12, kart. 670.
664 ACO, kniha č. 23.
665 CDM XIII, č. 366, s. 402.
666 MZA, E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 554.
667 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
668 ACO, kniha č. 23.
669 Katalog, s. 212.
670 CDM VII, č. 409, s. 297–298.
671 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
672 ACO, kniha č. 23.
673 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 473–474.
674 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
675 ACO, kniha č. 23.
676 Katalog, s. 215.
677 CDB II, č. 352, s. 366.
678 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 832. Dostupné z: http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
679 ACO, kniha č. 23.
680 Katalog, s. 215.
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ŠAKVICE (Břeclavsko). Kostel z konce 13. století.681 P sv. Barbory 1771–1772682 
i dnes.683

ŠARATICE (Vyškovsko). Kostel 1287.684 P sv. Mikuláše 1771–1772685 i dnes.686

ŠARDICE (Hodonínsko). Kostel vznikl krátce před 1286.687 P sv. Michala 
1771–1772688 i dnes.689

ŠITBOŘICE (Břeclavsko). Kostel 1255.690 P sv. Mikuláše 1679,691 1771–1772692 
i dnes.693

ŠLAPANICE (Brněnsko). Kostel 1235.694 P Nanebevzetí P. Marie 1655,695 
1771–1772696 i dnes.697

ŠVÁBENICE (Vyškovsko). Kostel 1309.698 P sv. Michala 1672699 a 1771–1772.700

TIKOVICE (Brněnsko). Kostel 1378.701 P sv. Jiří 1655,702 kolem 1713,703 1771–
1772704 i dnes.705

TIŠNOV (Brněnsko).
Kostel ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli. Klášter založen po 1230,706 
zasvěcení P. Marii 1235.707 Dnes P Nanebevzetí P. Marie.708

Kaple sv. Kateřiny u kláštera. Dnes zaniklá kaple vznikla zřejmě krátce po založení 
kláštera, tedy někdy na počátku 30. let 13. století.709 P je známo jen z nedatované 
veduty patrně z 18. století (kolem 1727?).710

681 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 476.
682 ACO, kniha č. 23.
683 Katalog, s. 216.
684 CDM IV, č. 257, s. 336.
685 ACO, kniha č. 23.
686 Katalog, s. 217.
687 CDM IV, č. 231, s. 302–304.
688 ACO, kniha č. 23.
689 Katalog, s. 217.
690 CDB V, č. 55, s. 110–111.
691 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 3408, s. 2. Dostupné z: http://actapublica.eu/, cit. 
19. 12. 2012.
692 ACO, kniha č. 23.
693 Katalog, s. 218.
694 CDB III, č. 127, s. 159.
695 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
696 ACO, kniha č. 23.
697 Katalog, s. 218.
698 CDM VI, č. 30, s. 23–24.
699 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
700 ACO, kniha č. 23.
701 ZDB VI, č. 579, s. 133.
702 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
703 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
704 ACO, kniha č. 23
705 Katalog, s. 173. Kostel je zde uveden jako kostel sv. Jiří v Ořechově, jehož součástí 
Tikovice dnes jsou.
706 F o l t ý n ,  D. a kol.: Encyklopedie, s. 612.
707 CDB III, č. 120, s. 150.
708 Katalog, s. 188.
709 B e l c r e d i ,  Ludvík: Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera 
Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Archaeologia historica 18, 1993, s. 334.
710 AMB, fond V 3 Knihovna Mitrovského (sbírka vedut D. J. I. Hoffera, sg. A 260, 
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Městský kostel sv. Václava doložen včetně P 1239,711 P dále 1655,712 1771–1772,713 
stejně i dnes,714 avšak 1521 sv. Ondřeje a Václava.715

TOPOLANY (Vyškovsko). Kostel 1371.716 P sv. Mikuláše 1672717 i 1771–1772.718

TROUBSKO (Brněnsko). Kostel 1384.719 Mariánské P 1394,720 1771–1772 Na-
nebevzetí P. Marie721 a stejné i dnes.722

TRUTMANICE (Břeclavsko), zanikly u Velkých Pavlovic. Kostel 1330,723 P ne-
známé.
TUŘANY (Brno-město). Kostel 1278.724 Mariánské patrocinium snad již 1510,725 
dále 1658.726 P Zvěstování P. Marie 1771–1772727 i dnes.728

TVAROŽNÁ viz VÁŽANICE.
TVRDONICE (Břeclavsko). Kostel 1389.729 P sv. Mikuláše 1673,730 1771–1772731 
i dnes.732

TÝNEC (Břeclavsko). Kostel 1389.733 P Stětí sv. Jana Křtitele 1771–1772734 
i dnes.735

UHERČICE (Břeclavsko). Identifikace kostela ve starších pramenech není snadná, 
v některých případech lze těžko rozlišit, zda se jedná o tyto Uherčice či o jiné osady 
stejného či podobného jména (zejména Uherčice na Bílém Břehu a Uhřice, kde 
též byly kostely). První bezpečná zpráva o kostele je patrně z r. 1267.736 P sv. Jana 
Křtitele 1771–1772737 i dnes.738

č. 38/109). Citováno dle http://veduty.bach.cz/, cit. 30. 10. 2012. Srov. B e l c r e d i ,  L.: 
Archeologický výzkum, s. 322.
711 CDB III, č. 215, s. 284.
712 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
713 ACO, kniha č. 23.
714 Katalog, s. 223.
715 MZA, E 10 Cisterciačky Předklášteří u Tišnova, denní datum 24. dubna 1521. Dostupné 
z: www.monasterium.net, cit. 6. 2. 2013.
716 CDM XV, č. 131, s. 110.
717 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
718 ACO, kniha č. 23.
719 CDM XI, č. 322, s. 293.
720 MV V, č. 752, s. 426–427.
721 ACO, kniha č. 23.
722 Katalog, s. 224.
723 CDM VI, č. 395, s. 303.
724 CDB V, č. 871, s. 593–594.
725 Bohuslav Balbín v díle Diva Turzanensis cituje odpustkovou listinu z r. 1510, v níž 
se uvádí P Panny Marie. B a l b í n ,  Bohuslav: Diva Turzanensis seu historia originis et 
miraculorum magnae Dei hominumque Matris Mariae. Olomutii 1658, 2. část, s. 47.
726 B a l b í n ,  B.: Diva Turzanensis.
727 ACO, kniha č. 23.
728 Katalog, s. 68–69.
729 ZDO VI, č. 57, s. 179.
730 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
731 ACO, kniha č. 23.
732 Katalog, s. 228.
733 ZDO VI, č. 57, s. 179.
734 ACO, kniha č. 23.
735 Katalog, s. 155.
736 CDB V, č. 497, s. 41.
737 ACO, kniha č. 23.
738 Katalog, s. 229.

http://veduty.bach.cz/
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UHERČICE (Břeclavsko), též UHERČICE NA BÍLÉM BŘEHU, zanikly na místě 
dnešních Pasohlávek. Kostel 1276,739 P neznámé.
UHŘICE (Hodonínsko). Kostel nejpozději z 1. čtvrti 14. století.740 P sv. Jana 
Křtitele 1771–1772741 i dnes.742

ÚJEZD (Břeclavsko) zanikl u Pohořelic. Kostel 1276,743 P neznámé.
ÚJEZD U BRNA (Brněnsko). Kostel 1318–1326.744 P sv. Petra a Pavla 1771–
1772745 i dnes.746

ÚJEZD U ČERNÉ HORY (Blanensko). Kostel ze 2. čtvrtiny 13. století.747 P Všech 
svatých 1655,748 1771–1772749 i dnes.750

UNÍN (Blanensko). Kostel 1371.751 P sv. Petra a Pavla 1713,752 1771–1772753 
i dnes.754

UNKOVICE (Brněnsko). Kostel 1341.755 P Nanebevzetí P. Marie 1771–1772756 
i dnes.757

VANOVICE (Blanensko). Kostel 1233,758 P sv. Václava 1672,759 1713760 a 1771–
1772.761

VÁŽANICE (Brněnsko), ves, která splynula s Tvarožnou. Kostel, předchůdce dneš-
ního kostela v Tvarožné, 1388.762 P sv. Mikuláše 1655,763 1771–1772764 i dnes.765

VÁŽANY NAD LITAVOU, dříve LINHARTSKÉ VÁŽANY (Vyškovsko). Kostel 
z doby kolem 1250.766 P sv. Bartoloměje 1287,767 1309,768 1771–1772769 i dnes.770

739 CDB V, č. 801, s. 489.
740 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 524.
741 ACO, kniha č. 23.
742 Katalog, s. 86.
743 CDB V, č. 801, s. 489.
744 CDM VII, Suppl., č. 237, s. 837.
745 ACO, kniha č. 23.
746 Katalog, s. 230.
747 K a l i n o v á ,  Alena: Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory. 
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F 21–22, 1977–1978, s. 43.
748 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
749 ACO, kniha č. 23.
750 Katalog, s. 230.
751 ZDB V, č. 411, s. 90.
752 ACO, sg. B 12, kart. 671.
753 ACO, kniha č. 23.
754 Katalog, s. 231.
755 CDM VII, č. 338, s. 242.
756 ACO, kniha č. 23.
757 Katalog, s. 256.
758 CDB III, č. 53, s. 54.
759 DM Svitavy z r. 1672, ACO, kniha č. 231.
760 Popis děkanství Svitavy z r. 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
761 ACO, kniha č. 23.
762 CDM XI, č. 469, s. 409–411.
763 ACO, sg. B 12, kart. 669.
764 ACO, kniha č. 23.
765 Katalog, s. 228.
766 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 531.
767 CDM IV, č. 247, s. 323–324.
768 CDM VI, č. 31, s. 24–25.
769 ACO, kniha č. 23.
770 Katalog, s. 234.
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VELEŠOVICE (Vyškovsko). Kostel 1235.771 Roku 1672 P sv. Jiří,772 1771–1772 
sv. Barbory,773 dnes P sv. Barbory.774

VELKÁ NAD VELIČKOU (Hodonínsko). Kostel z doby po polovině 14. století.775 
P sv. Marie Magdaleny 1688776 a 1771–1772.777

VELKÉ BÍLOVICE (Břeclavsko). Kostel 1356.778 Zasvěcení P. Marie 1655,779 
1771–1772 P znělo Narození P. Marie780 a tak i dnes.781

VELKÉ OPATOVICE (Blanensko). Kostel 1392782 a 1409.783 P sv. Jiří 1392,784 
1461,785 1672786 a 1771–1772.787

VESELÍ NAD MORAVOU (Hodonínsko). Kostel 1353–1363.788 P sv. Bartoloměje 
1673,789 1688790 a 1771–1772.791

VEVERSKÉ (dříve NĚMECKÉ) KNÍNICE (Brněnsko). Kostel z doby kolem 
r. 1230.792 P sv. Mikuláše 1655,793 1771–1772794 i dnes.795

VEVEŘÍ (Brněnsko), hrad u Veverské Bítýšky. Kostel vsi na předhradí, dnes 
zaniklé, z doby kolem r. 1200.796 P Nanebevzetí P. Marie 1655797 a 1771–1772,798 
dnes P. Marie.799

VÍSKY (Blanensko). Kostel označený Richterem jako románský, ovšem bez bližšího 
určení; jistě však nevznikl později než na konci 13. století.800 P sv. Michala 1675,801 
1771–1772802 i dnes.803

771 CDB III, č. 119, s. 148.
772 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
773 ACO, kniha č. 23.
774 Katalog, s. 198.
775 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 537.
776 ACO, kniha č. 251.
777 ACO, kniha č. 23.
778 CDM IX, č. 2, s. 3.
779 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
780 ACO, kniha č. 23.
781 Katalog, s. 235.
782 MV V, č. 660, s. 371 – pokud jde opravdu o tyto Opatovice; zdá se to však pravděpo-
dobné. 
783 ZDO VII, č. 758, s. 287.
784 MV V, č. 660, s. 371, avšak viz pozn. 782.
785 SČPL, č. 1858, s. 431–432.
786 DM Moravská Třebová z r. 1672, ACO, kniha č. 205.
787 ACO, kniha č. 23.
788 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 23.
789 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
790 DM Veselí nad Moravou z r. 1688, ACO, kniha č. 251.
791 ACO, kniha č. 23.
792 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 542.
793 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
794 ACO, kniha č. 23.
795 Katalog, s. 239.
796 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 222–223.
797 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
798 ACO, kniha č. 23.
799 Katalog, s. 239.
800 R i c h t e r ,  Václav: Neznámá moravská rotunda. ČSPS 59, 1951, s. 197–200.
801 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 191. Dostupné z: http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
802 ACO, kniha č. 23.
803 Katalog, s. 240.
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VLASATICE (Břeclavsko). Kostel 1276.804 P sv. Jana Křtitele 1771–1772805 
i dnes.806

VLKOŠ (Hodonínsko). Kostel 1248.807 P Nanebevzetí P. Marie 1673,808 1688809 
a 1771–1772.810

VNOROVY (Hodonínsko). Kostel 1378.811 P sv. Alžběty 1673,812 1688813 
a 1771–1772.814

VRACOV (Hodonínsko). Kostel z doby kolem r. 1240 nebo krátce po něm,815 
P sv. Vavřince 1771–1772.816

VYSOKÉ POPOVICE (Brněnsko). Kostel 1353.817 P sv. Jana Křtitele kolem 
1713,818 1771–1772819 i dnes.820

VYŠKOV (Vyškovsko). Kostel 1328,821 vzhledem k významu místa (město, bis-
kupský hrad) však nelze vyloučit vznik kostela již ve 13. století. P Nanebevzetí 
P. Marie 1672822 a 1771–1772.823

ZÁBRDOVICE (Brno-město).
Kostel sv. Kunhuty vznikl zřejmě v době založení premonstrátského kláštera kolem 
r. 1209824 a než byl vystavěn kostel P. Marie, sloužil nějakou dobu jako konventní, 
neboť ještě r. 1243 se o zábrdovickém opatu hovoří jako o opatu kláštera svaté 
Kunhuty v Brně.825 P doloženo i 1379,826 1677827 a 1771–1772.828

Kostel P. Marie vznikl jako konventní ve 3. čtvrtině 13. století.829 Mariánské P po-
prvé 1283,830 dále mj. 1379.831 Dnes P Nanebevzetí P. Marie.832

804 CDB V, č. 801, s. 489.
805 ACO, kniha č. 23.
806 Katalog, s. 241.
807 CDB IV, č. 148, s. 247.
808 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
809 DM Veselí nad Moravou z r. 1688, ACO, kniha č. 251.
810 ACO, kniha č. 23.
811 ZDO III, č. 407, s. 112.
812 DM Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
813 DM Veselí nad Moravou z r. 1688, ACO, kniha č. 251.
814 ACO, kniha č. 23.
815 K u t h a n ,  J.: Česká architektura, s. 457. Srov. R i c h t e r ,  Václav: Raněgotická 
stavba vracovského kostela. Umění a svět 1, 1956, s. 7–16.
816 ACO, kniha č. 23.
817 ZDB II, č. 113, s. 18.
818 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
819 ACO, kniha č. 23.
820 Katalog, s. 246.
821 CDM VI, č. 361, s. 279.
822 DM Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
823 ACO, kniha č. 23.
824 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 242 a 247. Srov. i P r o c h á z k a ,  R. (ed.): 
Dějiny Brna 1, s. 544–545.
825 CDB IV, č. 21, s. 95.
826 CDM XI, č. 153, s. 141.
827 MZA, G 12 Cerroniho sbírka, inv. č. 248, s. 340.
828 ACO, kniha č. 23.
829 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 242.
830 CDM IV, č. 214, s. 282.
831 CDM XI, č. 143, s. 132.
832 Katalog, s. 55.
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ZAJEČÍ (Břeclavsko). Kostel 1222.833 P sv. Jana Křtitele 1547,834 1655,835 
1771–1772836 i dnes.837

ZBRASLAV (Brněnsko). Kostel 1318.838 P sv. Jiljí kolem 1713,839 1771–1772840 
i dnes.841

ŽAROŠICE (Hodonínsko). Kostel vznikl krátce před 1315, kdy se o něm hovoří 
jako o novém.842 P sv. Anny 1771–1772843 i dnes.844

ŽATČANY (Brněnsko). Kostel 1247, kdy nesl P sv. Martina,845 roku 1402 však 
sv. Vavřince.846 V l. 1771–1772 P Nejsv. Trojice (pouť se však konala v neděli 
po sv. Martinu).847 Dnes P Nejsv. Trojice.848

ŽDÁNICE (Hodonínsko). Kostel 1349.849 V letech 1771–1772 farní kostel Na-
nebevzetí P. Marie a sv. Bartoloměje a další svatyně, zasvěcená jen sv. Bartoloměji 
(ta později zbořena).850 Zdá se, že původní je P kostela sv. Bartoloměje, problém 
však vyžaduje další zkoumání. Dnes P Nanebevzetí P. Marie.851

ŽĎÁRNÁ (Blanensko). Předchůdcem dnešního kostela byla patrně rotunda 
ze 13. století.852 P sv. Bartoloměje 1675,853 1771–1772854 i dnes.855

ŽELETICE (Hodonínsko). Kostel ze sklonku 13. století.856 V l. 1771–1772 P sv. Ja-
kuba a sv. Anny, přičemž pouť se konala v neděli po sv. Jakubu, což by snad mohlo 
ukazovat na to, že starší bylo svatojakubské zasvěcení.857 Dnes sv. Jakub Větší.858

ŽIDLOCHOVICE (Brněnsko). Kostel 1407.859 Roku 1655 P sv. Filipa a Jakuba,860 
P sv. Kříže 1771–1772,861 dnes Povýšení sv. Kříže.862

833 CDB II, č. 237, s. 228.
834 MZA, E 8 Cisterciáci Ždár, inv. č. 174.
835 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
836 ACO, kniha č. 23.
837 Katalog, s. 246.
838 CDM VI, č. 138, s. 109.
839 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
840 ACO, kniha č. 23.
841 Katalog, s. 247.
842 CDM VI, č. 113, s. 67.
843 ACO, kniha č. 23.
844 Katalog, s. 251.
845 CDB IV, č. 110, s. 204.
846 MV V, č. 1964, s. 1137.
847 ACO, kniha č. 23.
848 Katalog, s. 251.
849 ZDO I, č. 99, s. 5.
850 ACO, kniha č. 23.
851 Katalog, s. 252.
852 R i c h t e r ,  V.: Neznámá moravská rotunda, s. 197–200.
853 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 191. Dostupné z: http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
854 ACO, kniha č. 23.
855 Katalog, s. 254.
856 L í b a l ,  D.: Katalog gotické architektury, s. 599.
857 ACO, kniha č. 23.
858 Katalog, s. 255.
859 ZDB IX, č. 124, s. 260.
860 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
861 ACO, kniha č. 23.
862 Katalog, s. 256.
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Lokality, u nichž se okolnosti existence patrocinia nepodařilo uspokojivě objasnit:

BABICE NAD SVITAVOU (Brněnsko). Kostel se středověkým jádrem,863 není však 
jasné, z které přesně doby. V l. 1771–1772 P sv. Jana Křtitele a Bartoloměje,864 
dnes sv. Jana Křtitele.865

BOSKOVICE (Blanensko).
Kostel Všech svatých na archaickém půdorysu, není vyloučeno raně středověké 
jádro,866 jednoznačné důkazy ale chybějí. P 1675,867 1771–1772868 i dnes.869

Kaple sv. Petra. Doložena 1393,870 není však jasné, zda šlo o samostatně stojící kapli 
či pouze o kapli či oltář ve farním kostele sv. Jakuba Většího (v. t.). Lze uvažovat 
i o ztotožnění s dnešním kostelem Všech svatých (v. t.).
BRNO, kostel sv. Brigity. Kostel i P doloženy v jediné písemnosti z roku 1285, 
v níž zábrdovický opat Dětřich a město Brno (?) informují město Kolín nad Rýnem 
o tom, že jisté osoby rezignují na dům v brněnské Mlýnské ulici, náležející do far-
nosti svaté Brigity.871 Vztah textu k brněnským reáliím je nejasný a je otázka, zda 
se vskutku týká Brna; v každém případě je podezřelé, že o kostele, jenž zde navíc 
vystupuje jako farní, později v pramenech již nenajdeme zprávu.
DLUHONICE (Břeclavsko), zaniklá ves na Břeclavsku. Situace je nejasná. V des-
kovém zápise z r. 1389 se hovoří o patronátu v D.,872 ve zlistinění z roku 1386 
ovšem čteme o patronátu v Opatovicích.873

DRAŽŮVKY (Hodonínsko). Kostel snad v l. 1353–1363,874 avšak identifikace není 
zcela jistá a později již o kostele další zmínky nenacházíme. Dnes v obci kostel není, 
neuvádí jej ani jinak velmi podrobný popis diecéze z l. 1771–1772,875 takže kostel 
buď zanikl (za husitských či uherských válek v 15. století?), nebo nikdy neexistoval.
KRÁLOVO POLE. Kaple sv. Víta, dnes zaniklá. Snad vysvěcená 1279,876 P do-
loženo 1771–1772.877 Nelze ovšem vyloučit, že kaple z r. 1279 je předchůdcem 
pozdějšího klášterního kostela Nejsv. Trojice a kaple sv. Víta vznikla až později.
JEVIŠOVKA, dříve FRÉLICHOV (Břeclavsko). Dnes funkcionalistický kostel 
s ponechanou původní věží, B. Samek uvažuje o „raně středověkém“ stáří stavby, 
avšak bez bližších údajů, které by mohly vyjasnit otázku datování. P sv. Kunhuty 
1771–1772.878

863 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 29.
864 ACO, kniha č. 23.
865 Katalog, s. 43.
866 S a m e k ,  B.: Umělecké památky I, s. 107.
867 MZA, E 67 Sbírka matrik, sg. 191. Dostupné z: http://actapublica.eu/, cit. 16. 8. 2012.
868 ACO, kniha č. 23.
869 Katalog, s. 54.
870 MV V, č. 730, s. 418.
871 CDM XV, č. 16, s. 13.
872 ZDO VI, č. 57, s. 179.
873 Archiv český XIV, č. 35, s. 521.
874 H l e d í k o v á ,  Z.: Vizitace, s. 24.
875 ACO, kniha č. 23.
876 CDB VI, č. 46, s. 91.
877 ACO, kniha č. 23.
878 Tamtéž.
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LETONICE (Vyškovsko). O L. se někdy uvažuje v souvislosti s obtížně identifiko-
vatelným kostelem „de Neteludich“ v listině CDB III, č. 119, s. 148 z r. 1235, avšak 
jednoznačné důkazy chybějí. P sv. Mikuláše 1771–1772879 i dnes.880

PAVLOV (Břeclavsko). Kostel se objevuje ve falzu zakládací listiny kláštera premon-
strátek v Dolních Kounicích, datovaném k roku 1173, pocházejícím však z počátku 
14. století,881 další zpráva je z r. 1276. 882 V obou případech však totožnost lokality 
není nesporná883 a jiné zprávy o kostele nejsou k dispozici, takže existenci kostela 
ve zkoumaném období nelze mít za prokázanou. V letech 1771–1772 P sv. Pankráce 
a Barbory,884 dnes sv. Barbory.885

SLIVNICE (Břeclavsko). Trhová ves patrně v blízkosti dnešního Podivína (v. t.), 
s nímž asi splynula.886 V Kosmově zprávě k roku 1099 se hovoří o tom, že kníže 
Břetislav (II.) toho roku slavil svatodušní svátky právě ve Slivnici.887 Z toho by se 
dalo usuzovat, že v místě byl kostel, jisté to ovšem není, navíc není zřejmý vztah 
vsi k (blízkému?) Podivínu, kde byl patrně rovněž kostel. Pokud šlo o jakousi 
aglomeraci Podivína, Slivnice a Sekyřkostela, v této souvislosti v pramenech také 
zmiňovaného, pak je nasnadě otázka, zda každá z jejích částí disponovala vlast-
ním kostelem; to se nezdá být pravděpodobné. Vycházím proto z předpokladu, 
že kostel se nacházel v Sekyřkostelu, jenž snad tvořil s hradem Podivínem určitý 
celek, zatímco ve Slivnici lze o sakrálním objektu uvažovat spíše jen hypoteticky.
STARÉ ZÁMKY U LÍŠNĚ (Brno-město). V 8.–10. století významné opevněné 
sídliště. Uprostřed vnitřního hradu, k jehož vydělení došlo v 9. století, snad stál 
zděný kostel.888

STAROVICE (Břeclavsko). Kostel doložen snad 1240,889 avšak identifikace je 
nejistá vzhledem k nebezpečí záměny s blízkými Starovičkami. V r. 1494 (nejde-li 
o Starovičky) P sv. Mikuláše,890 1771–1772 P sv. Jiří a Mikuláše.891

VOJKOVICE (Brněnsko). Kostel snad 1408,892 avšak identifikace je nejistá, možná 
záměna s Bojkovicemi na Uherskohradišťsku.
VRANOVICE (Břeclavsko). Kostel snad 1399,893 avšak identifikace je nejistá, může 
jít i o Vranovice na Prostějovsku.

879 Tamtéž.
880 Katalog, s. 138.
881 CDB I, č. 400, s. 416.
882 CDB V, č. 801, s. 489.
883 Srov. např. R i c h t e r ,  Václav –  K r s e k ,  Ivo –  S t e h l í k ,  Miloš – 
Z e m e k ,  Metoděj: Mikulov. Brno 1971, s. 50.
884 ACO, kniha č. 23.
885 Katalog, s. 178.
886 H o s á k ,  L. –  Š r á m e k ,  R.: Místní jména II, s. 463.
887 Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum. MGH, SRG NS II, s. 169.
888 S t a ň a ,  Čeněk: Velkomoravské počátky Brněnska. In: Rodná země. Brno 1988, s. 172.
889 CDB III, č. 243, s. 323.
890 ACO, kniha č. 146.
891 ACO, kniha č. 23.
892 CDM XIV, č. 36, s. 42.
893 CDM XII, č. 524, s. 458.
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ZARAZICE (Hodonínsko). Podle J. Ungera byly v letech 1911–1914 západně 
od vesnice nalezeny mj. zbytky zdiva a kostrové hroby. Nález nebyl odborně 
zdokumentován, existuje ale možnost, že šlo o pozůstatky středověkého kostela.894

894 U n g e r ,  Josef: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní 
Moravě. Okres Hodonín. JM 29, 1993, s. 78.
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Časopis Matice moravské 132/2013 151

Jiří J. K. Nebeský

Urozenost Lukáše Dembinského z Dembině
K problému uchování rodové paměti v prostředí 
nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století

Noble Descent of Lukáš Dembinský z Dembině
The problem of the preservation of ancestral heritage in the lesser nobility context at 
the turn of the 16th and 17th century

The article focuses on four disputes in which Lukáš Dembinský z Dembině († 1616), 
a nobleman of Polish origin who gained an important position at the court of the 
Olomouc bishops Pavlovský and Dietrichstein, defended his noble descent. The study 
analyzes the proofs which Lukáš Dembinský produced in these litigations as well as 
his attempt to preserve the information concerning his noble descent for the future, 
depositing the most important documents in the monastery of Hradisko u Olomouce 
and having them printed. The author concludes that this example shows the difficulties 
that the Moravian lesser nobility had in preserving the proofs of their noble descent 
at the beginning of the 17th century. 

Key words: Lukáš Dembinský, noble descent, honor, ancestor chart

Někdy ve druhém desetiletí 17. století vyšel drobný tisk s názvem 
„Weywod Rodu Starožitného / Vrozeného Pana Lukásse Dembinského z Dem-
bině / na Střijlném / Bohdalicých a Heruticých: Hoffrychtýře Saudu Manského 
/ Knijžetstwij Biskupstwij Olomauckého“  1 (dále jen Weywod). Opis kartuše 
s erbem jmenovaného obsahuje letopočet 1613, v rámci textu se ovšem 
setkáváme ještě s letopočtem 1615, což je nejspíše i rok, do něhož tisk této 
čtyřicetistránkové publikace spadá.

Obsah knížky představuje edici několika listů a soudních zápisů 
vztahujících se ke sporům o urozenost, které absolvoval Lukáš Dembinský 
z Dembině na přelomu 16. a 17. století. Tematicky se jedná o fenomén 

1 Knihopis českých a slovenských tisků II, část VIII. Praha 1965, s. 488, č. 16.870. J u n g -
m a n n ,  Josef : Historie literatury české. Praha 1849 (druhé vydání), s. 156, č. 498 uvádí dnes 
nezvěstný olomoucký rukopis s tímtéž názvem; není vyloučeno, že se jedná o manuskript vedený 
v Knihovně Národního muzea v Praze pod názvem Moravský právní sborník (sg. II D 5), v němž 
nacházíme mj. kapitolu Znamenají se vejvody rodu starožitného, urozeného a statečného rytíře, pana 
Lukáše Dembinského z Dembině (f. 68r–72v) a také Dembinského erb (f. 54r) a oslavnou báseň 
na něj (f. 73r). Pro přepis názvu knihy jsme zvolili transliteraci běžnou pro Knihopis, ostatní 
citáty z dobových písemností transkribujeme a upravujeme podle dnešního úzu.
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tehdy ve šlechtickém prostředí velmi běžný, výsledný produkt však před-
stavuje výjimečné řešení, které v českém a moravském prostředí zřejmě 
nemá analogii. Navíc jde o soubor in extenso otištěných písemností bez 
jakéhokoli doprovodného komentáře. Bez zajímavosti není ani neobvykle 
pečlivá práce s textem, v němž jsou listy tištěny v originále i s českým 
(případně též německým) překladem, včetně vidimačních doložek. Už jen 
pro tyto formální skutečnosti je tisk hodný pozornosti a zaslouží si místo 
v dějinách české ediční praxe. Otevírá však před námi také obecnější otázky 
problému uchování paměti ve šlechtickém prostředí.

*  *  *
Po stručném seznámení s osobou Lukáše Dembinského a s fenomé-

nem sporů o šlechtickou čest nejprve popíšeme jednotlivé soudní případy, 
které Dembinský v této souvislosti absolvoval. Při tomto popisu dáme širší 
prostor jazyku dobových písemností, přičemž budeme klást důraz zejména 
na zachycení posloupnosti jednotlivých událostí a na konkrétní výpovědi 
zúčastněných, díky nimž můžeme lépe pochopit dobové chápání uroze-
nosti, ale také právní procedury a jejich limity, s nimiž se účastníci museli 
vyrovnávat. Poté se pokusíme zachytit strategie, jimiž na zpochybňování 
svého šlechtictví Dembinský reagoval, ať už šlo o prostředky právní, úřední 
či o produkci hmotných památek s tematikou vlastního šlechtictví. 

Dembinský

Lukáš Dembinský z Dembině se narodil v michalovském kraji v zá-
padním Prusku (dnes součást warmińsko-mazurskiego vojvodství), které 
bylo součástí Polského království, v drobné šlechtické rodině herbu Boleścic 
(resp. Tępa Podkowa). Byl synem Valentina Dembinského a Anny Ostrovic-
ké. V mládí sloužil na dvoře chelminského biskupa Petra Kostky, který mu 
v roce 1583 potvrdil, že „v tkvějící mladosti své při dvoře našem v službě, podlé 
jinších edlknabův a mládencův našich, poslušně, ctnostně a dobře se jest choval“.2 
Později odešel na Moravu, kde se už dříve usadil jeho bratr Jan, jenž ze-
mřel roku 1575 jako regent statku bystřického a čejkovského ve službách 
Přemka z Víckova. Lukáš Dembinský působil ve službách Hynka Brtnického 
z Valdštejna (1588), poté jako regent holešovského panství, které bylo 
majetkem Karla st. ze Žerotína. Následně vstoupil do služeb olomouckého 
biskupa Stanislava Pavlovského a spravoval jeho vyškovské a modřické 
panství, v této funkci jej zachytil jeho krajan Bartoloměj Paprocký při práci 
na knize Zrdcadlo slavného Markrabství moravského (1593).3 S Paprockým 

2 Weywod, s. [10].
3 P a p r o c k ý  z  G l o g o l  a P a p r o c k é  W o l y ,  Bartoloměg: Zrdcadlo 
Slawného Margkrabstwij Morawského. Olomouc 1593, f. 348r–349v. 
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spojilo Dembinského přátelství, o němž svědčí fakt, že Paprocký dvě svá 
díla datoval „v domě Lukáše Dembinského“ – v září 1607 Rozmlouvání kolátora 
s farářem a v roce 1609 Štambuch slezský. Tisk Rozmlouvání aneb Hádaní 
chudého člověka s bohatým (1607) přímo Dembinskému věnoval.

V letech 1594–1595 je Dembinský doložen jako „hofmistr čili náměstek 
a místodržící“ olomouckého biskupa, 1594 byl na zemském sněmu přijat 
za obyvatele Markrabství,4 roku 1595 byl správcem libavského a budišov-
ského panství. Kariéra na biskupském dvoře pokračovala i za kardinála 
Dietrichsteina. V letech 1593–1602 byl kroměřížským hejtmanem, souběžně 
v letech 1601–1602 vrchním regentem všech biskupských statků, od roku 
1597 byl místodržícím hofrychtéřem a v letech 1610–1616 hofrychtéřem 
manského soudu olomouckého biskupství.5 

První manželka Ludmila Dubčanská ze Zdenína byla vdovou po dalším 
z polských imigrantů v okruhu biskupa Pavlovského – Pavlu Nesylovském 
z Nesylova, s nímž měla tři děti, zemřela však záhy po svatbě (1592), takže 
nové manželství zůstalo bezdětné. Po dvou letech se Lukáš vzdal opatrov-
nictví sirotků, z pozůstalosti Nesylovského však koupil dvůr ve Vyškově 
a dvůr s mlýnem v Dědicích.6 Roku 1597 se oženil s Alžbětou Horeckou 
z Horky († 1627), dcerou zesnulého zemského místopísaře Jana Horec-
kého z Horky na Střílném.7 Ještě roku 1597 Dembinský toto zadlužené 
biskupské léno koupil a o rok později dosáhl od biskupa mocného listu, 
který zajišťoval dědictví i jeho dětem ženského pohlaví a jeho manželce 
umožňoval vykonávat nad dětmi poručnické právo.8 Manželé Dembinští 
roku 1603 přikoupili díl Heroltic a roku 1614 Bohdalice. Z druhého man-
želství se narodilo několik dětí, až na jedinou dceru však všechny zemřely 
v dětství. Roku 1616, zřejmě 17. dubna,9 Lukáš umírá a správy majetku se 
na základě testamentu z 15. srpna 161510 ujímá manželka Eliška a po ní 

4 Moravský zemský archiv Brno (MZA), A3 Stavovské rukopisy, i. č. 4 – Památky sně-
movní IV, f. 292–293, též K a m e n í č e k ,  František: Zemské sněmy a sjezdy moravské III. 
Brno 1905, s. 91 – Dembinský byl přijat za obyvatele markrabství, ale následující krok, tedy 
přijetí do stavu spojené s prokázáním urozeného původu, nepodstoupil. 
5 B a l c á r e k ,  Pavel: Kancelář kardinála Ditrichštejna a správa biskupských statků před 
Bílou horou. Sborník archivních prací 28, 1978, s. 66–126, zejm. s. 122–123; Š t ě p á n , 
Jan: Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic v letech 1579–1598. Olomouc 
2009, zejm. s. 50–51.
6 Zemský archiv v Opavě (ZAO), Pozůstalost Josefa Zukala, i. č. 196, heslo Dembinský.
7 Střílné = Velká Střelná, dnes zaniklá obec ve vojenském prostoru Libavá. Horeckého 
druhá dcera Magdalena byla provdána za Jana Pavlovského z Pavlovic z příbuzenstva biskupa 
Pavlovského – viz A d a m u s ,  Alois: Sbírka listin k dějinám města Mor. Ostravy. Moravská 
Ostrava 1929, s. 167–169.
8 J i r á s e k ,  Jiří: Manské statky olomouckého biskupství ve druhé polovině 16. století. 
Časopis Matice moravské 76, 1957, s. 20–41, zejm. 20.
9 M a l ý ,  Josef: Příspěvek k dějinám manství olomouckého kostela v letech 1590–1640. 
Věstník Matice opavské (Slezský sborník) 37, 1932, s. 20–42 a 76–97, zejm. s. 92.
10 ZAO, Archiv Žerotínsko-Vrbenský (AŽV), i. č. 642.
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jediná dědička – dcera Alžběta Polyxena († 1669),11 která se roku 1629 
provdala za Václava hraběte Bruntálského z Vrbna († 1649), mj. dědice 
majetku Karla st. ze Žerotína, což svědčí o společenském vzestupu, kterým 
v průběhu zhruba čtyř desetiletí rodina Dembinských prošla – od úřednické 
šlechty k pozemkové aristokracii.

Spory o čest a urozenost

Urozenost bývala ctností šlechtice.12 Zakládala přímo podstatu šlech-
tictví. Nepodléhala vůli jedince, neboť vyplývala z činů (a stavu) předků. 
V zásadě nepodléhala ani vůli panovníka, který sice mohl udělovat šlech-
tictví, ale plnoprávným členem rytířského stavu se stával až vnuk nobili-
tovaného – tedy ten kdo už byl zrozen ve šlechtictví. Hierarchii v rámci 
panského i rytířského stavu pak vytvářelo stáří jednotlivých rodů.13

Takovéto pojetí urozenosti je v českých zemích charakteristické pro 
období 15.–17. století, pro dobu, kdy už byl pojem šlechtictví poměrně 
ustálen (tedy fakticky oddělen od ekonomického kapitálu) a zároveň 
existovalo dostatečně silné skupinové povědomí vyšší i nižší šlechty, které 
vytvářelo podmínky pro mechanismus ochrany šlechtictví. Panovnická moc 
nebyla ještě natolik suverénní, aby dokázala překonat na tradicích založené 
stavovské struktury, v nichž byla rozhodujícím faktorem „starobylost“, kte-
rou nebylo možné nahradit ani panovnickým rozhodnutím. Změnu v tomto 
směru přineslo až Obnovené zřízení zemské v roce 1628.14

Z hlediska práva byla urozenost v 16. století napadána (a prokazo-
vána) v rámci tzv. sporů o čest. Zemské právo popisovalo jako žalovatelné 
výroky, byl-li pán nazván panošem (rytířem, zemanem) a když byl kterýkoli 
šlechtic označen za „chlapa“, „zrádce“ nebo „zlého syna“. Poškozený pak mohl 
zemského hejtmana (původně královského maršálka) požádat o složení tzv. 

11 K „rázovité postavě“ Alžběty Polyxeny Dembinské viz M a l ý ,  Josef: Libavský okres. 
(Vlastivěda moravská). Brno 1931, s. 92–96.
12 Z rozsáhlé literatury k frekventovanému tématu uveďme M a ť a ,  Petr: Svět české 
aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 88–109; Š i m ů n e k ,  Robert: Paměť a tra-
dice v prostředí české šlechty v pozdním středověku. Medievalia Historica Bohemica 10, 2005, 
s. 199–246; B ů ž e k ,  Václav –  K r á l ,  Pavel (edd.): Paměť urozenosti. Praha 2007; 
V a n í č e k ,  Vratislav: Sociální mentalita české šlechty: urozenost, rytířství, reprezentace. In: 
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha 2007, s. 141–188.
13 Např. K a m e n í č e k ,  F.: Zemské sněmy III, s. 42–55; K l e c a n d a ,  Vladimír: 
Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátku novověku. Časopis archivní 
školy 6, 1928, s. 1–125; S t a r ý ,  Marek: Udělování erbu a stavu v českém zemském právu 
před a po Bílé hoře. In: Erbové listiny. Martin 2006, s. 121–131.
14 Ale i to dosavadní praxi jen mírně modifikuje, když panovníkovi přiznává právo „staro-
žitnost“ udělit – J i r e č e k ,  Hermenegildus (ed.): Codex Juris Bohemici V/3 – Constitutiones 
Margraviatus Moraviae anno 1628 reformatae. Pragae 1890, s. 23 (I/IX/15). Význam rodové 
starožitnosti se úplně neztrácí až do 19. století – viz Ž u p a n i č ,  Jan: Nová šlechta Ra-
kouského císařství. Praha 2006, s. 48–56.
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roku a hejtman pak obviněného obeslal, aby roku odpovídal. Rok potom 
probíhal před zemským hejtmanem a přísedícími soudci (tzv. hejtmanský 
soud) v průběhu zasedání zemského soudu, jenž se scházel čtyřikrát ročně 
zpravidla na patnáct dní, přičemž pro roky byly vyhrazeny páteční dny. 
Podobně bylo upraveno projednávání sporů o čest u manského soudu 
olomouckých biskupů.15

Žalující strana musela doložit svědeckými výpověďmi kým, kdy, kde 
a jak k urážce došlo a musela být připravena podat důkaz „dokonalé uro-
zenosti“, který představoval tzv. vývod rodu, tedy informace o urozenosti 
čtyř prarodičů dané osoby.16 Šlechtic, který takovéto hodnověrné informace 
předložil, byl podle tehdejšího práva „dokonalý“ a mohl o svém nactiutr-
hači před soudem veřejně prohlásit, že „v hrdlo selhal“, a ten na takovouto 
urážku nesměl reagovat pod hrozbou ztráty hrdla a majetku.17 

Vývod rodu měl být doložen primárně osobním svědectvím dalších 
příslušníků dotčených rodů (prarodičů dané osoby),18 zemské právo 
dokonce předepisovalo formuli takovéto přísahy „za strýce nebo za ujce“. 
Při nemožnosti osobních svědectví se počítalo s důkazy „dskami, pohřeby, 
starými listy“. Předkládání písemností pak nad přísežnými svědectvími 
postupem času převážilo a v pozdější době byly náležitosti šlechtických 
vývodů přesně kodifikovány a formalizovaný průkaz šlechtictví se stal 
podmínkou pro vstup do řady šlechtických institucí (škol, řádů, úřadů).19

Nelze ovšem předpokládat, že při každém roku žalující předkládal, 
či dokonce prováděl vývod svého rodu, důkazní břemeno bylo zpravidla 
na žalovaném, tedy tom, kdo se urozenosti jiného dotkl.20

15 O sporech o čest přehledně B r a n d l ,  V. (ed.): Kniha drnovská. Brno 1868, 
s. LXV–LXVII; nejnověji podrobně J a n i š o v á ,  Jana: Šlechtické spory o čest na raně 
novověké Moravě. Brno 2007. 
16 Zatímco „dokonalá urozenost“ spočívala v důkazu, že všichni čtyři prarodiče byli šlech-
tického stavu, právo počítalo i s možností méně dokonalé urozenosti: „Muož také každý panství 
neb vladyctví své provésti toliko otcovým štítem, by pak jiných štítův lehčejších byl aneb jich neměl.“ 
B r a n d l ,  V. (ed.): Kniha tovačovská. Brno 1868, s. 122. K vývodům zejm.: K o l á ř , 
Martin –  S e d l á č e k ,  August: Českomoravská heraldika – část všeobecná. Praha 1902, 
s. 111–134; S e d l á č e k ,  August: Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův. 
Věstník Královské české společnosti nauk – třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1914, 
oddíl III, 1923, oddíl V; H o u d e k ,  Vítězslav: Moravské vývody erbovní. Brno 1917.
17 Zákonná ustanovení přinášejí edice zemských zákoníků: D e m u t h ,  Karel Josef 
(ed.): Kniha Tovačovská. Brno 1858, s. 124–126; B r a n d l ,  V. (ed.): Kniha tovačovská, 
s. 121–124; t ý ž  (ed.): Kniha drnovská, s. 123; Č á d a ,  František (ed.): Zemské zřízení 
moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha 1937, s. 66–68; J a n i š , 
Dalibor (ed.): Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545. Brno 2005, s. 160 a 186.
18 Nejstarší a zřejmě jediný doložený popis průběhu vývodu (z českého prostředí) z roku 
1417 uvádí podle dobové listiny P a p r o c k ý  z  G l o g o l ,  Bartholoměg: Diadochos II 
(O stavu panském). Praha 1602, s. 307–308. 
19 L a n g e r ,  Carl Edm.: Die Ahnen- und Adelsprobe die Erwerbung, Bestätigung und der 
Verlust der Adelsrechte in Österreich. Wien 1862; B l i t t e r s d o r f f ,  Philipp: Adels- und 
Ahnenproben im alten Österreich-Ungarn. Jahrbuch der Vereinigung katholischer Edelleute in 
Österreich 5, 1932, s. 109–127.
20 J a n i š o v á ,  J.: Šlechtické spory, s. 164–177.
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Spor o čest s Janem Želeckým z Počenic (1599–1600)

Díky dokumentům otištěným v knížce Weywod i dalším dochovaným 
listům a zápisům můžeme poměrně detailně sledovat několik Dembinského 
sporů o čest, aniž by to ovšem nutně znamenalo, že se podařilo shromáždit 
všechen dochovaný materiál tohoto charakteru.

Už list chelminského biskupa Petra Kostky (biskupem v letech 
1574–1595) z roku 1583 byl vydán na Dembinského žádost, aby „poctivosti 
své hájiti a stav svůj rytířský provésti mohl“.21 Souvislost s nějakým soudním 
sporem o čest tu není nutná. Stejně neutrálně snad můžeme hodnotit 
skutečnost, že Dembinský požádal o přijetí za obyvatele markrabství až 
v roce 1594, pravděpodobně v souvislosti s karierním vzestupem ve služ-
bách olomouckého biskupa. Exponovaná úřední pozice s sebou jistě nesla 
i konflikty, v nichž se urozenost cizozemce přímo nabízela jako téma, 
zejména když se hlásil k drobné šlechtě v poměrně vzdáleném Pobaltí.

První zaznamený spor o Dembinského čest se odehrál v letech 
1599–1600. Posloupnost událostí je následující: 16. května 1599 Jan Že-
lecký z Počenic pomlouval v Dobromilicích nepřítomného Dembinského, 
že nereaguje na tvrzení „nějakého Poláka“, který o něm veřejně prohlašuje, 
že „není žádným Dembinským“, ani osobou rytířského stavu a že příbuz-
ní, ke kterým se hlásí, „se k němu znáti nechtějí.“  22 9. července 1599 píše 
Dembinský Želeckému (a zvlášť také jeho bratru Mikulášovi), že ví o jeho 
pomluvách a žádá informaci o původci této lži.23 

Zároveň se obrací na své příbuzné v Polsku, aby mu pomohli získat 
dokumenty, které by potvrdily jeho urozenost. Už 31. srpna 1599 byl 
v šest set kilometrů vzdáleném Novém Městě Lubavském (Nowe Miasto 
Lubawskie) proveden vývod rodu Lukáše Dembinského. Prakticky zcela 
se shoduje s vývodovou praxí doloženou v českých zemích: „Osobně před 
soud zemský zahájený kraje michalovského [...] jistí rytířští muži, vážní a hod-
nověrní, předstoupili, jsouce k tomu soudu [...] řádně skrze půhončího zemského 
michalovského od urozeného Matyáše Dembinského, vlastního bratra téhož 
urozeného Lukáše Dembinského, v zemi michalovské zrodilého, jakožto původů 
žádal obeslání. Kterýžto Matyáš Dembinský v místě sobě položeném, aby mu 
byl od soudu zřízen královský obecní půhončí kterýkoli tak, aby mohl náležitě 

21 Weywod, s. [9].
22 Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (ZAO-O), Lenní dvůr Kroměříž III, Lenní 
knihy, i. č. 386 – Roková kniha 1591–1702, f. 68v, za tyto informace srdečně děkuji Janě 
Janišové.
23 V listu Janu Želeckému se Dembinský sám dopustil urážky, když napsal: „Pane Jene 
Želecký, mám toho zprávu, kterak by ty mne v některých místech lživě a nepravdivě promlúvati měl, 
sahajíc mi na mé dobré jméno a poctivost, kterou já po předcích svých, ne tak jako ty, od několka 
drahně šest let, užívám řádnou poslúpností, a ty jsi se o to pokusiti směl jako lživý a nepravdivý 
člověk mne v tom stíhajíce, čehož já tak nechati nemíním.“ Oba Želečtí Dembinského žalovali 
u manského soudu – spor s Janem Želeckým byl urovnán při zasedání manského soudu 
v adventu 1601, spor s Mikulášem Želeckým pak v květnu 1602.
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podle zřízení v království v způsobích takových ustanoveného vejvod rodu téhož 
Lukáše Dembinského provésti. Kteřížto dobří rytířští muži po učiněném o to po-
tazu a naučení a po vyhlášení jeho od poctivého Petra Malonkovského, zemského 
půhončího království tohoto, vyznali, jakž se níže píše: Totižto urozený Jakub 
Dembinský, majíc šedesáte let věku svého, vyznal, že urozený Lukáš Dembinský 
z Dembině z země michalovské, nyní pak ven z vlasti své v Moravě neb v Něm-
cích živ jsouc, jest vlastní a pořádný a z poctivého lože zplozený syn bratra 
jeho erbu Boleščic řečeného.“ Dále svědčili Hippolit Dembinský, že Lukáš je 
„jeho pravý a řádný strejc“, a další čtyři svědci dosvědčili svůj příbuzenský 
vztah s Dembinským, takže se dozvídáme, že jeho matka pocházela z rodu 
Ostrovických (v latinském textu Ostrowiczky) herbu Dołęga, bába po otci 
z rodu Ryvockých (Riwoczky) herbu Ogonczik, bába po matce z rodu 
Truščenských (Trusczensky) herbu Nałęcz. Svědectví pak předvolaní 
stvrdili přísahou.24

Dne 10. března 1600 na obecním sněmu Polského kralovství ve Var-
šavě král Zikmund III. potvrdil Dembinského rytířský původ na základě 
provedeného vývodu, aby „nějaké utrhání urozenosti neb stavu a poctivosti 
jeho rytířské se nedálo“.25 

V pondělí 15. května 1600 se při zasedání manského soudu v Kro-
měříži konal rok, jímž Dembinský žaloval Jana Želeckého z Počenic, neboť, 
jak uvádí, „na poctivosti a dobré pověsti mé zhanil a vysoce velice ublížil“. Nález 
byl vynesen při stejném zasedání soudu. Želecký se zřejmě hájil, že jen 
reprodukoval, co slyšel od jistého Petra Níce (Niče). Nebyl schopen to však 
prokázat a byl odsouzen k následující omluvě: „Pane Lukáši Dembinský, 
jakož jsem slova v roku položená, neslyšíc jich od Petra Niče, o vás mluvil, prosím, 
že mi to odpustíte, mám vás za ctného rytířského člověka, jako vás jiní dobří 
poctiví lidé mají.“ A „poněvadž Jan Želecký taková slova v některých místech, 
kde je mluviti neměl, mluvil, Je[h]o V[ysoce] K[nížecí] M[ilost] a Jich Mil[osti] 
[= soudci] jeho v svou kázeň bráti ráčí“.26

Spor o čest se Zikmundem Volfem Jankovským z Vlašimi 
(1611–1614)

Do let 1611–1615 spadá trojice sporů o čest, které Dembinský vedl 
u zemského soudu. Můžeme předpokládat, že stín pochybnosti, který se nad 
Dembinského urozeností vznášel nejméně od roku 1600 – a ani úspěšné 

24 Weywod, s. [6].
25 Weywod, s. [5–6].
26 Pod pojmem „v kázeň bráti“ si můžeme představit nejspíše čtyřtýdenní vězení, alespoň 
podle usnesení zemského soudu z roku 1490 odsouzený „hned má vzat ode pánóv v kázeň 
býti a 4 neděle v věži seděti a od věže zaplatiti a k tomu náklad všecken tomu, kohož jest zhaněl“. 
B r a n d l ,  V. (ed.): Kniha tovačovská, s. XXIII.
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„vyvedení se“ nemohlo z povědomí toto zpochybnění vymazat – nově ožil 
ve chvíli, kdy se Dembinský stal v roce 1610 jako hofrychtéř nejvyšším 
představitelem manského sněmu a soudu.27 Nejvýraznější konflikt se v této 
souvislosti odehrál s moravským zemským purkrabím Zikmundem Volfem 
Jankovským z Vlašimě († 1622).

Dne 16. května 1611 Vilém Munka z Ivančic v Kroměříži při rozho-
voru s Jankovským konstatoval, že Jankovský říkává, že Dembinskému 
podléhat odmítá,28 ale že nyní koupil manský statek Biskupice a přijel jej 
přijmout v léno, a pokud ho kardinál-biskup požádá, aby se stal členem 
manského soudu, je jisté, že nebude sedět nad Dembinským, ale pod ním. 
Na to měl Jankovský prohlásit, že ví, že ho kardinál do soudu jmenuje, ale 
on Dembinskému podléhat nechce a Dembinský kvůli němu bude muset 
úřad opustit a kardinál pak může hofrychtéřem jmenovat jeho.29

V pátek 16. září 1611 v soudnici zemského soudu v Brně Jankovský 
při rozhovoru s kardinálem Dietrichsteinem prohlásil, že by od něj chtěl 
přijmout svůj manský statek v léno, ale že „Dembinskýmu žádného poslušenství 
jakožto hofrychtýři práva manského vykonávati nechcete. Kladouc tu příčinu, že 
on, Dembinský, stavu svýho rytířskýho před pány z rytířstva nikdá neprokázal.“  30

Dietrichstein o tom přítomného Dembinského informoval a ten jej 
požádal, aby na Jankovského vznesl dotaz, „co tím promlouváním [!] vaší 
osoby jeho míníte a na něho-li tu řeč vztahujete“, zjevně proto, aby se Jankovský 
vyjádřil veřejně a před dalšími svědky.

O den později (17. září 1611), když Jankovský při jednání zemského 
soudu právě „stál v šraňcích“, zeptal se jej Dietrichstein, zda si pamatuje, 
co včera říkal o Dembinském. Jankovský to potvrdil a znovu prohlásil, 
že Dembinského nepovažuje za „osobu stavu rytířského“. Dietrichstein se 
ještě ujistil, že Jankovský souhlasí, aby o tom Dembinského zpravil. Nato 

27 Pokud jde o šíření pomluv o Dembinského původu, existuje i případ, který se nestal 
předmětem žaloby. Karel st. ze Žerotína uvádí, že na olomouckém zasedání zemského soudu 
10. ledna 1614 bylo čteno svědectví městského písaře z Hranic (Kašpara Dobřického), který 
uvedl, že hranický pán Karel Pergar z Pergu prohlásil o výsledku práce stavovské komise, 
pověřené vyšetřením svého sporu s Hranickými, že „není ničím a že ti, kteří ji spisovali, dělali to 
po své hlavě a p. Bohuše z Zástřizl, ačkoli byl jeho švagrem, že již čest vzal, o Dembinském že se ví, kdo 
jest a p. Vilím Frydrych z Žerotína že jest mladý a že těm věcem nerozuměl [...]“. B r a n d l ,  V. 
(ed.): Spisy Karla staršího z Žerotína. Díl I. Žerotínovi zápisové o soudě panském, svazek 2. 
Brno 1866, s. 170. Je pravděpodobné, že Pergarova slova, že o Dembinském „ví se, kdo jest“, 
se vztahovala k jeho urozenosti.
28 „[...] že Dembinskýho podnikati nechceš a nebudeš [...].“
29 MZA, A3 Stavovské rukopisy, i. č. 762, Kniha půhonná a nálezová 1612–1615, f. 63v, 
Dembinský pohání Viléma Munku z Ivančic o svědomí v této věci.
30 Nedatovaná Dembinského žádost o svědomí adresovaná Karlu st. ze Žerotína (ZAO, AŽV, 
i. č. 537), v následujícím (opět nedatovaném) půhonu o svědomí na téhož (ZAO, AŽV, i. č. 538) 
už při popisu činu zmizelo téma Dembinského hofrychtéřství, které bylo příčinou rozmluvy, 
a zůstalo jen: „že by stavu rytířského zde v Markr. mor. před pány z rytířstva nikdá neprokázal 
[...], s tím doložením, že ho za osobu stavu rytířského nedržíte“. Viz též B r a n d l ,  V. (ed.): 
Spisy, s. 112–113. Pokud jde o tvrzení, že „Dembinský rytířského stavu před pány z rytířstva 
neprokázal“, měl Jankovský pravdu, Dembinský byl pouze přijat za obyvatele markrabství.
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promluvil Karel st. ze Žerotína k Jankovskému: „Já toho [...] předsevzetí 
vašeho neschvaluji. Jsouc tu Dembinský tak dlouhý čas a léta mnohá v Markr. 
mor. obyvatelem a žádný z pánův z rytířstva jemu toho nikdá (co vy nyní před 
sebe béřete) nevyčítal.“  31

Kdy přesně předal Dembinský Žerotínovi jako zemskému hejtmanovi 
žádost o rok s Jankovským, není doloženo, ovšem získání Žerotínova pí-
semného svědectví o události ze září 1611 se protáhlo až do začátku roku 
1613. 23. dubna 1612 Dembinský svou žádost Žerotínovi už opakoval.32 
Odpověď však nedostal, a proto nedatovaným půhonem Žerotína pohnal 
o svědomí k zemskému soudu33 a teprve v předvečer jednání olomouckého 
soudu (7. ledna 1613), na němž měl být tento půhon projednáván, mu 
Žerotín svědomí konečně vydal.34

Žerotínovo svědectví nebylo jediné, které se v této věci Dembinský 
snažil získat pomocí půhonu. Roku 1612 u zemského soudu třemi zvlášt-
ními žalobami pohnal o svědomí Pertolda Bohobuda z Lipé, Jana Kusého 
z Mukoděl a Linharta Lapáčka z Zrzavého, aby dosvědčili, že v roce 1612 
na tvrzi v Bohuticích Jankovský prohlašoval, že „nic nedbá“ na rok, který 
si Dembinský vyžádal, protože „budu já vědět, jak tu věc proti němu vyvésti, 
neb Dembinský za mnou posílá a při mně toho pohledává, abych se s ním smířil, 
však chce-li on takovým zůstati, jak jsem já ho nařkl, protiv mně nic není“.35 
Tedy: neprokáže-li svou urozenost, ve srovnání s rytířem Jankovským je 
Dembinský nikým.

Mimo shánění svědectví o řečech, které o něm vedl Jankovský, se 
Dembinský znovu pustil do shromažďování dokladů o své urozenosti, která 
byla předmětem sporu. Především se rozhodl ještě zvýšit argumentační 
sílu svého vývodního listu z roku 1600. S prosbou o potvrzení tohoto 
dokumentu se obrátil na krakovského biskupa Petra Tylického (biskupem 
1607–1616), který předtím působil jako biskup v Chelmnu, kde vystřídal 
Petra Kostku (vydavatele listu z roku 1583), a v roce 1600 byl polským 
místokancléřem. 7. května 1612 vydal Tylický potřebný list, jímž potvrdil, 
že „Dembinský při obdržení listu toho žádného ukrytého obmyslu neužíval“.36 

31 Formulace pocházejí z Dembinského půhonu na Karla st. ze Žerotína (ZAO, AŽV, 
i. č. 538), jímž ho žádal o svědomí v této věci. Když mu Žerotín požadované svědectví v lednu 
1613 vydal, popsal situaci takto: „u přítomnosti mé rozmlouvati jsem [Dietrichsteina s Jankov-
ským] slyšel, ale jakými slovy [...], toho v paměti své, poněvadž jsem toho nepoznamenal, nesnáším; 
než to pamatuji [...], pokud jsem řeči jeho stihnouti mohl, mluveno bylo, jakoby [...] Dembinský 
za osobu stavu rytířského od některých, až i od něho, držán nebyl, že jsem to nelibě nesl a k tomu 
takovými neb podobnými slovy se ohlásil, že to těžká věc býti by musila, kdyby někdo dvacet neb 
třicet let pořád za osobu stavu rytířského držán byl, aby potom, když by se toho nejméně nadál, 
měl nářek o to trpěti a potom se z něho vyvozovati.“ B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 112–113; 
Žerotínův vlastnoruční koncept svědomí je v ZAO, AŽV, i. č. 539.
32 ZAO, AŽV, i. č. 554.
33 ZAO, AŽV, i. č. 538. 
34 B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 112.
35 MZA, A3, i. č. 762, f. 62v.
36 Weywod, s. [13]. List je adresován Františku kardinálovi z Dietrichsteina a hejtmanovi 
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Podobnou formulací potvrdil 11. května 1612 také samotný vývod 
rodu z roku 1599 nejvyšší polský maršálek Zikmund markrabě z Mírova.37 
Totéž konstatují v listu daném v Novém Městě Lubavském 29. října 1612 
Jan Sumovský, sudí země michalovské v Prusích, a Tomáš Zaleský, písař 
zemského vojvodství chelminského a kraje michalovského.38

Nakonec byl spor Dembinského s Jankovským uzavřen dohodou 
– v pátek 17. ledna 1614 dopoledne se v olomouckém domě Karla st. 
ze Žerotína uskutečnilo jednání obou protagonistů, prostředníkem byl 
kardinál Dietrichstein a účastni byli i „jiní páni a přátelé“, výsledkem byla 
dohoda realizovaná téhož dne při zasedání zemského soudu. Když oba 
účastníci sporu „vstoupili do šraňku“, Žerotín požádal Dembinského, zda by 
bylo možné spor vyřešit „přátelskou měrou a mírným způsobem“. Poté byly 
místopísařem přečteny tři samostatné Dembinského roky a Jankovský pro-
hlásil, že se na svá tvrzení nepamatuje a že o Dembinském „nic zlého neví“ 
a má ho za „dobrého rytířského člověka, jako jej jiní páni a rytířští lidé mají“. 
Poté Dembinský požádal, aby promluvení bylo zapsáno do „kněh zemských 
pamětních“ a spor byl uzavřen rozhodnutím, aby „rokové vymazáni byli“.39

Spor o čest se Šeborem Pražmou z Bílkova (1612)

Souběžně s několikaletým sporem s Jankovským proběhl Dembinské-
ho spor o čest se Šeborem Pražmou z Bílkova († 1623). V sobotu 7. čer-
vence 1612 se mezi nimi v Olomouci „dokonalo jednání“,40 jehož výsledkem 
byla „smlouva a přátelské dobrovolné porovnání“. Dembinský žaloval Pražmu 
u zemského soudu třemi roky, že o něm měl mluvit „slova některá hanlivá, 
důtklivá a poctivosti jeho se dotýkající“, Pražma se k nim „zřetedlně neznal, 
nýbrž vše na nepaměť svou jest vztáhl“ a smlouvou prohlásil, že i on jej má 
za „poctivého, dobře zachovalého rytířského člověka“. 41 Je možné, že důkazy 
o své urozenosti, které Dembinský shromažďoval v roce 1612, mohly po-

a nejvyšším soudcům moravského zemského soudu, ale je odpovědí na list Dembinského: 
„Vznesl jest na nás urozený pan Lukáš Dembinský z Dembině, kterak od některých obyvatelův 
Markrabství moravského dotejkán jest, jakoby pod tajemným neb ukrytým způsobem [...] list ten 
[...] obdržel.“ Dietrichstein se na Tylického obrátil v této věci sám 22. dubna 1612 – ZAO-O, 
Arcibiskupství olomoucké, kart. 5, sg. 14.
37 Weywod, s. [19–20].
38 Weywod, s. [27–28].
39 Weywod, s. [32–33]; B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 177–178.
40 B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 91.
41 Weywod, s. [30–32]. Prostředníkem smlouvy byl kardinál Dietrichstein, jako „přátelé 
od níže psaných stran“ zde vystupují Karel st. ze Žerotína, Ladislav ml. z Lobkovic, Vilém 
z Roupova, Ladislav Šlejnic z Šlejnic, Jan Čejka z Olbramovic a Michal z Hrádku, vesměs 
zemští úředníci. Taková smlouva pak byla obvykle veřejně přednesena v soudnici zemského 
soudu v „menších šraňcích“ – jak uvádí J a n i š o v á ,  J.: Šlechtické spory, s. 211.
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sloužit také v této kauze, ale je otázkou, nakolik na důkazy vůbec mohlo 
dojít, když spor byl ukončen dohodou.

Spor o čest s Janem Suchodolským z Voleslavic (1613–1615)

Poslední doložený spor o čest zažil Dembinský s Janem Suchodolským 
z Voleslavic, v té době mladým mužem s pověstí dobrodruha.42 O tomto 
sporu alespoň okrajově pojednává celá řada dochovaných písemností, ale 
o samotné příčině se mnoho nedozvídáme. První informace o urážce Dem-
binského se objevují v jeho korespondenci s polskými přáteli – v lednu 
1613 jim o Suchodolském píše a dostává odpověď: „Člověka (kterýho ráčíte 
psáti Suchodolský), toulajícího se a po krajinách prokřikujícího, hrozícího něco 
marného a směšného Vá[m], ani jeho neznám, ani znáti chci.“  43

Dembinský Suchodolského žaloval a zemský hejtman Karel st. ze 
Žerotína stanovil termín roku na leden 1614. Dembinský v první polovině 
roku 1613 shromažďoval svědectví proti Suchodolskému. Zřejmě se mu 
nepodařilo získat žádná směrodatná svědomí o tom, že urážel jeho původ, 
ale získal řadu výpovědí o tom, že Suchodolský je muž špatné pověsti, který 
byl obviněn mj. z krádeže, falšování pečeti a dalších deliktů.44

42 Tak alespoň I n d r a ,  Bohumír: Historie hranických domů. Hranice 2005, s. 248; 
rodina Such(o)dolských se objevuje v české historiografii s přídomky: z Veleslavic, z Valeslavic, 
z Voleslavic, z Vodeslavic apod.
43 ZAO, AŽV, i. č. 577 – list z 22. února 1613, jímž Erazim Dembinský z Dembině od-
povídá na Dembinského dopisy z 12. a 15. ledna 1613.
44 18. června 1613 v Makovčicích Jan Kozlovský z Kozlova, prokurátor slezské komory, 
na patent opolsko-ratibořského hejtmana zemského Jana Kryštofa Pruskovského z Pruskova 
uvádí, že Suchodolský mu osobně prodal rapír, který předtím ukradl Valentinu Stařínskému, 
a dále, že Suchodolský má pověst zloděje (ZAO, AŽV, i. č. 590). 22. června 1612 na předměstí 
Hranic Jindřich Laryš z Načeslavic na Dembinského žádost vydává „svědomí listovní“, že 12. srp-
na 1612 navštívil s dalšími svědky Suchodolského, aby ho „přátelsky napomenuli“, aby „náčení, 
které po odstoupení statku ze mlýna pobral, navrátil“, při setkání chtěl Suchodolský po Laryšovi 
střílet, padaly nadávky atd. (ZAO, AŽV, i. č. 591). 24. června 1613 v Podhoří Jan Rusecký 
z Ejvaně svědčí, že Suchodolský jeho otci ukradl několik snopů obilí a že od hodnověrného 
svědka slyšel, že Suchodolský ukradl „jednomu chlapu“ klisnu, kterou musel Suchodolského 
otec vrátit a syn se mu pak „několko časův ukázati nesměl“ (ZAO, AŽV, i. č. 592). 27. června 
1613 v Olomouci Vilém Bravantský z Chobřan svědčí, že na hranickém zámku v roce 1613 
slyšel Václava Ruseckého z Ejvaně mluvit, že Suchodolský je „člověk nevážný a lehkomyslný“ 
a že když Bartoloměj Pientka z Vendryně mluvil před Suchodolským o tom, že měl ve Slezsku 
ukrást klisnu, Suchodolský se tomu nijak nebránil (ZAO, AŽV, i. č. 594). 22. listopadu 1613 
v Hlivicích purkmistr a rada města Hlivic na žádost Dembinského potvrzují svědectví, které 
před nimi vydal Havel Žárský, žák knurovský, o Suchodolském, že ho otec Zikmund vyhnal 
pro krádež klisny a čtyři neděle pak musel bydlet na faře (ZAO, AŽV, i. č. 606). 2. ledna 1614 
na předměstí Hlivic Ladislav Zajíček z Hošťálkovic na výzvu opolsko-ratibořského hejtmana 
svědčí Dembinskému o Suchodolském, k již známým činům přidává falšování pečeti těšín-
ského knížete (ZAO, AŽV, i. č. 611, na listu je přípis: „Toto svědomí jest podle pořádku spraveno. 
K. K. z Prusinovic. Karel Jordan“, tedy Kryštof Karel Podštatský z Prusinovic, komorník práva 
menšího zemského v kraji olomouckém, a Karel Jordán z Klausenburku, písař práva menšího, 
svědčí to o tom, že list byl skutečně předložen při soudním řízení). Dodatečně ještě Dembinský 
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Tuto neobvyklou Dembinského aktivitu a nové potvrzování polských 
písemností dosvědčujících jeho urozenost lze vysvětlit tím, že Suchodolský 
vznesl urážku, která dosud v souvislosti s Dembinským nepadla – zřej-
mě jej nařkl, že byl do rodu Dembinských pouze přijat jakožto „erbovní 
strýc“  45 neurozeného původu. Listem daným v Krakově 27. prosince 1613 
Dembinského přátelé Zikmund, Stanislav a Ondřej Dembinští prosí soudce 
moravského zemského soudu, aby Janu Suchodolskému nebylo věřeno, 
že by snad někoho „do rodu našeho za erbovního neb za strejce pro nějaké 
dary přijímati měli“.46

Od 7. ledna 1614 zasedal v Olomouci zemský soud, rok Dembin-
ského s Suchodolským byl stanoven na pátek 10. ledna. Den před tím si 
Dembinský nechal ještě vidimovat originály i překlady několika polských 
listů, které chtěl zřejmě použít v rámci soudního jednání. Soud však tento 
spor odložil, přestože se tomu Dembinský „tuze bránil“. Důvodem pro 
odklad bylo formální pochybení v Suchodolského půhonu, jímž pohnal 
dva svědky, jistého „pána Chlemského a nějakého Cirusa“. Vzhledem k tomu, 
že soud pochyboval, že by Chlemský byl panského stavu, vymazal Sucho-
dolského půhon o svědomí na Chlemského s tím, že otázku jeho stavu je 
třeba vyjasnit.47 

Dembinský podle Žerotínova svědectví proti odkladu nejprve namítal, 
že tato svědectví Suchodolský nepotřebuje k tomuto roku, ale k druhému, 
který se proti němu teprve chystá podat. Na to Suchodolský opáčil, že přece 
nemůže shánět svědectví k roku, který ještě nedostal, což soud uznal. Poté 
Dembinský navrhoval, že může Suchodolskému propůjčit svědectví, která 
od Chlemského a Ciruse má sám. To Suchodolský samozřejmě odmítl. 
Nato požádal Dembinský o právní úkon „opatření na poctivosti“,48 jelikož 
v případě své smrti by rok se Suchodolským nebyl uzavřen a Dembinský 
by nesl „úhonu na poctivosti“. To ovšem soud v souladu s letitou praxí 
zamítl.49 Nakonec tedy Dembinský alespoň žádal, aby soud Suchodolské-
ho zavázal dostavit se k dalšímu jednání pod hrozbou ztráty cti, ale ani 
tentokrát neuspěl.50

získal 12. května 1614 svědectví Jindřicha Opršala z Jetřichovic, který na výzvu kardinála 
Dietrichsteina svědčí, že 16. května 1613 došlo v jeho domě v Hranicích ke konfliktu mezi 
Suchodolským a Bartolomějem Pientkou; když mu Suchodolský vytýkal, že o něm mluvil 
jako o zloději, Pientka odpovídal: „Jestliže mne chceš viniti, chciť odpovídati, máš pořádek práva.“ 
(ZAO, AŽV, i. č. 619.)
45 K institutu erbovního strýcovství blíže K o l á ř ,  M. –  S e d l á č e k ,  A.: 
Českomoravská heraldika, s. 70.
46 ZAO, ŽVA, č. 609, Weywod, s. [35].
47 B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 167 – k výmazu půhonu došlo 7. ledna 1614.
48 Blíže J a n i š o v á ,  J.: Šlechtické spory, s. 161–163.
49 Např. „A jestliže by [...] p. Bůh smrt dopustiti ráčil prvé, nežli by soud příští držán byl, že ten 
nárok [...] má býti bez újmy jeho cti a dobré pověsti nyní i na potomné časy.“ B r a n d l ,  V. 
(ed.): Kniha drnovská, s. LXVI.
50 A to se zdůvodněním, že Suchodolský „jest prvé na závazek vzat, že se k roku postaví 
a v podobných příčinách není obyčeje po druhé na závazek bráti“. Suchdolský byl tedy k roku 
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Dembinský, jehož obavy, že by se příštího soudního jednání nemusel 
dožít, byly jistě oprávněné, musel počkat několik měsíců na svatojánský 
zemský soud, který zasedl v Olomouci na konci června roku 1614. Z výsled-
ného nálezu vyplývá, že Dembinskému se nepodařilo svědeckou výpovědí 
prokázat, že o něm Suchodolský prohlašoval žalovaná slova a Suchodol-
ský tedy na žalobu nemusí reagovat. Nicméně zároveň Dembinský „listy 
a svědomími to dostatečně prokázal“, že pochází „z rodu poctivého starožitného 
rytířského Dembinských z Dembině z kraje michalovského v Prusích z kmene 
a titule Boleštic“. S tímto výsledkem mohl být Dembinský určitě spokoje-
ný, zvlášť když pro Suchodolského nakonec jednání úspěšně neskončilo, 
protože „stoje v šraňcích“ nařkl Dembinského, že uplácel svědky, načež to 
zase před soudci popřel. Byl odsouzen k omluvě („odprosu“  ), jejíž součástí 
byla obvyklá formule o dobrotě, poctivosti a urozenosti napadeného, a dále 
k vězení na neurčitou dobu – rukoudáním slíbil hejmanovi, že se „dnešního 
dne před sluncem [!] západem“ dostaví na olomouckou radnici a na určeném 
místě zůstane tak dlouho, dokud jej hejtman závazku opět rukoudáním ne-
zprostí.51 Zda se Suchodolský na radnici skutečně dostavil a jak dlouho byl 
uvězněn, nevíme. Zřejmě však spor zcela uzavřen nebyl, protože z publikace 
Weywod se dozvídáme, že po skončení postního zasedání zemského soudu 
v Brně (zřejmě 6. či 7. dubna) 1615 Dembinský „dal ustanné na poctivost 
Jana Suchodolskýho z Voleslavic“, tedy nechal zaprotokolovat ztrátu cti pro 
nedodržení závazku, poněvadž se Suchodolský dvakrát nedostavil k roku, 
jímž jej Dembinský žaloval.52 

*  *  *
Poté, co jsme se seznámili se spory o Dembinského urozenost, se 

pokusíme postihnout strategie, jež v této souvislosti použil, ať už se týkají 
získávání důkazů, stvrzení šlechtictví úřední cestou či jeho veřejné mani-
festace.

Důkazy a pochybnosti

Vzhledem ke kontextuální povaze šlechtictví, kdy člověk je šlechticem, 
je-li za něj považován jinými šlechtici, se Dembinský dostával do obtížné 
situace, když měl jako cizinec prokazovat, že jinde je za šlechtice považo-
ván. Před vypuknutím prvního sporu Dembinský disponoval zřejmě jen 

předvolán pod hrozbou ztráty cti, ale při odročení jednání už závazek nebyl obnovován, k če-
muž Žerotín dodává: „ač mi se vidí, že ten obyčej dosti jest nebezpečný a že by potřeboval nápravy“. 
Všechny citace o tomto jednání jsou uvedeny podle B r a n d l ,  V. (ed.): Spisy, s. 169–170.
51 Weywod, s. [36–37].
52 Weywod, s. [37], k termínu „ustanné na poctivost“ viz J a n i š o v á ,  J.: Šlechtické 
spory, s. 211.
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listem-vysvědčením z roku 1583, který potvrzoval jeho šlechtictví. Nechal 
tedy v rodné zemi provést tzv. vývod rodu za osobní účasti a přísežných 
prohlášení příbuzných. Převod této skutečnosti do jiné země se musel dít 
prostřednictvím písemností. 

Vývodním listem polské provenience se v té době prokazovalo hned 
několik moravských šlechticů polského původu, spjatých se dvorem biskupa 
Pavlovského.53 Na to, že tyto dokumenty se ne vždy těšily plné důvěře, 
ukazuje případ z roku 1592, kdy sekretář olomouckého biskupa Matyáš 
Jelitovský z Jelitova žaloval svého krajana Bartoloměje Paprockého z Hlo-
hol, který o něm měl rozhlašovat, že vývodní list od polského krále „falešně 
obdržel a ukúpil“.54 S podobným útokem ze zjevně setkal i Dembinský, když 
v potvrzení vývodního listu místokancléřem Tylickým čteme, že při jeho 
získání „Dembinský žádného ukrytého obmyslu neužíval“.55

Právě opakované potvrzování písemností, jehož zjevnou snahou bylo 
zesílit jejich právní účinek, můžeme vnímat jako jednu ze strategií, kterou 
Dembinský v této oblasti uplatnil. O provedení vývodu rodu v roce 1599 
byl pořízen zápis, který byl poté potvrzen listinou z královské kanceláře. 
Později byl tento dokument potvrzen ještě úřadem, který vývod rodu 
provedl (michalovský zemský soud), úřadem, který jej potvrdil (královská 
kancelář), a dále úředníkem, který působil v kanceláři v době vydání doku-
mentu (bývalý místokancléř Tylický). V zásadě se však jednalo o jedinou 
událost, která byla jen dále potvrzována. Dembinský nechával cizojazyčné 
listy přeložit a obojí vidimovat „děkanem a kapitolou kostela olomouckého“,56 
tedy další institucí, která mohla vahou svého jména symbolicky posílit 
vážnost jeho důkazů.

V rámci získávání důkazů své urozenosti se Lukáš Dembinský zřejmě 
rozhodl také k tomu, že osloví několik nositelů příjmení Dembinský, kteří 
působili v polském veřejném životě. Je otázkou, nakolik hledal vzdálené 
příbuzné a nakolik si byl vědom, že jej s oslovenými spojuje pouze příjmení. 
Stejně tak nevíme, proč se v dochovaných písemnostech neobjevuje žádná 
korespondence se skutečně příbuznými Dembinskými, vždyť v roce 1599 
žil ještě Lukášův bratr Matyáš, strýc Jakub a další příbuzní. Je zvláštní, že 
po roce 1610 nebyl zřejmě k dispozici nikdo, kdo by mohl potvrdit, že 
Dembinský, v té době již asi tři desetiletí žijící na Moravě, je jeho příbuz-

53 Několik vývodních listů polských panovníků pro moravské šlechtice otiskl Bartoloměj 
Paprocký ve svém Zrdcadle, např. list Kazimíra IV. pro Zikmunda Stoše z Kounic z roku 1484 
(f. 413v–414v), list Zikmunda I. Michalu Gajevskému z Gaju z roku 1537 (f. 336v–336r), list 
Zikmunda II. Augusta pro Jeronýma Syrakovského z roku 1553 (f. 271r–273v).
54 S t i b o r ,  Jiří: Příspěvek k poznání života a působení Bartoloměje Paprockého na Moravě. 
Vlastivědný věstník moravský 45, 1993, s. 165–169; J a n i š o v á ,  Jana: Hanobení erbu 
a jména v raně novověkém moravském zemském právu. Heraldická ročenka 31, 2007, s. 62–74.
55 Weywod, s. [13].
56 V roce 1600 vidimuje děkan a člen kapituly kostela olomouckého Melchior Pirnus 
z Pirnu, 1612 jeho nástupce Jan Lobenštain z Allenwertu a 1613–1614 probošt, místodržící 
děkanství a člen kapituly kostela olomouckého Martin Václav z Greyffentalu.
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ným. Místo toho v rámci důkazů potvrzujících jeho urozenost předkládal 
dopisy, které mu zasílali jeho jmenovci.

Tak 28. prosince 1611 mu píše z Pilcze (Plšti) Alexander Severin 
Debinsky:57 „Vzáctnosti domu Dembinských, kterého Familie v rozličných 
krajích rozšířené, tam se množili i množí, netoliko mně, který jsem se v tom 
domu narodil, ale i mnohým jiným lidem a obzvláště v Polště světle jest vědomo. 
Z kterýchž příčin mně to není nic divného, že i v Moravě z stromu toho lidé 
vzáctní vycházeli a vycházejí. Z kterých jeden V[aše] M[ilost], můj milostivý 
pán, jest.“  58 Povšechné konstatování mohlo navozovat dojem příbuzenství 
mezi pisatelem a adresátem. Jasnější je list z 10. února 1612, jímž Ondřej 
Samuel Dembinský z Dembian, hejtman bendžinský a výběrčí berní vojvod-
ství krakovského, Zikmund Dembinský z Dembian, hejtman cžorstynský, 
a Stanislav Dembinský z Dembian dosvědčují, že ačkoliv Lukáš Dembinský 
z Dembině nepatří k jejich rodu herbu Rawa,59 je jim rod Dembinských 
z Dembině z kraje michalovského herbu Boleścic dobře známý a považují 
jej za stejně urozený jako rod svůj.60 I tento dopis neváhal Dembinský za-
řadit do svého tištěného Weywodu, což může potvrzovat, že s písemnostmi 
nemanipuloval ve svůj prospěch.61

Písemný kontakt přerostl i v osobní setkání, takže 16. dubna 1613 
krakovský děkan Erazim Dembinský prosí Dembinského, aby se ujal jeho 
příbuzného, vojvody polockého, který jede do Teplic Pražských přes Olo-
mouc, a věří, že mu prokáže stejnou lásku a přívětivost, kterou prokázal jemu 
„v domu svém“. Dembinského tituluje jako bratra a mluví o „našem domu“, 
tj. našem rodu, což může vzbuzovat dojem příbuzenství, ačkoliv přísně 
vzato to nemusí být víc než zdvořilostní formule.62 Skutečnost, že tento 
Erazim Dembinský jistě nebyl příbuzným našeho Dembinského, dokládá 
list z 28. prosince 1612, v němž Erazim vyřizuje Dembinskému pozdravy 
také od svého bratra a též od svých příbuzných („strejců“  ) , jimiž byli již 
jmenovaní Ondřej Samuel a Zikmund Dembinští. To mu ovšem nebrání 
popřát Dembinskému hodně zdraví a požehnání „jako krevní krevnímu“ .63 

57 Tak podepsán ve vidimovaném překladu, v textu se jinak uvádí jméno v podobě 
„Dembinský“.
58 ZAO, AŽV, i. č. 542.
59 Resp. Rawicz. O této významné polské rodině Dembinských (Dembiński, Dębiński) 
viz T o m c z a k ,  Andrzej: Walenty Dembiński, kanclerz egzekucji (ok. 1504–1584). Toruń 
1963.
60 Weywod, s. [24].
61 Naproti tomu Weywod, s. [34] přináší text dopisu Zikmunda, Ondřeje a Stanislava 
Dembinských z Dembian z 27. prosince 1613, v němž byla (v rozporu s též otištěnou vidimační 
doložkou) vypuštěna zpráva o smrti „strejce mého a velkého přítele V[aší] M[ilosti]“ – Erazima 
Dembinského (ZAO, AŽV, i. č. 610), což je formulace, která Lukáše Dembinského jasně 
příbuzensky odděluje od této rodiny.
62 ZAO, AŽV, i. č. 580.
63 ZAO, AŽV, i. č. 571.
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Stejná rodina pak v listu adresovaném moravskému zemskému soudu 
prohlašuje na Dembinského obhajobu, že není pravdou, že by jej přijali 
do svého rodu „za erbovního neb za strejce“.64 To má dokazovat Dembinské-
ho urozenost, přestože je to svědectví jiné šlechtické rodiny! Ačkoliv tedy 
tato korespondence nedosvědčovala Dembinského dobrý původ, některé 
formulace v ní ji umožňovaly takto použít a úředně potvrzené překlady 
do češtiny ukazují, že v rámci procesu takto použita byla.

Využití řetězce vidimací a zejména angažování nepříbuzných šlech-
tických jmenovců z Polska je zarážející. Ačkoli Dembinský všechny spory 
vyhrál a své šlechtictví obhájil, nemůžeme nevidět, že opačný výsledek sporu 
o čest by byl vzhledem k Dembinského postavení prakticky nepřijatelný 
– byla by fakticky zpochybněna soudní rozhodnutí, na nichž se jako člen 
manského soudu podílel, výrazně by byla dotčena autorita olomouckého 
biskupa i moravských stavů, poněvadž Dembinský býval členem nejrůz-
nějších stavovských komisí.65 Připusťme tedy také možnost, že mohlo dojít 
k tomu, že se neurozenému Polákovi z Pobaltí pomocí zmanipulovaných 
dokladů podařilo stát se poměrně významným moravským šlechticem. 
Nebyl by ostatně jediným „falešným rytířem“ své doby. 66

Josef Malý v pojednání o manském zřízení olomouckého biskupství 
napsal: „Někdy dostal léno i cizinec nevalné pověsti, jindy i neurozený. [...] 
Dietrichštejnovi bývala pak obhajoba velmi trapná, zvláště když se přesvědčil 
o pravdivosti výtek (viz v seznamu manů případ Lukáše Dembiňského na Střel-
né).“ Tam čteme: „R. 1597 bylo [léno Střelná] prodáno kroměřížskému 
hejtmanu Lukáši Dembinskému z Dembině, rodem z Polska, po jehož záhadném 
šlechtickém původu pátral Dietrichštejn, jak svědčí jeho dopisy královskému úřadu 
a krakovskému biskupovi.“  67

Ze jmenovaných dopisů jsme našli pouze koncept dopisu, jímž  
Dietrichstein 22. dubna 1612 obeslal krakovského biskupa.68 Pokud Malý 
své tvrzení o Dembinského neurozeném původu opíral pouze o tento 

64 ZAO, AŽV, i. č. 609; Weywod, s. [35]. 
65 Viz např. poznámku 27. Při vpádu bočkajovců v roce 1605 byl Dembinský nejvyšším 
zemským proviantmistrem –  K a m e n í č e k ,  František: Prameny ke vpádům Bočkajovců 
na Moravu a k ratifikaci míru vídeňského od zemí koruny České roku 1605–1606. Praha 1894, 
s. 132. O Dembinského postavení ve stavovské obci svědčí také skutečnost, že 6. března 
1605 se kmotrem jeho syna Mikuláše stal Adam ml. z Valdštejna, srov. K o l d i n s k á , 
Marie –  M a ť a ,  Petr (edd.): Deník rudolfinského dvořana – Adam mladší z Valdštějna 
1602–1633. Praha 1997, s. 104. O kmotrovství původně požádaný Karel z Liechtensteina 
poslal dítěti alespoň „pozlacenou stříbrnou číši“ – H a u p t ,  Herbert: Fürst Karl I. von 
Liechtenstein – Hofstaat und Sammeltätigkeit. Bd. 1/2. Wien – Köln – Graz 1983, s. 147.
66 Viz např. S c h u l z ,  Václav: Falešný vladyka ze Semanína. Časopis Musea Králov-
ství českého 73, 1899, s. 322–324; S c h u l z ,  Václav: Falešný zeman z „Bošína“. Časopis 
Musea Království českého 81, 1907, s. 130–131; K r a u s ,  Arnošt: Theobald Höck. Věstník 
Královské české společnosti nauk – třída filosoficko-historicko-filologická, 1935, odd. III.
67 M a l ý ,  J.: Příspěvek, s. 20–42 a 76–97, zejm. s. 38 a 92. 
68 ZAO-O, Arcibiskupství olomoucké, kart. 5, sg. 14 – korespondence z let 1605–1613.
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(a obdobný) Dietrichsteinův list, aniž znal reakci obou oslovených, je jeho 
tvrzení potřeba považovat za nepodložené. 

Na nejasná místa Dembinského dokazování vlastní urozenosti upozor-
ňujeme, ale zároveň předpokládáme, že jeho doklady byly pravé a soudní 
rozhodnutí spravedlivá. Jiný badatelský postup by vzhledem k množství 
dochovaných pramenů sotva mohl být přijatelný.

Právní cesta

Dochované právní knihy, které si Dembinský jako hofrychtéř man-
ského soudu pro svou potřebu pořídil,69 ukazují, že jeho zájem o moravské 
právo byl poměrně hluboký. A získaných znalostí dokázal dobře využít. 
Signifikantní je v tomto směru spor o čest, který s Dembinským vedl Karel 
Lipenský z Týna v letech 1595–1598. Dembinský Lipenského urazil, ten 
jej žaloval, ale projednávání bylo dvakrát odloženo pro zcela formální 
pochybení, nepochybně z podnětu žalovaného, který byl členem soudu – 
Lipenský nejprve při popisu inkriminovaného činu uvedl, že jel v družině 
„Jeho Milosti Knížecí“, a opomenul specifikovat, že se jednalo o olomouckého 
biskupa (přičemž označení olomouckého biskupa stručným titulem JKM 
bylo naprosto běžnou součástí tehdejších písemností); podruhé byl rok 
odložen proto, že Lipenský neuvedl před Dembinského jménem oslovení 
„urozený vladyka“.70 Také sofistikovaný postup, kterým si s pomocí biskupa 
Dietrichsteina zajistil Žerotínovo svědectví proti Jankovskému, či Dembin-
ského požadavek na použití institutu „opatření na poctivosti“ v roce 1614 
pravděpodobně ukazují zkušeného praktika soudních sporů.

Dembinský však neusiloval pouze o vítězný rozsudek či urovnání, 
které by stvrdilo jeho urozenost. Na několika místech totiž vidíme, jak se 
snažil využít „zemské knihy“, tedy stavovské písemnosti s nejvyšší právní 
vahou, k zaznamenání své urozenosti. Sem můžeme zařadit nedochovanou 
supliku, kterou Dembinský adresoval císaři Rudolfu II. někdy po skončení 
sporu o čest se Želeckým. Císař věc předal 13. března 1602 nejvyššímu ko-
morníkovi Markrabství moravského s „milostivým poručením [...], aby vejvod 
starožitnosti rodu jeho rytířského do desk zemských Markrabství moravského, 

69 Jedná se dva rukopisy, které uchovává Vědecká knihovna v Olomouci, v katalogu se 
dnes objevují pod moderními tematickými názvy Systematický sborník moravských půhonů 
a nálezů Lukáše Dembinského (sg. M II 378) a Kniha drnovská ve znění Sedlnickém – Kodex 
Dembinského (sg. M II 362). Oba Dembinského právní rukopisy obsahují signaturu Žerotínské 
knihovny. Další rukopis, který je pravděpodobně také Dembinského dílem, je tzv. Moravský 
právní sborník v Knihovně Národního muzea v Praze (sg. II D 5).
70 J a n i š o v á ,  J.: Šlechtické spory, s. 148–149. Poté Lipenský zemřel, takže k pro-
jednání sporu nedošlo.
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kraje olomouckého, vložen a vepsán byl. [...] pokudž by tak bylo, jak [Dembin-
ský] spravuje, že jest takovou starožitnost před stavem rytířským prokázal.“  71 

Podobně poté, co spor s Jankovským skončil smírem, „žádal Dem-
binský, aby do knih promluvení zapsáno bylo“, a následně si z těchto „kněh 
zemských pamětních“ nechal pořídit úředně potvrzený výpis, který umístil 
do knihy Weywod.

Při projednávání sporu se Suchodolským, který mohl být ukončen, 
jakmile Dembinský neprokázal Suchdolskému žalované výroky, jednání 
soudu dále pokračovalo, aby Dembinský „listy a svědomími to dostatečně 
prokázal, že jest z rodu poctivého starožitného rytířského“. Takovéto prokázání 
urozenosti stvrzené zemským soudem a zaznamenané do úředních knih 
bylo zřejmě nejvyšší metou, které mohl v tomto směru dosáhnout. Teo-
reticky si lze ještě představit královský majestát potvrzující šlechtictví, ale 
ani ten nebyl nenapadnutelný.72

Demonstrace urozenosti erbovními vývody

Vedle písemností úřední povahy se pro prezentaci (a zároveň pa-
měťovou fixaci) urozenosti nabízely movité i nemovité objekty, na něž 
mohl být umístěn tzv. erbovní vývod, tedy sestava erbů, které heraldicky 
vyjadřovaly předky reprezentované osoby, nejčastěji „čtyři štíty“ náležející 
čtyřem prarodičům.73 Dembinský využil možností, které nabízely erbovní 
vývody, hned několikrát. 

V přízemí kroměřížského zámku se dnes nachází dvojice náhrobníků 
Dembinského dětí.74 Jedná se o náhrobní desku dvojčat Valentina a Jáchy-
ma († 1598) a syna Jana († 1600), tvořenou nápisovým polem a čtyřmi 
znaky erbovního vývodu. Použití tzv. čtyřkoutního vývodu na dětském 
náhrobku je neobvyklé.75 Zde ovšem nejde o běžný čtyřkoutní vývod, který 
by zachytil erby čtyř prarodičů zemřelých dětí.76 Z matčiny strany je tu erb 

71 Národní archiv Praha, fond Morava, i. č. 4701 – za informaci děkuji Janě Janišové. 
Zápis do zemských desk se zřejmě neuskutečnil.
72 V procesu vedeném proti Pavlu Katyrýnovi z Kataru (posmrtně) žaloba uváděla, že 
nebyl osobou rytířského stavu a mocný list od Rudolfa II., jímž byl roku 1599 povýšen do pan-
ského stavu, „podvodně vylákal“. H o n c ,  Jaroslav: Falešný moravský rytíř pan Pavel Katarýn 
z Kataru a Rubinsteina a konfrontace České kanceláře v Praze a moravských stavů 1588–1613. 
Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, 5. řada, červen 1977, s. 68–84, podezření 
nakonec nebylo prokázáno.
73 Viz poznámku 16.
74 B r e i t e n b a c h e r ,  Antonín: Museum v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Ča-
sopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 38, 1927, s. 148–174, zejm. s. 158–159.
75 Na dětských náhrobnících bývají zpravidla přítomny pouze erby obou rodičů – viz 
M ü l l e r ,  Karel: „Slezské vývody erbovní“. K problematice erbovních vývodů na šlechtických 
náhrobnících českého Slezska. Epigraphica & Sepulcralia 3, 2011, s. 273–284.
76 Chybně vývod interpretoval již Gottfried D. von Wunschwitz – Národní archiv, Sbírka 
genealogicko-heraldická Wunschwitzova, kart. 8, i. č. 204.
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jejích rodičů, Jana Horeckého z Horky a Kateřiny Zoubkové ze Zdětína, 
zatímco z otcovy strany je tu erb Dembinských (podkova s křížkem uvnitř) 
a Ryvockých (střela s půlkruhem), tedy erb Dembinského báby. Proč nebyl 
použit očekávatelný erb Dembinského matky (podkova převýšená křížem, 
uvnitř dolů směřující střela), se můžeme jen dohadovat – zřejmě tu působila 
podoba jejího erbu, která je v moravské heraldice neobvyklá, hlavně je 
však tento znak podobný erbu Dembinských (v obou případech je hlavní 
figurou podkova), což by nemuselo být žádoucí, třeba jen z estetických 
důvodů. Vyloučit nelze ani snahu demonstrovat příbuzenství, resp. stejný 
erb, s rodinou Syrakovských z Pěrkova (stejného erbu jako Ryvočtí), z níž 
Ctibor Syrakovský († 1600) byl nejvyšším moravským zemským písařem.77

Druhý náhrobník je polofigurální, neúplně dochovaný – stojí tu 
čtveřice dětí, po stranách starší hoch a dívka, mezi nimi v objetí dvojčata. 
Text mluví jen o „zde pohřbených“ dětech Lukáše Dembinského. Přítomnost 
dvojčat snad nasvědčuje tomu, že tři z dětí jsou totožné s těmi, které známe 
z první náhrobní desky.

Erbovní vývod byl použit i na náhrobníku Lukáše Dembinského, 
nalezeném na začátku 20. století při opravě farního kostela ve Vyškově.78 
I zde je náhrobník dochován jen částečně, mimo Dembinského erbu šlo 
o čtyři štíty, z nichž však pouze jeden (herb Dołęga) známe z Lukášova 
čtyřkoutního vývodu.79 Zdá se tedy, že na náhrobníku byl umístěn (nej-
méně) osmierbovmí vývod, což je pro moravské prostředí prvek výjimečně 
bohatý. Nepochybně tu jde o další prvek zápasu o urozenost podáním 
důkazu ještě dokonalejší urozenosti než jakou vyžadovalo zemské právo. 

Role pozůstalých, kteří pravděpodobně byli zadavateli náhrobní plas-
tiky, v tomto případě není rozhodující, protože stejný osmierbovní vývod 
nechal Dembinský nakreslit už v roce 1609 na desky čtvrtého kvaternu 
manských desek.80 Na předních deskách je umístěna čtveřice kartuší s erby, 
které mu patřily po otci:

77 O příbuzenství Dembinských a Syrakovských – které mohlo mít velký význam pro 
etablování Dembinského na Moravě – se zmiňuje P a p r o c k ý ,  B.: Zrdcadlo, f. 271v 
a 349v; P a p r o c k ý  z  G l o g o l ,  Bartholoměg: Rozmlauwánij aneb Hádanj Chudého 
Cžlowěka s Bohatým. Brno 1607, s. [7].
78 Byl nalezen v kryptě pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově, ale toto uložení 
bylo zřejmě druhotné. – P r o c h á z k a ,  Alois: Vlastivědný sborník okresu Vyškovského. 
II. díl: Soupis památek pravěkých a historických. VII. Náhrobníky. VIII. Pamětní desky. Slavkov 
1933, s. 30–31 popisuje 4 fragmenty Dembinského náhrobníku; N a v r á t i l ,  Luděk: 
Heraldické památky na architektuře města Vyškova. Bakalářská diplomová práce, Masarykova 
univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd historických a archivnictví. Brno 2008, 
s. 40 konstatuje, že dnes je v muzeu evidován pouze jeden zlomek tohoto náhrobníku.
79 Tento vývod reprodukuje Paprocký podle náhrobníku Dembinského bratra Jana 
(† 1575), jehož zadavatelem mohl být právě Lukáš Dembinský.
80 ZAO-O, Lenní dvůr Kroměříž, kniha č. 390; k manským deskám blíže B a l c á r e k , 
Pavel: Manský soud v Kroměříži a jeho knihy v letech 1600–1618. In: 140 let Státního oblastního 
archivu v Brně. Praha 1979, s. 193–219.
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1) Vpravo (heraldicky) nahoře erb Dembinských, herb Boleścic (též 
Tępa Podkowa z široké skupiny herbu Jastrzębiec) – podkova s křížkem 
uvnitř, klenot zavřená orlí křídla.

2) Vpravo dole nečitelný erb s klenotem paví kyty, podle erbů z Luká-
šova náhrobníku lze doplnit, že ve štítě se nacházela figura „vlevo obráceného 
býka (zubra?) stojícího na zadních nohách“  81 – herb Ciołek. Předpokládáme, 
že tento erb patřil manželce Lukášova praděda z rodu Dembinských. 

3) Vlevo nahoře erb Ryvockých, herb Ogończyk – střela zakončená 
půlkruhem, v klenotu dvě obrněné paže držící prsten.

4) Vlevo dole herb Pielesz – zkřížené meče, v klenotu tatáž figura, 
snad provázená orlími křídly. Předpokládáme, že tento erb patřil manželce 
Dembinského praděda z rodu Ryvockých. 

Na zadních deskách je druhá čtveřice erbů v kartuších, které Dem-
binskému patřily po matce: 

1) Vpravo nahoře erb Ostrovických, herb Dołęga – podkova převýšená 
křížem, uvnitř dolů směřující střela, klenot orlí křídlo, za ním vodorovná 
střela.

2) Vpravo dole herb Abdank – znamení podobající se písmenu W, 
totéž v klenotu. Předpokládáme, že tento erb patřil manželce Lukášova 
praděda z rodu Ostrovických. 

3) Vlevo nahoře erb Truščenských, herb Nałęcz – zavinutý feflík, 
v klenotu paroží s polopostavou ženy s rozpuštěnými vlasy.

4) Vlevo dole herb Junosza – beran, v klenotu rostoucí táž fugura. 
Předpokládáme, že tento erb patřil manželce Lukášova praděda z rodu 
Truščenských.

Tyto erby reprezentují generaci Dembinského praprarodičů, u níž 
můžeme předpokládat rok narození před začátkem 16. století. Vzhledem 
k tomu, jak málo významná byla rodina Dembinských ve svém polském 
působišti82 a s jakými obtížemi se Dembinský setkával při získávání důkazů 
své urozenosti, je množství genealogických informací zarážející. Případná 
jsou tu slova Augusta Sedláčka – napsaná o zcela jiné památce, ale o stejném 
problému: „pro rytířskou rodinu by to znamenalo velké napětí, tolik poznati 
neb pamatovati“.83

81 P r o c h á z k a ,  A.: Vlastivědný sborník, s. 31.
82 Tato rodina Dembinských se neobjevuje v žádné základní encyklopedii polské šlechty; 
naposledy G a j l ,  Tadeusz: Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gdańsk 2003 
s hesly o více než 18 600 polských šlechtických rodinách.
83 S e d l á č e k ,  August: Dodatky a opravy k Pýše urozenosti a starým vývodům. Věstník 
Královské české společnosti nauk – třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1923, oddíl V, 
s. 23.
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Archiv a edice listin

Momentem, jímž Dembinský přesahuje obvyklou míru obhajoby 
a propagace své urozenosti, je rozhodnutí, k němuž byl zřejmě veden 
nedostatečnými možnostmi, které v tomto směru nabízely úřední stavov-
ské písemnosti. Stál před problémem vlastně technickým – jak uchovat 
písemnosti dokazující urozenost jeho, a tím i jeho potomků, které tak 
složitě shromáždil? 

Nakonec se rozhodl vybraný soubor klíčových dokumentů deponovat 
v archivu, přesněji řečeno v hradišťském klášteře.84 V úterý 6. ledna 1615 
podepsal opat hradišťského kláštera Jiří Leodegarius revers, jímž potvrdil, 
že na Dembinského žádost převzal devět vyjmenovaných písemností, u je-
jichž regestu nechybí ani informace, že se jedná o „smlouvu na pergameně 
psanou“ či „list otevřený a zpečetěný“, aby je ochraňoval spolu s klášterními 
privilegii. „Kterýchžto listův [...] žádnému nebudeme povinni i s budoucími 
potomky našimi vydávati, leč by jich k soudu někdo z rodu pánův Dembinských 
z Dembině v tomto Markrabství moravském potřeboval.“ Těm pak mohou být 
listiny zapůjčeny „protiv dostatečnému reversu, [...] však po skonání té pře mají 
jich nám zase [...] v jistém času navrátiti a v moc naši uvésti“. Naproti tomu 
Dembinský svým reversem musel potvrdit: „Však jestliže by z dopuštění 
Božího takové listy a vejvody rodu mého buď skrze války neb oheň spolu s jejich 
privilegijmi k zkáze a k zahynutí přišly (čehož Pán Bůh uchovati rač), [...] 
nemáme a moci míti nebudeme na takové listy naše na pány opaty a konvent 
jejich nynější i budoucí se nenatahovati ani žádnými soudy a žalobami k nim 
přikračovati.“  85

Patří k ironii dějin, že písemnosti uložené v hradišťském klášteře času 
neodolaly, zatímco dokumenty, které se díky sňatku Dembinského dcery 
s Václavem Bruntálským z Vrbna dostaly do tzv. Žerotínsko-Vrbenského 
archivu, existují dosud.

Ani uložení písemností na bezpečném místě zřejmě neodstranilo 
Dembinského obavy z jejich možné ztráty, navíc možnost archivovaných 
dokumentů „veřejně působit“ byla velmi nízká. Dembinský se tedy rozhodl 
těchto osm dokumentů86 a několik výpisů z úředních knih, které zazna-
menávaly výsledky jeho sporů o čest, vydat tiskem. Vznikla tak publikace, 
která dnes památku Dembinského urozenosti prezentuje ve čtyřech evi-

84 Volbu konkrétního kláštera mohl ovlivnit fakt, že rodina Dembinského manželky 
Alžběty Horecké z Horky zde měla rodinné hrobové místo, P a p r o c k ý ,  B.: Zrdcadlo, 
f. 294r píše přímo o kapli.
85 Weywod, s. [37–39].
86 S výjimkou listu Hynka Brtnického z Valdštejna ze 13. ledna 1588, „který se na nějakou 
komisi na téhož pana Lukáše Dembinského v potřebách Je[h]o Císařské Milosti a Je[h]o Milo[sti] 
voleného krále polského [...] vztahuje.“
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dovaných exemplářích.87 Podle letopočtu na dřevořezu (1613) na titulním 
listu88 můžeme usuzovat, že záměr se objevil už v průběhu procesu s Jan-
kovským. Poslední dokument obsažený v knížce je „ustanné na poctivost“ 
Suchdolského z počátku dubna 1615. 

Zajímavé je, že Dembinský dal nakonec přednost otištění fakticky 
nekomentovaných dokumentů před oslavnou genealogií. O tom, že snad 
uvažoval i o této možnosti, může svědčit báseň („epigramma“  ) na rodinný 
erb, kterou nechal zapsat vedle vidimovaného opisu vývodního listu.89 
Tuto roli však zřejmě dostatečně plnilo Paprockého Zrdcadlo s obsáhlou 
kapitolou o Dembinských z Dembině i se čtyřkoutním vývodem Lukáše 
a jeho bratra Jana.90

Za zmínku stojí také to, že v době předpokládaného vydání dělil 
Dembinského od smrti pouze necelý jeden rok a že jediný, kdo mohl mít 
z informací v knize přímý prospěch, byla dcerka Alžběta Polyxena a její 
případní potomci. 

*  *  *
Spojíme-li shromážděné zprávy o Dembinského činnosti na poli 

prokazování a prezentace vlastní urozenosti, vzniká nám před očima obraz 
člověka, který se velmi vynalézavě snaží uchovat informace o své uroze-
nosti pro budoucí generace. Nikoli tedy jen zviditelňovat svou urozenost 
(reprezentace) a připomínat svou památku (komemorace),91 ale především 
uchovat informaci (konzervovat). Problém uchování (genealogické) in-
formace se tu ukazuje jako podstatný problém své doby. U Dembinského 
– jako cizince – je tento problém viditelnější, ale v různé míře se dotýká 
celého spektra tehdejší šlechty.

Tímto problémem ovšem nejméně trpí vysoká aristokracie, jejíž 
majetek je silnou oporou uchování paměti. Kontinuita majetkové držby 
zaručuje kontinuitu uchování rodinných písemností v neskonale větší míře, 
než tomu je u nižší šlechty. Ta nemůže předpokládat, že její genealogické 
údaje budou dostupné následujícím pokolením – není tak významná, aby 
se objevovala na stránkách kronik, nemůže financovat vlastní rodinné ge-

87 Pracovali jsme s neúplným výtiskem v Knihovně Národního muzea (sg. 31 B 4) 
a kompletním exemplářem Národní knihovny ČR (sg. 54 B 140). 
88 Na titulním listě najdeme ještě tematické motto: „Neminem nocere ei posse / cui bene vult 
DEVS“ (Nikdo nemůže ublížit tomu, komu chce dobré BŮH).
89 Viz poznámku 1.
90 P a p r o c k ý ,  B.: Zrdcadlo, f. 347v–349v.
91 S tématem zachování památky (nikoli však bezprostředně urozenosti) souvisí fakt, 
že Dembinský plánoval odkázat střílenský statek jezuitskému řádu pro rozšíření olomoucké 
univerzity, „poněvadž při Collegium olomuckem všeckny školy a učení jako v Academii Colley římský 
Gregorii tredecimi pro nedostatek důchodův zaražené a ustanovené nejsou.“ Nedatovaný koncept 
Dembinského závěti, MZA, Cerroniho sbírka II, 314, f. 103–104. Závěť byla nakonec změněna. 
V roce 1638 pak Dembinského dcera jezuitskému řádu prodala Bohdalice, Pavlovice a dvůr 
v Herolticích.
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nealogie (ani by pro ně nenašla dost materiálu), systematicky ji nezachycují 
ani zemské desky a další zemské knihy, její majetkové poměry nevytvářejí 
podmínky pro budování rodinného archivu. Signifikantní je v této souvis-
losti poznámka Paprockého, který jeden ze svých genealogických exkurzů 
zdůvodňuje slovy: „aby věděli z otce své[ho] všecky erby, za tou příčinou tuto 
položiti jsem je dal“,92 tedy nebýt otištěny v knize, mohly by se údaje snadno 
ztratit a jejich rekonstrukce by byla obtížná, ne-li nemožná.

Pokud sledujeme Dembinského počínání touto optikou, můžeme 
po čtyřech staletích konstatovat, že jeho snaha byla přes všechny peripetie 
úspěšná a informace o jeho urozenosti odolaly zubu času.

92 P a p r o c k ý ,  B.: Zrdcadlo, f. 349v – text se týká sirotků po Dembinského první 
manželce.
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Základy

Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437). Band 1. Die Urkunden und 
Briefe aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-
-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2012, 304 s., ISBN 978-3-205-78762-4

Jedenáctý díl Regest imperii patří k české medievistice zřejmě 
k nejvyužívanějším, neboť zahrnuje léta říšského panování Zikmunda 
Lucemburského a obsahuje nedocenitelný materiál k dějinám husitských 
válek a k Zikmundovu nástupu na český trůn. Dlouho jako základní zdroj 
informací o aktivitách posledního Lucemburka sloužilo dvoudílné zpra-
cování jeho listin od Wilhelma Altmanna, od jehož vydání již uplynulo 
více jak sto let. Altmann shromáždil rozsáhlý soubor listin, nemohl však 
postihnout vše. Jeho stručné regesty sice odpovídaly duchu celé řady 
a umožnily vtěsnat tisícovky dokumentů do dvou svazků, pro uživatele však 
byly více než strohé, neboť dispoziční jádro listiny editor shrnul jednou 
větou, a tak si badatelé často museli podle editorových odkazů příslušnou 
listinu vyhledat v originále. 

Ediční přístup se v Regestech imperii od dob zakladatele J. F. Böhmera 
proměňoval v souvislosti s obecnými změnami edičních technik. Stačí 
postavit si vedle sebe zmíněné Altmannovo vydání a současný svazek zik-
mundovských regestů, v němž Petr Elbel zpřístupnil materiál dochovaný 
v archivech na Moravě a v moravské části Slezska. Chronologický přístup 
byl vzhledem k mase a rozptýlení materiálu vystřídán provenienčním, 
největších změn ale doznal přístup k jednotlivým listinám a uživatelský 
servis v podobě informací o nich, který tyto regestáře významně přibližuje 
k edicím přinášejícím úplné texty vydávaných pramenů.

Vlastnímu regestáři takřka dvou stovek listin předchází úvodní studie, 
která shrnuje základní kritéria výběru listin, souborné údaje o stavu jejich 
dochování (originály včetně forem zpečetění a kancelářských poznámek, 
současné a raně novověké opisy, fotografie a starší regesty a nakonec zjiš-
těná deperdita, kterým editor oprávněně věnuje větší pozornost), zásady 
formulace a uspořádání regestů a nakonec stručnou pasáž se zhodnocením 
významu zpřístupňovaných listin pro další historický výzkum. Zde je třeba 
podotknout, že v posledních letech k němu výrazně přispěl sám editor v sérii 
studií, jež nově a důkladně analyzovaly řadu otázek spojených s dějinami 
husitství a Zikmundovy vlády a mnohé další otevřely. Po studii následu-
je soupis regestovaných listin, poté regestář, seznam citované literatury 
i jmenný a místní rejstřík.
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Jednotné schéma regestů je uspořádáno ve sledu datace dnešní – 
denní datace originální – léta vlády – vlastní regest – kancelářské poznámky 
– popis listiny a její dochování včetně pozdějších opisů a konfirmací – starší 
edice a literatura. Vyzdvihnout musíme zpracování vlastních regestů s obsa-
hy listin, které jsou formulovány velmi pečlivě a obsáhle – některé z regestů 
zabírají i několik tiskových stran, editor v podstatě parafrázuje dispoziční 
jádro listiny a důsledně si všímá veškerých odchylek od ustáleného formu-
láře v dalších částech. Vybrané termíny, ať již jde o místní názvy, titulace či 
dobové pojmy, jsou uváděny v závorkách v originálním znění jazyka listiny. 
Elbel nadto opatřil vybrané regesty poznámkami, v nichž upřesňuje odkazy 
na dokumenty, o kterých se v listině hovoří, či vysvětluje historický kontext 
vydání listiny. Jde tak sui genereis o mikrostudie a velmi náročný vydava-
telský způsob, který v sobě kombinuje diplomatický a historický přístup 
k prameni. Vzhledem k tomu, že jde často o listiny již mnohokrát využité, 
bylo nutné citlivě nakládat s odkazy na sekundární literaturu. Editor uvádí 
v úplnosti odborné tituly, které se dotčenou listinou skutečně zabývaly, ať 
již jejím kritickým rozborem nebo v nich tvořila jeden z podstatných prvků 
výkladu, a víceméně opomíjí drobné zmínky na okraji.

Provenienční způsob vydávání, který nabízí v případě takto rozlehlých 
souborů pramenů (kvantitativně a teritoriálně) asi jedinou rozumnou vyda-
vatelskou cestu, samozřejmě není pro badatele tak pohodlný jako chrono-
logický, který v časovém sřetězení editovaných písemností nabízí zdánlivě 
bezprostřednější obraz minulých dějů. Badatelé přitom často zapomínají, že 
i takový obraz je ve skutečnosti moderní konstrukcí. Provenienční přístup 
ovšem není ani pro editora o mnoho pohodlnější, neboť na druhou stranu 
vyžaduje hlubší přístup k listině. Elbelova heuristická práce je úctyhodná 
(jakkoli nelze vyloučit, že soubor Zikmundových moravik a silesik bude 
v budoucnu ještě doplněn), stejně jako kritika (v regestech a popisech 
listin jsem narazil jen na jednu drobnou chybu, jež zřejmě vznikla při 
práci s fotokopií). Náročný přístup k zpracovávání zikmundovských svaz-
ků Regest imperii uživatelé nepochybně ocení, právě tak nepochybně ale 
budou netrpělivě očekávat další díly.  Tomáš Borovský

Rudolf F i š e r :  Třebíč. Příběhy židovských familiantů
Třebíč, FIBOX 2012, 230 s., ISBN 80-85571-21-8

Na knižním trhu se nedávno objevila další monografie Rudolfa Fišera, 
velkého znalce židovského ghetta v Třebíči. Na svůj „häuserbuch“ třebíčské-
ho ghetta (Třebíč. Osudy židovských domů 1724–1850. Třebíč, FIBOX 2005) 
autor nyní navázal vylíčením životních osudů obyvatel těchto domů – tře-
bíčských familiantů. A opět se tohoto úkolu zhostil s pečlivostí sobě vlastní.

V úvodu nazvaném Židovští familianti (s. 9–11) se autor nejprve věnuje 
vysvětlení pojmu „familiant“ – konstatuje, že dosavadní naučné slovníky 



177

Z Á K L A D Y

znají pouze obecný význam slova „familiant“ jako dědičného nájemce půdy. 
Zde však máme co do činění se „židovským familiantem“, kterýžto pojem 
vznikl jako důsledek nařízení císaře Karla VI. z roku 1726, jemuž se běžně 
říká „familiantský zákon“. Pro doplnění však dodejme, že výklad pojmu 
„židovský familiant“ podává Libor Vykoupil ve Slovníku českých dějin (2. do-
plněné vydání, Brno 2000, s. 718, heslo Židé). Nadále ale platí další autorův 
poznatek, že práce o židovských familiantech v českých zemích prakticky 
neexistují a Fišerovo dílo je tedy na tomto poli dílem průkopnickým.

V první kapitole Zapomenuté příběhy (s. 13–19) se autor zabývá pra-
meny a jejich výpovědní hodnotou. Od úvahy o roli příběhu v současné 
historiografii přechází k obecnému zamyšlení nad metodologií a postupy 
historikovy práce. Velmi zjednodušeně bychom mohli říci, že jde o rozpor 
mezi pozitivistickým a antropologickým přístupem a s trochou nadsázky 
může recenzent konstatovat, že Rudolf Fišer dokázal zdánlivě nemožné 
– propojil oba přístupy. Ve stroze úředních pramenech nachází nesčetné 
příběhy třebíčských židovských familiantů, jejichž osudy byly mnohdy 
neradostné a lidsky hluboce dojímavé. Rudolf Fišer pak celým svým dílem 
potvrzuje poznatek, že bez důkladné znalosti pramenů nelze zkoumat 
minulost. K tomu podotkněme, že příběhy založené na zdánlivě nudných 
úředních aktech podává Fišer poutavě a velmi čtivě. Druhá kapitola Židovské 
město v Podklášteří (s. 21–45) je věnována přehledu dějin židovské komunity 
v Třebíči, přesněji řečeno v židovské čtvrti Třebíče – Podklášteří. Autor zde 
podává kritický přehled dosavadní literatury a pramenů o vzniku židov-
ské obce v Předklášteří a o jejích starších dějinách. Podrobněji se zabývá 
vznikem ghetta v Třebíči, ke kterému došlo z rozhodnutí vrchnosti již tři 
roky před vydáním tzv. translokačního dekretu (1726), kterým měli být 
Židé separováni od křesťanů. Zde je nutno poznamenat, že židovská ghetta 
v tom smyslu, jak je chápeme dnes, v českých zemích vznikla až v této době 
a v této souvislosti. Před vydáním zmíněného dekretu totiž židovské domy 
nacházíme běžně mezi křesťanskými, byť jisté tendence k vytváření čistě 
židovských sídlišť existovaly již dříve. Autor se věnuje také tvaru, vývoji 
a vzhledu ghetta (snad není třeba připomínat, že třebíčská židovská čtvrť je 
zapsána mezi památky UNESCO), ovšem jen v patřičných mezích, protože 
tomuto tématu věnoval jiné své práce. S Fišerovou úvahou, že v třebíčském 
ghettu mohla působit písařská škola (s. 28), lze jen souhlasit, byť o nějaké 
organizované výuce hebrejské kaligrafie nemáme žádné doklady, známe 
však několik kaligrafů původem z Třebíče, kteří se touto činností v 18. století 
živili (naposledy k tomu Falk Wiesemann: Z Třebíče do Vídně. Židovská 
kaligrafie a knižní malba na Moravě v 18. století. Judaica Bohemiae 46, 2011 
– Supplementum, s. 365–377). Popsán je také vnitřní život židovské obce, 
role rabínů a dalších veřejných osob spjatých se synagogou. Autor si všímá 
i povolání a způsobu obživy obyvatel ghetta: navzdory vžitým představám, 
podle nichž bylo Židům zakázáno vlastnit zemědělskou půdu, prokazuje, 
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že ještě v poslední čtvrtině 17. století měli Židé třetinu rozlohy všech polí 
a luk ve vsi Podklášteří. Z řemesel bylo rozšířené koželužství, které bylo 
běžné i u Židů v jiných obcích. Podnětné jsou také pasáže o vývoji židovské 
samosprávy (s. 38–39): pro starší období Fišer uvádí v čele obce židovského 
rychtáře s židovskými konšeli (což odpovídá situaci jinde, kde se konšelé 
mohou nazývat třeba starší, ale princip je stejný), tento výbor řídící život 
židovské obce pak podle pramenů důsledně označuje jako „Židovský soud“ 
(Judengericht). Od 20. let 19. století je pak židovský rychtář označován jako 
„představený“. Zajímavá je také praxe odvodů židovských vojáků, která 
začala být uplatňována za vlády Josefa II., či „policejní“ záležitosti, které 
muselo řešit představenstvo židovské obce, a velmi přínosný je podrobný 
popis školských záležitostí, podaný v souvislosti s výkladem o zřízení ně-
mecké židovské školy v roce 1782, neboť vysvědčení z této školy se stalo 
jednou z důležitých podmínek pro získání familiantského místa. 

Ve třetí kapitole Za hranicemi ghetta (s. 47–57) autor rozebírá vztah 
třebíčských Židů jak ke křesťanům žijícím přímo v samotném ghettu (kde 
nacházíme především křesťanské služebnictvo, jehož zaměstnávání bylo 
Židům dříve zakázáno, později však bylo povoleno pod podmínkou, že 
křesťané nebudou sdílet stejné obydlí se Židy), tak ke křesťanským sou-
sedům v Podklášteří, k měšťanům v Třebíči, k obyvatelům celého panství 
včetně vrchnosti, jakož i vazby, které Židé z Třebíče udržovali v rámci 
celého tehdejšího Moravského markrabství. Autor konstatuje, že nejčas-
tější kontakty měli třebíčští Židé se židovskými obcemi v bezprostředním 
okolí (Brtnice, Velké Meziříčí, Puklice, Třešť a především Jemnice), své 
manželky si často přiváděli i z Mikulova, tehdejšího centra moravského 
židovstva a sídla zemského rabína. Z ostatních trhů měla pro třebíčské Židy 
největší přitažlivost tehdejší zemská metropole Brno, významné centrum 
obchodu a rodícího se textilního průmyslu. Východní a severní Moravu 
pak podle Fišera třebíčští Židé prakticky nenavštěvovali. Z ostatních zemí 
habsburské monarchie směřovali své aktivity především do sousedních 
Čech, Rakous a do Uher.

Dalo by se říci, že všechny uvedené kapitoly tvoří „úvod do proble-
matiky“ a v další části knihy se Rudolf Fišer zaměřil na vlastní téma – ži-
dovské familianty. A poznamenejme, že tato část knihy je nejpřínosnější, 
protože v takovém rozsahu se této problematice dosud nikdo nevěnoval. 
V kapitole Osudové rozhodnutí (s. 59–65) popsal Fišer okolnosti vydání 
dekretu císaře Karla VI. z 24. října 1726, jímž stanoven numerus clausus 
židovských rodin (familiantský zákon) a který byl spolu s translokačním 
dekretem vyvrcholením dosavadních antijudaistických tendencí. Autor 
podává také genezi familiantského zákonodárství až do první poloviny 
19. století. Zmíněný zákon po nepatrném zmírnění v době josefinských 
reforem platil až do roku 1848 a znamenal výrazný zásah do soukromého 
a rodinného života českých a moravských židů. Ženit se totiž mohl jen 
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„familiant“, tedy držitel rodového místa, které mohl získat po splnění 
určitých podmínek (prokázání vzdělání a majetku) a po úředním pře-
zkoušení. Není třeba rozebírat, jak fatální důsledky pro židovské obyva-
telstvo tento zákon přinášel. Zde jen drobná oprava: pro třebíčské Židy 
bylo samozřejmě směrodatné usnesení moravského zemského sněmu 
o omezení jejich usazování na Moravě z roku 1650, nikoliv usnesení 
sněmu českého (s. 62). V následující kapitole Tíha zákona (s. 67–81) je 
popsán zdrcující dopad těchto nařízení na vztahy uvnitř židovské komu-
nity, který se projevoval především v zápase o získání rodového místa, 
tedy o možnost založit rodinu a nadále vést důstojnou existenci. Místo 
familianta se zpravidla uprázdnilo jen smrtí jeho držitele a jeho udělení 
novému uchazeči provázela zdlouhavá byrokratická a ponižující procedu-
ra, provázená rozmíškami a korupcí. Zde mohl autor pro první polovinu 
19. století čerpat z bohatého archivního materiálu. Oženit se tedy mohl 
pouze držitel rodového místa, což byl zpravidla nejstarší syn. Ostatním 
synům bylo toto právo upřeno a ti se pak uchylovali k tajně uzavíraným 
sňatkům, popřípadě k emigraci. Důsledky tohoto nehumánního opatření 
v třebíčském ghettu pak Rudolf Fišer dokumentuje v kapitole Pokoutní 
manželství a konkubináty (s. 83–87), která je vlastně tematickým pokra-
čováním kapitoly předchozí. O tom, že úřady nebraly tuto věc na lehkou 
váhu, svědčí i vyšetřování z roku 1826, z něhož vzešel seznam 56 dvojic 
podezřelých z toho, že spolu žijí v „konkubinátu“. 

Kniha pak pokračuje nejobsáhlejší kapitolou Příběhy familiantů 
(s. 89–145), podle níž je celé dílo pojmenováno. Zde Rudolf Fišer na zá-
kladě pramenů předkládá osudy jednotlivých příslušníků třebíčského 
ghetta či jejich rodin, které sice, jak sám autor píše, tvoří „úlomky jedinečné 
historie jednotlivců“, dohromady však vcelku věrně zrcadlí každodenní život 
v ghettu. Několik prvních příběhů se týká osob žijících v 17. a na počátku 
18. století, kdy ještě nemůžeme hovořit o židovských familiantech ve smy-
slu familiantského zákona, to však není vůbec na závadu. Je až s podivem, 
kolik zajímavých a poutavých mikropříběhů se podařilo Fišerovi z archiv-
ních pramenů vytěžit a je logické, že nejčastěji šlo o starosti se získáním 
rodového místa. Popsány jsou i nepříliš čisté postupy jako udávání či zvůle 
úředníků, vrchnostenských i členů židovské samosprávy, vyšetřování taj-
ných sňatků či těžký úděl „konkubín“ a jejich úředně nemanželských dětí. 
O zhoubném dopadu familiantského na vztahy uvnitř ghetta svědčí i návrh 
několika familiantů z roku 1826, aby se familiantem mohl stát pouze vnuk 
familiantů, tedy snaha o jakési dědičné zakonzervování rodových míst pro 
„čistokrevné“ familianty. Na druhé straně Rudolf Fišer ve druhé čtvrtině 
19. století pozoruje úpadek zájmu o familiantská čísla mezi prvorozený-
mi mládenci z důvodů chudoby a tíživé sociální situace. Výmluvné jsou 
záznamy nočních přepadů obyvatel ghetta aktivním panským písařem 
v doprovodu mušketýrů, který se snažil nachytat dvojice žijící v „konkubi-
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nátu“. Nakolik bylo vyšetřování následující v případě úspěšného „úlovku“ 
ponižující, není snad třeba ani popisovat.

Na tyto jednotlivé drobné příběhy pak navazuje poslední osmá ka-
pitola Třebíčští familianti 1796–1849 (s. 147–202), kterou tvoří abecedně 
řazené medailonky všech známých třebíčských držitelů rodových čísel. 
Časově musel autor tento přehled vymezit uvedenými léty, pro která má 
dostatek archivního materiálu. K této úctyhodné práci s prameny je třeba 
poznamenat, že autor čerpal pouze z fondů uložených v Moravském zem-
ském archivu a ve Státním okresním archivu v Třebíči. Kniha je vybavena 
poznámkových aparátem, přehledem pramenů a literatury, anglickým 
a německým souhrnem a jmenným rejstříkem. Vytištěna je na křídovém 
papíře a doplněna bohatou fotografickou přílohou.

Závěrem může recenzent s uspokojením konstatovat, že i tato kniha 
Rudolfa Fišera dalece překračuje hranice a význam třebíčského ghetta, 
jemuž je věnována. A to nejen tím, že autor fakticky jako první na základě 
pramenů popisuje mechanismy realizace a důsledky familiantského zákona 
i jeho dopad na obyvatele třebíčského židovského ghetta, které na Moravě 
patřilo spíše k těm větším, ale také tím, že kniha je i zdrojem cenných in-
formací pro genderová studia, pro vývoj židovské samosprávy, pro dějiny 
každodennosti a díky přehledu familiantů rovněž pro židovskou genealogii, 
která se mnohdy potýká s nedostatkem pramenů. 

Pavel Kocman

*

Zdeňka K o k o š k o v á  –  Jaro-
slav P a ž o u t  –  Monika S e d l á -
k o v á  (edd.): Pracovali pro Třetí říši. 
Nucené nasazení českého obyvatelstva 
Protektorátu Čechy a Morava pro váleč-
né hospodářství Třetí říše (1939–1945). 
Edice dokumentů s historickým úvodem 
Stanislava Kokošky 
Praha, Scriptorium 2011, 464 s., ISBN 978-
80-87271-39-1

Již od konce 60. let 20. století se tu 
a tam v domácí historické literatuře začaly 
objevovat publikace (odborné i pamětnic-
ké), jejichž ústředním tématem byla nucená 
práce českých lidí pro „válečné úsilí“ Třetí 
říše. Spíše než o nějaké soustavnější bádání 
na tomto poli se však jednalo o téma, které 
stálo více či méně na okraji vědeckého zá-
jmu, a to i z toho důvodu, že období Pro-
tektorátu Čechy a Morava a vůbec dějiny 
2. světové války jako takové přinášely mno-

hem závažnější a také atraktivnější témata, 
na která se badatelé při svém výzkumu 
zaměřovali. Zlom v pohledu na tuto pro 
mnohé nuceně nasazené bolestnou kapitolu 
jejich života přinesla až změna ve druhé po-
lovině devadesátých let 20. století a na po-
čátku nového tisíciletí v podobě rozsáhlé 
odškodňovací akce, jež měla totálně nasa-
zeným prostřednictvím finančního příspěv-
ku alespoň částečně napravit křivdy, které 
na nich napáchal nacistický režim. Celý pro-
ces odškodnění s sebou samozřejmě nesl 
také nároky na různé státní úřady, které 
vyřizovaly žádosti nuceně nasazených. Mezi 
nimi se uplatnily zvláště archivní instituce, 
jejichž pracovníci kromě vyhledávání pat-
řičných archivních dokumentů začali sami 
celou problematiku hlouběji studovat a vý-
sledky své práce postupně přinášet nejen 
odborné historické obci, ale také široké 
veřejnosti. Hlavní podíl na celém odškod-
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ňovacím procesu měl z archivních pracovišť 
Národní archiv (dříve Státní ústřední ar-
chiv), jehož odborní pracovníci po sérii vý-
stav, odborných seminářů a sborníků nyní 
přicházejí s rozsáhlou edicí dochovaných 
dokumentů z českého i německého prostře-
dí, které se týkají nuceného pracovního na-
sazení českých občanů na území Třetí říše. 
A již dopředu můžeme říci, že toto jejich 
úsilí lze kvitovat s povděkem a uznáním.

Práce je rozdělena na několik částí. 
V úvodu se nacházejí předmluvy zástupce 
německé nadace Připomínka, odpovědnost 
a budoucnost, která celý projekt podpořila, 
a také samotných autorů edice. Skutečný 
úvod pak tvoří studie historika Stanisla-
va Kokošky z Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., která se snaží v hlavních 
bodech shrnout a výstižně postihnout pro-
blematiku nuceného pracovního nasazení 
z pohledu historiografie, a to na základě 
právních norem, vyhlášek a nařízení, a také 
přiblížit čtenáři jednotlivé fáze průběhu 
totálního nasazení v kontextu celkového 
vývoje okupační politiky. Úvod doprová-
zí ediční poznámka, v níž editoři Zdeňka 
Kokošková, Jaroslav Pažout a Monika 
Sedláková shrnují dosavadní stav bádání 
a zpracování tématu nuceného nasazení 
v české i zahraniční historiografii. Jako do-
plněk je uveden přehled archivních fondů, 
které lze při studiu uvedené problematiky 
využít. Po tomto úvodu, který čtenářům 
osvětluje celou problematiku, následuje 
edice 143 dokumentů. Editoři si dali práci, 
aby velmi přehlednou formou zveřejnili co 
nejvíce relevantního archivního materiálu, 
který je roztroušen po mnoha archivech. 
Každý otištěný a chronologicky zařazený 
dokument doprovází rozsáhlý poznámko-
vý aparát, který přibližuje okolnosti vzni-
ku pramene, přináší doplňkové informace 
a odkazuje na další dokumenty, mnohé 
také přímo publikuje. Vedle uveřejněných 
zákonů, vyhlášek a nařízení se tak zde ob-
jevují přepisy dokumentů nejdůležitějších 
státních úřadů (autonomních i okupač-
ních) existujících v tehdejším Protektorátu 
Čechy a Morava a také nejvyšších orgánů 
Třetí říše. Za povšimnutí stojí i snaha edi-
torů zařadit do edice dokumenty vzešlé 
z činnosti nižších orgánů státní správy 
i vybraných podniků. 

Často suchý jazyk přetištěných úřed-
ních dokumentů vyvažuje a mimořádně 
vhodně oživuje publikování dochovaných 
dopisů soukromé provenience. Zařazení 
těchto materiálů je výsledkem předchozí 
činnosti editorů při zpracování a vyřizová-
ní žádostí jednotlivých totálně nasazených, 
kteří jim tyto dokumenty často velmi osobní 
povahy poskytli. Jedná se především o do-
pisy, jež hovoří často zoufalým jazykem 
rodičů, kteří se upřímně bojí o své nuceně 
nasazené děti, nebo o žádosti adresované 
protektorátním úřadům o uvolnění potom-
ka z nuceného nasazení z důvodu neutěše-
né situace v rodině či špatného zdravotního 
stavu pisatelů. Jinou skupinu pak tvoří do-
pisy dělníků, kteří žádosti o návrat domů 
odůvodňují nejen dlouhým odloučením 
od rodiny, ale především dlouhotrvajícím 
pobytem v Německu. Tyto často emocio-
nálně laděné dopisy velmi názorně ukazují 
osudy konkrétních lidí a jejich obyčejný 
lidský strach o blízké či o sebe samotné. 

Jak se na podobnou práci sluší, edice 
dokumentů je na začátku opatřena edičním 
úvodem a na konci seznamem použitých 
zkratek, jmenným a místním rejstříkem 
a rovněž rozsáhlým soupisem použitých 
vydaných i nevydaných pramenů, edic a li-
teratury, jenž vypovídá o úctyhodné práci 
editorů, kteří museli během uplynulých let 
provést náročný a důkladný průzkum ne-
jen v České republice, ale také v Německu, 
popřípadě v Rakousku. Publikaci obohacuje 
zařazení černobílých fotografií a faksimilí 
zajímavých archivních dokumentů. Závě-
rem nezbývá než konstatovat, že práce při-
náší více než solidní základ pro další bádání 
na tomto poli soudobých českých dějin.

Radek Slabotínský 

Pierre B o u r d i e u :  Sociologické 
hledání sama sebe
Praha, Doplněk 2012, 108 s., ISBN 978-80-
7239-280-3

Útlá kniha Pierra Bourdieu má s tzv. 
„čistou historií“ jen málo společného. Přesto 
ji považuji za nesmírně užitečné čtení pro 
každého historika. Má to hned několik dů-
vodů. Bourdieu, muž zprvu na okraji, záhy 
však v centru sociologického a etnografic-
kého bádání, prožil bouřlivý život, který 
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sám o sobě vydává svědectví o poválečných 
osudech Francie. Dále je Bourdieu autorem 
nebo alespoň propagátorem některých poj-
mů a konceptů, které dnes patří do káno-
nu humanitního a sociálněvědního bádání, 
jako jsou „pole“ nebo „habitus“. 

Poslední knížka, již Bourdieu předklá-
dá, je „pokusem shromáždit a vydat několik 
prvků k sociologické sebeanalýze“ a autor se 
vysloveně brání tomu, aby byla považová-
na za autobiografii. Přesto se jí však chtě 
nechtě stává, neboť autor nemůže skrýt 
ani jazykem, ani snahou o to vyjadřovat co 
největší odstup od sebe samého, kým je 
a jak uvažuje. Neméně – a tomu se ani au-
tor nebrání – představuje i svědectví o jeho 
vědeckých názorech a metodách. Dává nám 
tak nahlédnout, kde se domnívá, že leží pří-
činy jeho zájmu o utváření „habitu“ a jeho 
významu při integraci do světa prestižních 
francouzských internátních škol. Rovněž tak 
nám zprostředkovává svůj ostře kritický po-
hled na francouzskou inteligenci a na pro-
středí jejího formování. Pro českého čtenáře 
je pohled Pierra Bourdieu o to zajímavější, 
že fenomén internátních škol není pro čes-
ké prostředí typický a distribuce sociálních 
rozdílů většinou neprobíhá po ose kultur-
ního kapitálu v takové míře jako ve Francii. 
Bourdieu ve své knize pečlivě konstruuje 
obraz sebe samého jako člověka, který sice 
prošel všemi stupni elitního francouzského 
vzdělávacího systému, avšak důsledně se 
snaží udržet si odstup a vybírat si ne zcela 
klasickou cestu k získání uznání – Bourdieu 
například připomíná své kontakty s „nekla-
sickými“ autoritami, případně vehementně 
upozorňuje na vůdčí úlohu filozofie v sys-
tému francouzského školství, jíž se, jak při-
pomíná, vědomě odcizil, aby se přiklonil 
k oborům, jež stály v hierarchii níže, jako 
byla sociologie nebo etnologie. Typická je 
pro jeho dílo rovněž snaha demaskovat 
úlohu vzdělávacího systému, který obec-
ným uznáním své spravedlnosti výrazně 
přispívá k utužení společenských rozdílů 
– ve Francii snad ještě výrazněji než u nás 
totiž platí, že respektovaný habitus (zdě-
děné způsoby, apod.) přispívá k úspěchu 
studentů ve stejné míře jako inteligence. 
Podobné motivy stojí i za snahou nahlížet 
na svět inteligence jako na specifické pole, 
kde se střetávají různé strategie umožňující 

posílit postavení jednotlivců v jeho rámci, 
a nikoli nutně jako na kolbiště ušlechtilých 
snah a myšlenek. (Koncept „pole“ obecně 
představuje zajímavý způsob jak se praktic-
ky vypořádat s konceptualizací utváření spe-
cifické komunity se svébytným diskursem.) 
O obojím ostatně svědčí francouzskými in-
telektuály údajně sdílený důraz na obtížně 
definovatelný „styl“ a „eleganci“, jež nejsou 
ani tak získány četbou učebnic, jako spíše 
mimochodem osvojeny v rodinném prostře-
dí. (Od tradice anglických internátních škol 
se tento systém liší mírou své centralizova-
nosti a vazbou na stát.) Už proto je zřejmé, 
že se u autora nejedná o pouhou pózu, ne-
boť i překlady francouzských odborných 
textů dosvědčují péči, jíž se dostává literární 
stránce tamních odborných textů, zatímco 
Bourdieua forma vlastního textu nezajímá. 
Jinak bychom obtížně vysvětlili krkolom-
né periody s mnoha vsunutými podřadicími 
větami, které v několika skocích upřesňují 
autorovy myšlenky.

Shrneme-li si tedy, co útlá knížečka 
přináší, je to vhled do autorova stylu lite-
rárního i badatelského. Nabízí seznámení 
s jeho vývojem a osobními postoji, jak se 
prolínají do autorových snah sociologicky 
a s odstupem pochopit fungování moderní 
francouzské společnosti i společností ar-
chaických. Zdůrazňuje hlavní okruhy bádá-
ní a naznačuje i použité metody. Tím nabízí 
zajímavé uvedení do autorova díla, jež je 
zdejší badatelské veřejnosti bohužel jen ne-
dostatečně zpřístupněno překlady do češti-
ny. Navíc představuje velmi podnětné čtení 
pro každého historika historiografie, neboť 
čím jiným než také „historickým polem“ je 
naše vlastní bádání? David Kalhous

Jaroslav P á n e k  –  Eliška F u č í -
k o v á  –  Martin G a ž i  –  Roman 
L a v i č k a  –  Petr P a v e l e c  – 
Robert Š i m ů n e k  (edd.): Rožmber-
kové. Rod českých velmožů a jeho cesta 
dějinami
České Budějovice, Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Českých Budějo-
vicích 2011, 752 s., 672 obr., ISBN 978-80-
85033-31-1

Tato reprezentativní publikace vy-
šla u příležitosti stejnojmenné výstavy 
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ve Valdštejnské jízdárně v Praze, konané 
od 18. května do 21. srpna 2011, a podí-
lelo se na ní celkem 82 autorů, které zde 
nemůžeme všechny vyjmenovat. V obecné 
skladbě je celé dílo rozčleněno do čtyř zá-
kladních částí, pojmenovaných Společenské 
prostředí (s. 24–179), Sídelní síť, rezidence, 
a velmožský dvůr (s. 182–371), Výtvarné 
umění v rožmberském dominiu (s. 374–623) 
a Od tradice k odkazu (s. 626–663). V rámci 
těchto hlavních oddílů jsou otištěny synte-
tizující studie k jednotlivým tématům týka-
jícím se Rožmberků, kratší statě věnující se 
jednotlivostem a analytické studie i oddíly 
s katalogovými hesly předmětů vystavených 
ve Valdštejnské jízdárně. Část těchto infor-
mací je navíc doplněna komentáři zařazují-
cími tyto konkrétní materiály a technologie 
do uměleckohistorických nebo kulturně-
historických souvislostí. Celé uspořádá-
ní se snaží odlišnými přístupy k vytčené 
problematice hledat souvislosti a paralely 
i mezioborovou spolupráci. 

Úvodní část nazvanou Rožmberko-
vé mezi legendou a skutečností (s. 18–19) 
s informacemi o významu rodu ve středo-
evropském kontextu i v rámci zemí Ko-
runy české napsal J. Pánek a připojena je 
také genealogie rodu (s. 20–21). J. Pánek 
spolu s R. Šimůnkem a V. Vaníčkem jsou 
hlavními autory oddílu Společenské prostře-
dí. Rožmberkové v českém státě a stavovská 
společnost (s. 24–179), kde jsou otištěny 
biografie nejdůležitějších příslušníků rodu 
– písemnými prameny doloženého zakla-
datele Vítka I. z Prčice († 1194), Vítka III. 
Mladšího z Prčice († po 1244 či již 1236), 
Voka I. z Rožmberka († 1262), Petra I. 
z Rožmberka († 1347) a jeho nástupců 
Jindřicha II. († 1346 u Kresčaku), pro-
bošta u Všech svatých na Pražském hra-
dě Petra II. († 1384), Jošta I. († 1369), 
Oldřicha I. z Rožmberka († 1390), jehož 
nástupcem se stal jeho syn Jindřich III. 
(† 1412) a Jana I. († 1389), dále první-
ho vladaře v letech 1418–1451 Oldřicha 
II. z Rožmberka (1403–1462) s jeho syny 
druhým vladařem v letech 1451–1457 Jin-
dřichem IV. († 1457), generálním převorem 
českých johanitů a vratislavským biskupem 
Joštem II. († 1467) a třetím vladařem v le-
tech 1457–1472 Janem II. († 1472), jeho 
syny čtvrtým vladařem v letech 1472–1475 

Jindřichem V. (1456–1489), pátým v letech 
1475/1478–1493 Vokem II. (1459–1505), 
šestým v letech 1493–1523 Petrem IV. 
(1493–1523) a Oldřichem III. (1471–
1513). Syny Voka II. z Rožmberka byli 
sedmý vladař v letech 1523–1526 Jindřich 
VII. (1496–1526), osmý vladař v letech 
1526–1532 a generální převor českých jo-
hanitů Jan III. (1484–1532), devátý vladař 
v letech 1532–1539 Jošt III. (1488–1539), 
desátý v letech 1539–1545 Petr V. zvaný 
Kulhavý (1489–1545). Jedenáctým vlada-
řem v letech 1551–1592 se stal syn Još-
ta III. Vilém z Rožmberka (1535–1592) 
a konečně pozici posledního dvanáctého 
vladaře zastával v letech 1592–1611 Petr 
Vok z Rožmberka (1539–1611), s nímž rod 
po meči vymírá. Poměrně značný prostor 
je v katalogové části textu věnován sfragi-
stickým a heraldickým dokladům i písem-
ným pramenům, malbě a ikonografii včetně 
vedut, dále hmotným památkám jako jsou 
kovové dveře, klepadla a zámky, liturgic-
ké (např. kasule) i další textilní předmě-
ty, ostatkové kříže, monstrance, ciborium, 
mešní kalichy, stolní krucifixy, chrámové 
lavice i funerální památky spojené s Petrem 
Vokem. V závěru kapitoly je věnována po-
zornost Územnímu vývoji rožmberského domi-
nia (A. Stejskal – R. Šimůnek, s. 108–117), 
administrativě a kanceláři (tíž, s. 118–127), 
měšťanům a poddaným, řemeslům a ce-
chům, správě a samosprávě (J. Čechura, 
s. 128–147), rožmberskému rybníkářství 
na Třeboňsku (V. Rameš, s. 146–155), min-
covní činnosti pánů z Rožmberka v 15. a 16. 
století (P. Vorel, s. 156–173) a hospodaření 
posledních Rožmberků včetně pivovarnictví 
(A. Stejskal a J. Hansová, s. 174–181). 

Druhý oddíl nese název Sídelní síť, re-
zidence a velmožský dvůr (s. 182–371). Uvádí 
jej † T. Durdík výkladem o rožmberských 
hradech (s. 182–195) – Bavorově, Bechyni, 
Benešově nad Černou, Českém Krumlovu, 
Dívčím Kameni (Maidštejn, Menštejn), Do-
bronicích, Helfenburku, Hradišťku, Hrádku 
u Trhových Svin, Chlucově, Choustníku, 
Kuglvajtu, Ledenicích, Lomnici, Louzku, 
Maškovci, Miličíně, Netolicích, Nových 
Hradech, Poděhusích, Pořešíně, Prachati-
cích, Protivíně, Příběnicích a Příběničkách, 
Rožmberku, Soběslavi, Sokolčím, Strašicích, 
Trhových Svinech, Třeboni, Údolském 



184

L I T E R A T U R A

Hrádku, Velešíně, Vikštejnu, Vimberku, 
Vimperku, Vlčtejnu, Vydřiduchu, Vítkově 
Hrádku, Zbirohu a Zvíkově. Celá tato část 
je vybavena vyobrazeními půdorysů po-
pisovaných objektů, vedutami a fotogra-
fickou dokumentací. Zvláštní pozornost 
je věnována českokrumlovskému zámku 
za posledních Rožmberků (A. Kubíková, 
s. 196–197). V. Brych a J. Frolík podrobně 
popisují středověké a raně novověké kachle 
s motivem pětilisté růže (s. 198–208), 
P. Chotěbor s dalšími spoluautory palác 
pánů z Rožmberka na Pražském hradě 
(s. 209–217) včetně plánové dokumentace 
a architektonických článků, L. Ourodová-
-Hronková se věnuje zámku v Třeboni 
(s. 218–219) a V. Ouroda vlivům rožm-
berské tradice na stavební podobu Vim-
perka v raném novověku (s. 220–221). 
Města a městečka jako opěrné body panství 
Rožmberků jsou potom tématem statě 
V. Razíma (s. 222–233). Pozornost věnuje 
Rožmberku, Českému Krumlovu, Novým 
Hradům, Sedlčanům, Soběslavi, Pracha-
ticím, Třeboni i dalším lokalitám (např. 
Haslach v Horních Rakousích, Neveklov), 
počátkům měst a městeček, jejich opevně-
ním, ale také latránům pod hrady Příběnice, 
Maidštejn, Český Krumlov či proti Velešínu. 
Vedle hradů a měst je značná pozornost 
věnována také rožmberským klášterům 
a nekropolím (R. Šimůnek, s. 234–245) se 
zvláštním zřetelem k rožmberské fundaci 
cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, 
založené nedaleko první rezidence Rožm-
berků v roce 1259 s hrobkou rodu (Z. Tho-
mová, Lokalizace a nedestruktivní průzkum 
rožmberské hrobky v cisterciáckém klášteře 
Vyšší Brod, s. 242–245; zde upozorňuji, že 
V. Hašek má titul RNDr. a není doc.; pozn. 
č. 1 na s. 242). Nechybí seznam pohřbe-
ných v další nekropoli v augustiniánském 
konventu v Třeboni i některé další ojedi-
nělé pohřby na jiných místech (krumlovský 
farní kostel sv. Víta, Vratislav, klášter Skotů 
ve Vídni, Steinbruch a Hellmonsödt v hor-
norakouském Mühlviertelu). Připomenuto 
je uvedení minoritů a klarisek do rezidenč-
ního města Českého Krumlova v padesá-
tých letech 14. století, roku 1367 založený 
augustiniánský konvent v Třeboni a v roce 
1384 vzniklá paulánská poustevna v Přední 
Výtoni, za husitských válek do rožmber-

ského područí získaný cisterciácký klášter 
Zlatá Koruna, dále řeholní dům premonst-
rátů v Schläglu (Horní Rakousy) a koneč-
ně povolání jezuitů do Českého Krumlova 
Vilémem z Rožmberka roku 1584. Kolej 
byla slavnostně předána 16. května 1588, 
čímž bylo ukončeno třeboňské provizorium 
(přišli sem roku 1571, kolej byla svěcena 
10. prosince 1590). Připomenuty jsou zde 
též náhrobníky, Rožmberský epitaf z Vyš-
šího Brodu, prezentován je tzv. Závišův 
kříž, uchovávaný v cisterciáckém opatství 
ve Vyšším Brodě. 

Další část kapitoly se zabývá rožm-
berským rezidenčním dvorem (A. Stejskal 
– R. Šimůnek, s. 246–249) s úřednickou 
složkou, „fraucimorem“, služebným perso-
nálem atd. Celkem je počet členů hradní 
posádky, dvorského služebnictva a hospo-
dářského personálu v pozdním středověku 
a raném novověku odhadován přibližně 
na 100 až 120 osob. Za Petra Voka tvořilo 
obě sféry – „hořejší“ reprezentativní a hos-
podářský „dolejší zámek“ asi 240–250 osob 
s ročními náklady kolem 6500 kop grošů 
v hotovosti, vedle náležité dávky naturálií, 
před smrtí posledního Rožmberka jej v roce 
1609 v Třeboni tvořilo již 335 osob. Dvory 
posledních Rožmberků je možno vzhledem 
k výjimečnosti rodu definovat jako centra 
politiky, kultury, patronátu a mecenátu. Ze 
samotných publikovaných informací potom 
vyplývá, jaký dluh má současné bádání 
k poznání pramenů o chodu rožmberské-
ho panství v 16. století, jež jsou roztrou-
šeny v třeboňských a českokrumlovských 
archivních fondech. Navazuje podkapitola 
nazvaná Vzdělanostní a kulturní profil rožm-
berského dvora (s. 250–309). Literaturu a li-
terární tvorbu a kulturu spjatou s rodem 
Rožmberků od řady autorů uvádí V. Bok 
(s. 250–253). Sleduje literaturu a literární 
kulturu, básnické zpracování orsiniovské 
fikce; rožmberskému historiografovi Vác-
lavu Březanovi věnuje pozornost J. Pánek 
(s. 270–271), stranou nezůstává rožmber-
ská knihovna, vzdělání obecně, alchymie, 
astrologie a poznávání přírody, hudba 
i slavnosti včetně rytířských klání a tur-
najů, rodových tradic a obecně rožmber-
ské kulturní prostředí v raném novověku. 
Uváděna je zde řada rukopisů počínající již 
ve druhé polovině 13. století, ale zejména 
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ze 14. a 15. věku včetně fikce o příbuznosti 
Rožmberků s italským rodem Orsini, tak jak 
ji ve skladbě či spíše latinské časoměrné 
hříčce Rosa Rosensis o ukradené hubičce 
a trestu za ni ztvárnil (s. 266–269) nizo-
zemský humanista J. Canter (1471–1539), 
dále je připomenuta skladba o Přemyslu 
Otakarovi II. a Závišovi, počátky vlivu ital-
ského humanismu po polovině 15. století 
i šíření prvých tištěných knih do Českého 
Krumlova již od konce sedmdesátých let 
15. století. Tuto část doplňuje řada písem-
ností, prvotisků (inkunábulí) i mladších 
knižních tisků, informace o rožmberské 
knihovně, katalogová hesla s popisy vitrají 
apod. Následuje výklad o Vzdělávání Rožm-
berků a školství v jejich dominiu od M. Holé-
ho a R. Šimůnka (s. 280–285), o alchymii, 
astrologii a poznávání přírody v prostředí 
posledních pánů z Rožmberka od I. Pur-
še (s. 286–293) včetně katalogové části 
(s. 294–301) s vyobrazeními a popisy řady 
rukopisů, knih i předmětů spojených s al-
chymií. M. Horyna nazval svůj text Rožm-
berkové a hudba (s. 302–305) s dalšími ma-
teriály o rožmberské muzice včetně ukázek 
hudebních nástrojů (s. 306–307), o slav-
nostech na rožmberském dvoře (s. 308–
309) a o rytířských kláních a turnajích i vý-
zbrojním programu (s. 310–325) včetně 
bohaté katalogové části s ukázkami zbraní 
a vojenské výstroje. Závěr oddílu je vyhra-
zen rodovým tradicím pánů z Rožmberka 
(R. Šimůnek, s. 326–329); připomenuta je 
mj. erbovní světnice na českokrumlovském 
hradě či zámku, rodová jména a tradice 
prapředků, obraz Dělení růží snad z pade-
sátých let 16. století, dochovaný na zámku 
v Telči, a Perchta z Rožmberka jako Bílá 
paní i s obrazovou dokumentací (s. 330–
335), obecně pak rožmberské kulturní 
prostředí v raném novověku (E. Fučíková, 
s. 336–341) se zařízeními a inventáři zámků 
jako byl Český Krumlov, Třeboň, Bechyně, 
letohrádek Kratochvíle či Rožmberský palác 
na Pražském hradě. V katalogové příloze 
(s. 342–371) potom nacházíme výběr umě-
leckořemeslných předmětů počínaje kres-
leným inventářem stříbra Polyxeny z Lob-
kovic (Rožmberská z Pernštejna, vdova 
po Vilémovi z Rožmberka, provdaná roku 
1603 za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobko-
vic) přes doklady renesančního skla, kera-

miky, kameniny, majoliky, toreutiky, cínu 
až po různé kuriozity například v podobě 
láhve ve tvaru koroptve, poháru se pštrosím 
vejcem apod. 

Předposlední část publikace nese 
název Výtvarné umění v rožmberském domi-
niu (s. 374–623). Výkladem Architektura 
v rožmberské doméně do počátku 15. století ji 
otevírá J. Kuthan (s. 374–390) a na něj na-
vazuje kapitolou Pozdně gotická sakrální ar-
chitektura v rožmberském dominiu R. Lavička 
(s. 391–415). Připojen je popis rožmberské-
ho mauzolea v českokrumlovském chrámu 
sv. Víta (s. 416–417) a dokumentace s ně-
kterými písemnými prameny a umělecko-
řemeslnými doklady (s. 418–419). Dále je 
pozornost věnována Profánní architektuře 
posledních Rožmberků (I. P. Muchka, s. 420–
425) a zahradám (S. Dobalová – J. Olšan, 
s. 426–429). Značný prostor je potom vy-
hrazen malířství a sochařství (s. 430–563); 
tuto pasáž zahajuje výklad o středověkých 
nástěnných malbách v rezidenčních měs-
tech Rožmberku a Českém Krumlově 
(P. Pavelec, s. 430–443) i v dalších loka-
litách (P. Pavelec – Z. Všetečková, s. 444–
453), dále text o středověké deskové malbě 
(R. Lavička, s. 454–471), kde vyniká dílo 
Mistra vyšebrodského cyklu (1340–1350) 
a Mistra Třeboňského oltáře (kolem 1380), 
kterému věnuje speciální pozornost J. Royt 
(s. 472–480), a následují i další díla umělce 
či jeho okruhu (s. 481). Rezidence posled-
ních Rožmberků byly vybaveny i řadou ob-
razů (B. Kubíková, s. 482–489), z nichž vět-
šina se nedochovala a jejich určitý přehled 
podávají pouze inventáře z let 1570–1600. 
Většinu dochovaných děl tvoří podobizny 
členů rodu. Kromě pozdějších kopií z kon-
ce 16. století, v prvém případě hlásící se 
k roku 1514, vznikly nejstarší olejomalby 
Viléma a Petra Voka z Rožmberka v roce 
1552; připojen je i další výběr portrétů 
(s. 490–495). Závěr výkladu tvoří kapitola 
Rožmberkové a knižní malba od M. Studnič-
kové (s.496–503) včetně rukopisů z Public 
Library New York a Österreichische Natio-
nalbibliothek Wien s katalogovou přílohou 
(s. 504–529, 544–547), kde jsou informace 
a zobrazení nejen rukopisů, ale též desko-
vých obrazů a řezbářského umění. To je pak 
mimo jiné tématem kapitoly R. Lavičky So-
chařství. Středověké sochařství v rožmberském 
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dominiu (s. 530–553). Zde jsou sledovány 
jak archivně doložené sochy, tak i zachova-
né oltáře se sochařskou výzdobou (kalvárie, 
piety apod.) od nejstarších dokladů z doby 
kolem roku 1300 (nelze ale hovořit o so-
chařství raného středověku, s. 532), přes 
sochařství doby lucemburské, provedené 
ve dřevě i kameni, v jehož rámci vynikají 
špičkové příklady sochařství krásného slo-
hu reprezentovaného Krumlovskou ma-
donou (dnes Kunsthistorisches Museum 
Wien) a Třeboňskou madonou, obě z let 
1390–1400. Následuje Renesanční sochař-
ství v rožmberském dominiu od J. Chlíbce 
(s. 554–563) s příklady řady velmi kva-
litních náhrobníků, štuk a epitafů, sgrafit 
(P. Pavelec, s. 564–573) charakteristických 
zejména pro Český Krumlov či Prachatice, 
dále popisy interiérů rožmberských rezi-
dencí 16. století (L. Ourodová-Hronková, 
s. 574–583) a umělecké řemeslo epochy. 
Speciální pozornost věnuje D. Stehlíková 
Hodinářství (s. 584–588), potom je poně-
kud neorganicky vložena kapitola Renesanč-
ní interiéry letohrádku Kratochvíle od Z. Ve-
verkové (s. 588–591), následují katalog 
se zbraněmi 16. až první třetiny 17. věku, 
kuriózní pohár z mamutího klu, tapiserie, 
svícny a součásti oděvu (s. 592–597), kte-
ré víceméně uvádí další kapitolu Odívání 
na dvoře posledních Rožmberků od M. Hajné 
(s. 598–601), doplněnou katalogovou čás-
tí věnovanou krajkám a výšivkám (s. 602–
604), renesančním šperkům i jejich dalším 
ohlasům, hracím kamenům, schránkám 
na listiny, některým olejomalbám, zlatní-
kům a řezáčům drahých kamenů, kteří byli 
v kontaktu s posledními Rožmberky apod. 
(s. 604–614). Potom je ještě připojena 
informace o rožmberské „kunstkomoře“ 
od E. Fučíkové (s. 614–615) včetně rekon-
strukce jejího obsahu na základě dolože-
ných písemných pramenů, na což navazuje 
výklad A. Švejdy o astronomii, zeměměřictví 
a měřících přístrojích, potažmo o sluneč-
ních hodinách, mapách hvězdné oblohy, 
krokvicích, úhloměrech, kružidlech, od-
měrkách na střelný prach a zaměřovacích 
přístrojích pro děla (s. 616–623). 

Poslední oddíl knihy nese název 
Od tradice k odkazu (s. 626–663) a je uveden 
P. Maťou titulem Rožmberkové ve šlechtické 
paměti 17. století (s. 626–631), následují tex-

ty Schwarzenbergové v 19. století – dědicové 
Rožmberků? (Z. Bezecný, s. 632–635), Rožm-
berské fantazie v literární a divadelní „paměti“ 
19. a 20. století (M. Gaži, s. 636–644) a nava-
zuje velmi zajímavá studie M. Š. Koldinské 
Petr Vok z Rožmberka na stříbrném plátně. 
Film jako odraz i zdroj historické paměti 
(s. 645–649). Závěr tvoří kapitola Rožm-
berská sídla v moderní době od M. Krejčího 
a dalších autorů (s. 650–663) i informace 
o výstavě ve Valdštejnské jízdárně (s. 666–
672). Připojena je obsáhlá bibliografie se 
seznamem zkratek (s. 673–715), seznam 
fotografií (s. 716–735) a velmi potřebné 
rejstříky jmenný a místní (s. 736–751). 

Kniha představuje monumentální 
souhrn současného stavu poznání dějin 
rožmberského rodu v nejširších souvislos-
tech a dimenzi nejen českého středověkého 
a raně novověkého státu, ale střední Evropy 
vůbec. Navíc komplexně prezentuje kultur-
ní rozměr doby – architekturu, výtvarné 
umění, hudbu, vojenství, vědu, památky 
hmotné kultury, ekonomiku apod. Na dru-
hé straně lze za klad považovat i bílá místa 
v procesu poznání, kterým se bude muset 
věnovat další bádání.  Zdeněk Měřínský

Helmut T e u f e l  –  Pavel K o c -
m a n  –  Alexandr P u t í k  –  Iveta 
C e r m a n o v á  (Eds.): Individuum 
und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien 1520 bis 1848. Jedi-
nec a obec. Židé v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku 1520–1848
Praha – Brno, Židovské muzeum v Praze – 
Společnost pro dějiny židů v České republice 
2011 (Judaica Bohemiae 46, Suplementum 
2011), 378 s., ISBN 978-80-87366-11-0

Sborník z mezinárodní konference 
konané v Třebíči roku 2009 pomyslně uza-
vřel 10. výročí projektu Bohemia, Moravia 
et Silesia Judaica (BMSJ). Hlavní koordi-
nátor projektu, Společnost pro dějiny židů 
v České republice, si vytkl za cíl shromáždit 
a edičně zpřístupnit písemný materiál k dě-
jinám Židů v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku z let 1520–1670 (www.bmsj.eu). Díky 
tomu, že se na konferenci sešli odborníci 
z řad Společnosti pro dějiny židů, Židov-
ského muzea v Praze, Institutu židovských 
dějin Rakouska, Centra judaistických studií 
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Kurta a Ursuly Schubertových Univerzity 
Palackého v Olomouci a další badatelé, 
získal výsledný sborník široký časový i te-
ritoriální záběr. 

V prvním příspěvku přibližuje Tamás 
Visi intelektuální život židovské Moravy 
16. století. Na příkladu dosud nevydaného 
pojednání „Deset otázek“ Eliezera Eilbur-
ga, rodáka z německého Brunšviku, zkoumá 
jeho ojedinělé myšlenkové představy vyjad-
řující pochybnosti o základech židovské víry, 
přičemž neopomíjí společenský kontext díla 
věnovaného třem moravským rabínům. 

Příčiny a důsledky pražského „rabín-
ského převratu“ z roku 1579 podrobně 
rozebírá Alexandr Putík. Pokouší se nastí-
nit kontury politické soutěže a vysledovat 
příslušnost politicky činných osob k jed-
notlivým frakcím bojujícím o ovládnutí 
samosprávných orgánů židovské obce. 
Neoprávněné vyvolání nových voleb sku-
pinou rabínů roku 1579 vedlo nakonec 
k zavedení nového volebního systému dle 
požadavků většiny obce.

Lisa-Maria Tillian zkoumá každoden-
nost pražských a vídeňských Židů na zá-
kladě ojediněle dochovaného souboru 
soukromých dopisů z roku 1619, které 
nikdy nedoputovaly ke svým adresátům. 
Z dosud neobjasněných důvodů se ocitly 
v Domácím, dvorském a státním archivu 
ve Vídni. 54 listů bylo sice vydáno již v roce 
1911 ve třetím svazku ediční řady Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der Juden in 
Deutsch-Österreich, doposud však tyto listy 
nebyly zcela využity.

Hebrejské prameny k životu pražských 
Židů v době třicetileté války, tj. rabínská 
právní dobrozdání, kajícné modlitby, epi-
grafické památky spolu se dvěma kroni-
kami, podrobuje zasvěcenému rozboru 
Martha Keil. Pro české země má význam 
kronika nevelkého rozsahu, objevená ne-
dávno v lipské univerzitní knihovně, která 
líčí útoky Čechů a Poláků v prostoru Wein-
viertelu v Dolním Rakousku mezi zářím 
1618 a červencem 1621. 

Pavel Kocman zhodnotil výsledky své-
ho dlouholetého výzkumu jihomoravských 
židovských obcí v 17. století. Ve své studii 
odkazuje na řadu dosud neznámých pí-
semných pramenů zpřístupněných v rámci 
výše zmíněného projektu. Přibližuje vztah 

moravských Židů k vrchnosti a k většinové 
společnosti. Nastiňuje také fungování a slo-
žení židovských samospráv a upozorňuje 
na deficit výzkumu vlastního hospodaření 
židovských obcí. 

Martin Štindl otevírá téma konverze 
Židů v 1. polovině 18. století, kterému do-
posud chybí monografické zpracování. Pro 
území Moravy popisuje podíl kompetentních 
úřadů, tedy olomoucké konzistoře, úřadu 
zemského hejtmanství a úřadu královské-
ho či komorního prokurátora na provádění 
konverzí a míru angažovanosti některých 
úředníků. Na konkrétních případech ilu-
struje dopady konverzí nejen na jedince, 
ale zejména na jeho okolí, čímž staví téma 
do širších společenských souvislostí. 

Iveta Cermanová shrnuje své poznatky 
o cenzuře hebrejského tisku v Čechách, pu-
blikované v předchozích letech. Věnuje se 
samotnému fungování hebrejské cenzury, 
úřadům, které ji měly v kompetenci a také 
postavě prvního světského cenzora Karla 
Fischera († 1844), působícího v cenzurním 
úřadu přes padesát pět let (!). Zajímavě 
přibližuje proměnu jeho osobního postoje 
k židovské minoritě směřující od sympatií 
s umírněnou formou židovského osvícenství 
k závěru o nepoučitelnosti a nemožnosti mo-
dernizace židovské společnosti. Na příkladu 
sporu o vydání drobného tisku o problema-
tice psaní svitků Tóry z roku 1803 dokládá 
autorka v práci hebrejského cenzora vliv 
osobních vztahů k představitelům židov-
ské obce. 

Louise Hecht se věnuje reformě židov-
ského školství v českých zemích v kontextu 
školské reformy císařovny Marie Terezie 
a Josefa II., přičemž se vrací ke starším re-
formním pokusům rabiho Jehudy Löwa. Stu-
dii doprovází přehled německo-židovských 
škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Do dění ve Vídni nás zavede Wolfgang 
Gasser sledující osudy Benjamina Kewalla, 
rodáka z Polné a autora deníku zaznamená-
vajícího revoluční dění let 1848/49. Autor 
shrnuje své poznatky publikované v roce 
2010, kdy deník vydal v edici pramenů 
Ústavu pro rakouský dějezpyt. Z hlediska 
bezprostřední reflexe událostí se jedná 
o ojedinělý pramen z židovského prostředí. 

Poslední příspěvek z pera Falka Wie-
semanna se věnuje moravské kaligrafii 
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a knižní malbě 18. století a jejímu ovlivnění 
nizozemskou hebrejskou knižní produkcí. 
Článek doplňují barevné reprodukce ru-
kopisů.

Širší čtenářské obci vychází sborník 
vstříc dvojjazyčným česko-německým vy-
dáním.  Hana Legnerová

Stanisław M i k k e  –  Adam R e -
d z i k  (eds.): Adwokaci polscy ojczy-
źnie. Polish advocates in the service of 
their homeland
Warszawa, Naczelna Rada Adwokacka 2011, 
232 s., ISBN 9783-83-927035-5-6

Anotovaná dvojjazyčná polsko-anglic-
ká reprezentativní publikace je významným 
příspěvkem k dějinám polské advokacie. 
Jedná se o biografický slovník významných 
polských advokátů, kteří kromě výkonu své 
profese působili ve službě vlasti jako politi-
kové, disidenti a odpůrci nedemokratických 
systémů, spisovatelé, umělci, vědci a spor-
tovci. Jedním z autorů myšlenky sestavení 
této publikace a jejím editorem byl i dlou-
holetý šéfredaktor polského advokátského 
časopisu Palestra Stanisław Mikke, který se 
v průběhu prací stal obětí leteckého neštěstí 
u Smolenska, a proto se zároveň ocitl mezi 
vzpomínanými polskými advokáty – vlas-
tenci. 

Medailonky advokátů byly zpracová-
ny jako zkrácená verze biografií, které byly 
průběžně publikovány v Palestře. Po úvod-
ním slově zvěčnělé předsedkyně Polské ad-
vokátní komory Joanny Agacke-Indecke, 
jež rovněž zahynula při smolenské tragé-
dii, a stručném výkladu o dějinách polské 
advokacie z pera jejího historika, advokáta 
Adama Redzika následují jednotlivá hesla. 
Mezi advokáty staršího období, tj. do roku 
1918, jsou zařazeni mimo jiné autor textu 
polské hymny Józef Wybicki a též poslanci 
Kroměřížského sněmu Franzisek Smolka, 
Florian Ziemiakowski a Mikolaj Kański. 
Autoři v této části vzpomínají i advokátské 
rodinné kořeny řady významných osobnos-
tí, včetně Adama Mickiewicze. V druhé části 

je zařazeno 22 medailonků advokátů, kteří 
výrazně působili v meziválečném Polsku. 
Ukazuje se, že v obnoveném polském státě 
obdobně jako v Československu v letech 
1918–1938 advokáti a bývalí advokáti pů-
sobili jako ministři, poslanci, senátoři, soud-
ci Nejvyššího soudu či universitní profesoři. 
Zařazeni jsou i představitelé advokátské 
samosprávy (Cezary Ponikowski, Stanislaw 
Rowiński, Antoni Dziędzielewicz aj.). Polští 
advokáti se následně aktivně účastnili války, 
odboje, Varšavského povstání či byli činní 
v exilové vládě. Autoři vzpomínají, že též 
polský prezident Wladyslaw Raczkiewicz 
byl původně advokátem. Polská advokacie 
utrpěla v letech 1939–1945 velké ztrá-
ty. Odboje se účastnily i ženy, například 
pozdější advokátka Jadwiga Rutkowska, 
která spolupracovala v době Varšavského 
povstání s těmi, kteří pořizovali fotografic-
kou a filmovou dokumentaci. V další části 
jsou zařazeny biografie odpůrců komuni-
stického režimu. Na prvém místě je zde 
uveden advokátní koncipient Lechosław 
Roszkowski, odsouzený k trestu smrti a po-
pravený 15. ledna 1948. V této skupině jsou 
dále připomenuty životní osudy celé řady 
obhájců v politických procesech, mezi nimi 
i jeden z historiků polské advokacie Roman 
Łyczywek. Kniha přináší dále hesla o ad-
vokátech, vědcích, spisovatelích, umělcích 
a sportovcích. Zde je vzpomenut též další 
historik advokacie Andrzej Kisza. Závěrem 
jsou představeny smolenské oběti Joanna 
Agacka-Indecka, Jolana Szymanek-Deresz, 
Stanisław Mikke a Stanisław Zajac. 

Anotovaná publikace je pro polské 
čtenáře důstojným připomenutím toho, že 
advokacie byla a je noblesním povoláním 
a že profese advokáta, pokud je vykonávána 
se smyslem pro spravedlnost, obvykle vyústí 
v aktivní zapojení advokátů do ochrany de-
mokracie, budování právního státu a ochra-
ny lidských a základních práv. Českému 
čtenáři připomene kniha též celou řadu 
souvislostí polských dějin. V neposlední 
řadě nesporně inspiruje k následování. 

Stanislav Balík
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Středověk a raný novověk

Libor J a n  a kolektiv: Morava v časech markraběte Jošta. K 600. 
výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským 
králem a jeho úmrtí
Brno, Matice moravská 2012, 210 s., ISBN 978-80-86488-93-6

Osobnost moravského markraběte Jošta, nejstaršího syna markraběte 
Jana Jindřicha a synovce císaře a krále Karla IV., představuje bezpochyby 
výrazné téma moravských pozdně středověkých dějin, které nadto silně rezonuje 
i v soudobé společnosti, jak ukazují například diskuse o zvažovaném Joštově 
pomníku v Brně. Markrabě Jošt bývá historiky obvykle charakterizován jako 
energický a cílevědomý panovník, který dosáhl významu přesahujícího české 
země. Je tak jakoby stavěn do kontrastu se svým otcem Janem Jindřichem, 
věrným stoupencem politiky Karla IV., jenž se svým způsobem jeví být 
ve srovnání s Joštem méně výraznou osobností. Na druhou stranu je ovšem 
poukazováno na fakt, že vláda Jana Jindřicha byla příznačná uvědomělou 
politikou upevňování markraběcí moci, zatímco vlastní Joštova vláda se nesla 
ve znamení ničivých domácích válek s bratrem Prokopem i komplikovaných 
vztahů s bratranci Václavem IV. a Zikmundem. Ve výsledku je tedy Joštův 
historický obraz velmi rozporuplný. Také Libor Jan označuje v úvodu 
publikace Jošta za komplikovanou osobnost. Lze předeslat, že tento fakt 
je patrný i na celkovém vyznění knihy, jež dokládá, že Joštova osobnost 
se vzpírá jednoduché paušalizaci. Sborník, věnovaný památce markraběte 
Jošta, tak není ani negací, ani nekritickou oslavou posledního moravského 
Lucemburka, jak by snad někdo s ohledem na podtitul mohl čekat.

Joštovi Lucemburskému věnovali v posledních letech zvláštní po-
zornost hlavně Jaroslav Mezník a Václav Štěpán. Předkládaná publikace 
samozřejmě nemá za cíl Mezníkovu zásadní rozsáhlou práci o dějinách 
lucemburské Moravy a Štěpánovu olbřímí biografii markraběte Jošta 
překonat či se s nimi vůbec poměřovat. Přitom však s ohledem na složitý 
charakter Joštovy osobnosti i širších dobových okolností jeho vlády nadále 
platí, že postava markraběte Jošta vyvolává potřebu diskuse nejen v histo-
rických kruzích. Ambicí autorů je proto zamyslet se znovu nad způsobem 
Joštova vládnutí, nad jeho vztahem k moravské šlechtě, k církvi i městům, 
a to nejen v kontextu domácích poměrů, ale i v souvislosti se situací v říši 
(konkrétně v Braniborsku), ve slezských knížectvích a v Uhrách, k nimž se 
Joštova zahraniční politika vztahovala především. Ve výsledku si tak kniha 
klade za cíl nastínit směr, kterým by se mělo ubírat další bádání o dějinách 
Moravy na přelomu 14. a 15. století. 
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Sborník otevírá studie Dalibora Janiše, zaměřená na problema-
tiku právních a správních dějin. Dalibor Janiš upírá svou pozornost 
k zemskému soudu coby instituci prvořadého významu pro chod země. 
Janiš nastiňuje vývoj zemského soudu v široké perspektivě od přemy-
slovských dob, zabývá se jednotlivými úřady a jejich držiteli, popisuje 
tak formování moravské zemské obce, tedy proces charakteristický pro 
14. století, i vztah zeměpanské moci k předním šlechtickým rodům. Zá-
věr Janišova příspěvku pak náleží institutu landfrýdu, který se poprvé 
objevuje právě za vlády markraběte Jošta a který bude hrát významnou 
roli v dějinách 15. století. Na studii Dalibora Janiše úzce navazuje text 
Tomáše Baletky, věnovaný dvoru markraběte Jošta a jeho klíčovým po-
stavám. Tomáš Baletka se tomuto tématu věnoval již ve svých dřívějších 
pracích, právě proto však nechce opakovat již řečené a svůj příspěvek 
koncipuje jako resumé problematiky s důrazem na limity i možné bu-
doucí směřování výzkumu. Konstatuje, že o životě na Joštově dvoře 
i o jeho skladbě víme minimum, přitom ale poukazuje na skutečnost, 
že s ohledem na široký geografický záběr Joštovy působnosti lze vidět 
jistou perspektivu v dalším archivním studiu diplomatického materiálu. 
S vědomím podmíněnosti vlastních závěrů se Baletka následně snaží po-
stihnout, o které moravské rody se markrabě Jošt jako panovník opíral, 
mapuje změny v držbě zemských a dvorských úřadů, analyzuje Joštovy 
vztahy ke šlechtě v okolí Václava IV. i angažmá příslušníků teritoriálně 
české šlechty na markraběcím dvoře.

Petr Elbel se ve své fundované a tradičně poctivě zpracované studii 
ujal otázky vztahu markraběte Jošta k olomouckému biskupství a kapitule, 
který tvořil kruciální bod Joštovy politiky. Elbel nejprve shrnuje dějiny 
olomouckého biskupství od jeho počátků, relativně podrobně se věnuje 
také snahám kurie ovlivňovat obsazování biskupských postů, jež zesílily 
právě ve 14. století a často šly proti dříve uděleným právům svobodné 
volby kapituly (dalším faktorem přirozeně byla zakladatelská práva). To 
všechno jsou okolnosti, které se významně projevily v Joštově době a v jeho 
vztazích k olomouckému biskupství. V dějinách této instituce je tradičně 
akcentována silná vazba na Prahu a tento rys zmiňuje i Petr Elbel – in-
terpretuje tak například akt Karla IV. z roku 1348, kdy panovník rozdělil 
Moravu na tři právně rovnocenné celky: Moravské markrabství, olomoucké 
biskupství a opavské vévodství. Není proto divu, že markrabě Jošt jevil 
od počátku velký zájem o získání vlivu na biskupa, opakovaně se dostával 
s biskupstvím i kapitulou do střetu, opakovaně se snažil volbu nového 
biskupa ovlivnit. Eminentní zájem moravské sekundogenitury o kontrolu 
moravské diecéze jen potvrzuje dvojí (neúspěšný) pokus Joštova bratra 
Jana Soběslava usednout na olomoucký biskupský stolec. Všechny tyto 
peripetie Petr Elbel důkladně reflektuje a přesvědčivě také koriguje názory 
starší historiografie, je-li to třeba.
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Dva následující příspěvky obracejí pozornost od českých a morav-
ských poměrů k zahraničí. Lenka Bobková rozebírá postavení Braniborska 
v lucemburské politice druhé poloviny 14. století s důrazem na Joštovu 
roli. Joštovo jméno jako vládce Braniborska nemá již tradičně především 
u německých dějepisců dobrý zvuk. Lenka Bobková, byť hlavní linii tako-
vé interpretace nepopírá, ovšem ukazuje, že Jošt do Braniborska zajížděl 
poměrně často a zdejší záležitosti nepouštěl ze zřetele. Joštovo angažmá 
tak nejspíše jen umocnilo procesy, které již v zemi probíhaly. Otázkou také 
zůstává, zda tato akvizice Karla IV. byla vůbec životaschopná. Uherská 
politika markraběte Jošta je pak námětem příspěvku Daniely Dvořákové. 
Vztah k Uhrám se z Joštovy strany neodbýval jen optikou společné hranice, 
moravský markrabě se také výrazně angažoval v zápase svého bratrance 
Zikmunda o zisk uherské královské koruny v letech 1385–1387. Joštova 
vazba na Uhry však přesahovala úroveň pouhé vojenské a ekonomické 
podpory Zikmundových ambicí. Daniela Dvořáková totiž upozorňuje, že 
Joštovi bylo Zikmundem zastaveno území západně od Váhu a například 
archivy Bratislavy či Trnavy dokládají stopy zájmu markraběte o tuto oblast. 
Jinak se příspěvek věnuje spíše Zikmundovi, ale tento akcent má v rámci 
výkladu zjevnou logiku. Moravsko-slezské pomezí představovalo pro Jošta 
další významnou hranici. Svou roli opět sehrálo dědictví Karla IV. z roku 
1348. Autor příspěvku Martin Čapský nejprve sumarizuje vývoj opavského 
knížectví od doby vlády Jana Lucemburského. Ukazuje tak, že Karlův akt 
nebyl chápán zcela jednotně a vývoj Opavska v samostatnou zemi byl dlou-
hodobou záležitostí. Martin Čapský soudí, že Jošt patrně chápal Opavsko 
(stejně jako Jan Lucemburský) jako součást moravského prostoru a z této 
pozice se snažil zasahovat do tamních poměrů. V tomto duchu pak Čapský 
nastiňuje Joštův vztah jak k opavským Přemyslovcům, tak ke slezským 
Piastovcům. Joštovu politiku lze podle autora chápat nejen jako egoistické 
kořistění, ale také jako úsilí o stabilizaci severní hranice markrabství a snahu 
čelit dominanci Piastovců. Čapský se vyslovuje skepticky k tomu, že by Jo-
štova politika sledovala v tomto ohledu ucelený koncept, a vyvozuje z toho 
závěr, že každou situaci je třeba posuzovat v jejím konkrétním kontextu. 

Na politiku markraběte Jošta uplatňovanou ve vztahu k moravským 
městům zaměřuje svou pozornost Tomáš Borovský. Zabývá se tématem 
městské berně a jiných nároků, které Jošt vůči zeměpanským městům 
vznášel. Konstatuje, že Jošt byl mobilnější než jeho otec, který sídlil 
převážně v Brně, zatímco jeho syn téměř každoročně dlouhodobě dlel 
také v Olomouci. Do doby Joštovy vlády klade Borovský další postup 
urbanizace Moravy, konstatuje ale také pokles počtu zeměpanských měst 
a dokládá, že Joštovy zápisy ve výsledku oslabily i samotná města, což 
mělo za následek zpoždění urbanizačního procesu na Moravě. Srovnání 
městské politiky Jana Jindřicha a Jošta tak vyznívá pro nejstaršího syna 
Jana Jindřicha negativně. Fundační činnosti moravských markrabat se 
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na příkladu kláštera augustiniánů poustevníků Panny Marie a sv. Tomáše 
i kartouzy sv. Trojice v Králově Poli věnuje Libor Jan. Detailně popisuje 
okolnosti založení obou institucí s důrazem na vývoj jejich ekonomické-
ho zázemí. Zakladatelem byl v obou případech markrabě Jan Jindřich, 
Jošt však vystupoval jako spoluzakladatel. Jak Jan Jindřich, tak Jošt byli 
pohřbeni u augustiniánů, jejichž klášter zakládal markrabě jako rodovou 
nekropoli, markrabě Prokop ale nalezl poslední odpočinek v královopolské 
kartouze. Třebaže obě fundace odpovídají duchu duby, tj. sílícímu proudu 
nové zbožnosti, Libor Jan usuzuje, že augustiniánská fundace vedle toho 
vykazuje silný reprezentační rozměr, zatímco založení kartouzy s důrazem 
na kontemplaci vysvětluje vnitřními pohnutkami Jana Jindřicha na sklonku 
jeho života. Miroslav Plaček navazuje na své starší pojednání o hradech 
na Moravě ve druhé polovině 14. století,1 nyní se ovšem zabývá konkrétně 
vývojem hradu Veveří. Pokouší se analyzovat jednotlivé stavební etapy, 
třebaže přiznává, že ne vždy je lze spolehlivě rozlišit. Ve výsledku se Mi-
roslav Plaček kloní k názoru, že výrazněji se na podobě hradu podepsala 
éra Jana Jindřicha. Závěrečné slovo pak náleží Evě Richtrové. Ta na pří-
kladu piety od sv. Tomáše předkládá vhled do interpretačních schémat 
moderních dějin umění, silně ovlivněných národnostní optikou, a to jak 
na straně uměnovědy německé, tak české.

Závěrem je možné konstatovat, že sborník věnovaný Moravě za vlády 
markraběte Jošta dobře plní svou úlohu: Určen širší veřejnosti jí předkládá 
dostatečně fundované příspěvky, které zachycují relativně obsáhlou škálu 
témat, jež zrcadlí život na Moravě na sklonku 14. století v solidní plasticitě. 
Vedle Liborem Janem v úvodu vzpomínané archeologie a problematiky 
venkova lze vytknout snad jen absenci více témat z dějin umění či obecně 
kultury a vzdělanosti. Pokud totiž dějepisectví hodnotilo markraběte Jošta 
převážně negativně (například v očích Františka Palackého obstál Jošt 
Lucemburský ještě hůře než jeho bratranec Zikmund, ona příslovečná 
liška ryšavá), snad nikdo z historiků markraběti neupřel široký kulturní 
rozhled. Známé jsou například Joštovy kontakty s italským humanistou 
Colucciem Salutatim, předpokládá se existence Joštovy knihovny. Apel 
Evy Richtrové, jakkoliv zajímavý, toto plně suplovat nemůže, stejně jako 
příspěvek Libora Jana, který míří poněkud jiným směrem. Titul by ovšem 
neměl uniknout ani specializovanějším zájemcům. Vyzdvihnout si zaslouží 
kupříkladu studie Petra Elbela, jež spolu s jeho nedávným pojednáním 
o vývoji pražské a olomoucké diecéze v době přemyslovské2 skýtá tolik 
potřebný korektiv k již antikvovaným středověkým dějinám moravské církve 

1 P l a č e k ,  Miroslav: K vývoji hradů v období moravské lucemburské sekundogenitury. 
In: Moravští Lucemburkové 1350–1411. Red. Jiří Vaněk. Brno 2000, s. 189–222. 
2 E l b e l ,  Petr: Dějiny neúspěchu aneb úsilí Přemyslovců o zřízení arcibiskupství v českých 
zemích. In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Edd. Martin 
Wihoda – Lukáš Reitinger. Brno 2010, s. 238–306.
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Václava Medka. Stejně tak nepříliš frekventovaná problematika uherská 
a slezská představuje obohacení domácí historiografie. Co kniha nenabízí 
určitě, je odpověď na otázku, zda Brno potřebuje Joštovu sochu. To však 
za negativum také označit nelze.  Josef Šrámek

Karel H r u z a ,  Alexandra K a a r  (eds.): Kaiser Sigismund 
(1368–1437). Zur Herrschaftpraxis eines europäischen Monarchen
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2012 (Forschungen zur Kaiser- und 
Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 31. 
Herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – Regesta 
Imperii – und der Deutschen Komission für die Bearbeitung der Regesta Imperii 
bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), 564 s., ISBN 
978-3-205-78755-6

Vrátíme-li se proti toku času do prvního prosincového týdne roku 
2007, můžeme si připomenout obsah proslovu, v němž Karel Hruza po-
děkoval přítomným za jejich podíl na zdařilé konferenci, která si vetkla 
do záhlaví vladařský odkaz posledního Lucemburka na říšském trůně, 
a zároveň vyslovil přání, že se v brzkém čase podaří shromáždit pronesené 
referáty i v písemné podobě. Dnes již víme, že si nelehká korespondence 
s autory i redakční zásahy vyžádaly více než čtyři roky trpělivé práce a že 
ne vše dopadlo tak, jak mělo. Přesto si výsledek nezaslouží nic jiného, než 
upřímnou chválu, neboť osmnáct příspěvků, jež s jedinou výjimkou sepsali 
medievisté střední a mladší generace, lze číst nejen jako věcnou výpověď 
o stavu a možnostech poznání, nýbrž také jako učebnici moderní medievi-
stiky. Uznalou glosu je možno adresovat rovněž struktuře sborníku, jehož 
obsah sice rytmizují tři různé bloky, nicméně úvod, ve kterém Karel Hruza 
krátce shrnul stav výzkumu (s. 13–17), a závěrečné slovo Alexandry Kaar 
(s. 467–475) spolu se soupisem citovaných pramenů a literatury (s. 477–
531) a účelnými rejstříky (s. 535–559) posouvají publikaci do sousedství 
dobře rozvržené kolektivní monografie. A konečně do pomyslné třetice 
můžeme ocenit i citlivé vsazení „mistrovské eseje“ Josefa Války (Brno) 
do dialogu, který se rozvinul mezi historiky z České republiky, Maďarska, 
Německa, Rakouska, Slovenska a Švýcarska.

Přestože Válkova studie setrvala u podoby, jež v sobě nezapře struk-
turu slavnostního proslovu (Sigismund und die Hussiten, oder: Wie eine 
Revolution beenden?, s. 21–56),1 nápaditě ukutým řetězcem otázek vhodně 
vymezila půdorys prvního souboru, který byl tematizován Zikmundovým 
výkonem panovnické moci (Aspekte des politischen Handelns und der Herr-
schaftspraxis Sigismunds). V souřadnicích husitského věku setrval také 

1 Obdobně V á l k a ,  Josef: Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci. ČMM 
123, 2004, s. 3–33. 
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Robert Novotný (Praha), jenž se soustředil na Zikmundův vztah k české 
a moravské šlechtě v kontextu její věroučné orientace (Die Konfesionalität 
des böhmischen und mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von 
Luxemburg, s. 57–74). Přesvědčivě doložil, že v minulosti tolik zdůrazňova-
ná „konfesionalita“ ustupovala do pozadí před klientelismem a stavovskými 
zájmy a že Zikmund nadřadil „čistotě víry“ přísahy věrnosti, takže v českých 
zemích mohly vznikat nečekané spojenecké závazky. Daleko za obzor hu-
sitských Čech, na opačný konec říše, přivedl čtenáře Karel Hruza (Vídeň), 
aby s pomocí zasvěceného výkladu dobových pramenů sledoval příčiny 
a průběh protižidovských pogromů ve městech kolem Bodamského jezera 
(König Sigismund und seine jüdischen Kammerknechte, oder: Wer bezahlte 
„des Königs neue Kleider“, s. 75–135). Smutné události z let 1429 a 1430 
vyložil s pomocí souboru listů, který edičně zpřístupnil ve zvláštní příloze 
(s. 117–135), přičemž se zamýšlel nad vlivem správců, kterým Zikmund 
svěřil ochranu židovských obcí, jinak knechtů komory, v odlehlém koutě 
svých držav. Aniž by hledal slůvka omluvy nebo pochopení, dokázal, že 
Zikmund necítil k Židům zvláštní nenávist. Přesto zneužil zjitřených nálad 
a bez skrupulí vybral zvláštní desátek. Královských úředníků si povšiml 
rovněž Jan Winkelmann (Berlín/Postupim), když se vyrovnával se Zikmun-
dovou braniborskou dekádou (Sigismund von Luxemburg als Markgraf von 
Brandenburg 1378–1388, s. 137–159). V přehledně uspořádaném článku 
zdůraznil, že soustavné povinnosti zeměpána za hranicemi markrabství 
zvýšily vliv Zikmundem jmenovaných zástupců, což předznamenalo ztrátu, 
či spíše výměnu Braniborska a kurfiřtského hlasu za uherskou korunu. 
Ve vyšších patrech středoevropské diplomacie se pohyboval také Martin 
Štefánik (Bratislava), jehož zájem se obrátil k plánům benátské republiky 
vypořádat se s uherskou obchodní blokádou. Jak prozrazují tajné protokoly 
z let 1411–1420, rada deseti dokonce uvažovala o atentátu (Die Beschlüsse 
des venezianischen Consiglio dei Dieci zu den Attentatsversuchen auf Sigismund 
aus den Jahren 1413–1420, s. 161–173).2 Naopak veskrze přátelské vazby 
určovaly Zikmundův poměr k bádenským markrabatům, která patřila 
k nižší vrstvě říšských knížat a podle Heinze Kriega (Freiburg) se okázale 
projevovanou věrností k Zikmundovi snažila upevnit vlastní mocenské 
pozice v horním Porýní (König Sigismund, die Markgrafen von Baden und 
die Kurpfalz, s. 175–196). Dobrou zkušenost Zikmund učinil i s rodem 
Müllinen, jehož aktivita sice uvázla na provinční úrovni mezi aargauským 
spříseženstvem a Habsburky, nicméně Petr Niederhäuser (Zürich) právě 
na jeho příkladu ukázal, že Zikmund dokázal promýšlet i místně rozvrženou, 
přesto však přiměřeně účinnou politiku (Gefreyt von romischer keyserlicher 

2 Obdobně Š t e f á n i k ,  Martin: Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkám. 
Stredoveký boj o trhy medzi uhersko-nemeckým kráľom a republikou svätého Marka. Brati-
slava 2004; t ý ž :  Jedem proti králi. Pokusy o atentát na Zikmunda Lucemburského. DaS 30, 
2008, č. 3, s. 26–27.
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macht. Aargauer Adel zwischen Reich, Habsburg und den eidgenössischen Orten, 
s. 197–211).

Pokud bychom hledali nějaký styčný bod prvních příspěvků, nejspíš 
by jím mohla být veřejná role písemností diplomatické povahy, které také 
určily obsah druhého tematického bloku (Urkunden- und Briefproduktion 
Sigismunds). Vysoce rozvinutá uherská kancelář se stala předmětem roz-
boru Márty Kondor (Budapešť), jež zasadila listinný materiál do širšího 
správního rámce a doložila, že hlavním Zikmundovým sídlem byl Budín 
(Hof, Residenz und Verwaltung. Ofen und Blindenburg in der Regierungszeit 
König Sigismunds – unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1410–1419, 
s. 215–233). Na uherské listině vystavěla svou rozpravu i Daniela Dvořáková 
(Bratislava), byť v popředí badatelského zájmu nebyl Zikmund samotný, 
nýbrž příjemci z řad uherské šlechty (Aspekte der Narrationes der Schen-
kungsurkunden Sigismunds für ungarische Adelige, s. 235–244). Ti si libovali 
v obsáhlých naracích, jež plnily funkci rodové paměti, a přestože Zikmund 
nebyl na takto stylizované výsady zvyklý, zdá se, že místním zvyklostem 
vyšel pragmaticky vstříc. Do téměř neznámých vod se zevrubnou analýzou 
vzácně dochované korespondence druhé Zikmundovy manželky Barbory 
(Die Korrespondenz der Königin Barbara im Ungarischen Staatsarchiv zu Bu-
dapest, s. 245–254) vydala Amalie Fössel (Duisburg) a že se jedná o dosud 
nedoceněný typ pramene, prokázali Martin Čapský (Opava) s Alexandrou 
Kaar (Vídeň). Zatímco Martin Čapský zdárně rozpletl nepřehledné mocenské 
vztahy ve slezském Poodří i nesnadné počátky protihusitských koalic (Der 
Briefverkehr Sigismunds von Luxemburg mit schlesischen Fürsten und Städten, 
s. 255–266), Alexandra Kaar se soustředila na Zikmundovu komunikaci 
s vybranými katolickými městy v Čechách až do roku 1434, kdy ocenil 
zásluhy Plzeňských velkým, zlatou bulou zpečetěným privilegiem („Die stadt 
[…] viel privilegiert, aber wenig ergötzt“. Sigismunds Herrschaftspraxis und 
seine Urkunden für die „katholischen“ königlichen Städte Böhmens, s. 267–300). 
Budiž zde dodáno i to, že se oba autoři ve svých závěrech přiblížili k po-
střehům, jež na jiném místě vyslovil Karel Hruza. Neprozíravá „snaha říct 
pokud možno úplně vše“ dala vzniknout obsáhlému příspěvku Andrease 
Zajice (Vídeň) a Petra Elbela (Brno/Vídeň), který sice dokonale zapadl 
do struktury sborníku, nicméně na konferenci samotné přednesen nebyl. 
Pro tu si Petr Elbel připravil obraz Moravy v prvních letech husitské revo-
luce, ale protože rozsah rukopisu přesáhl únosná měřítka, aniž by dospěl 
k zamýšlenému závěru (že bychom mohli očekávat rovnou monografii?), 
byla redakci nabídnuta náhradní studie. Náhradní ovšem neznamená mé-
něcenná, neboť všestranný, kritickou edicí završený výklad erbovního listu 
pro Mohelno z 25. července roku 1417 lze bez nadsázky označit za malý 
seminář k pozdně středověké diplomatice (Wappenmarkt und Marktwappen. 
Diplomatische und personengeschichtliche Überlegungen zum Wappenbrief König 
Sigismunds für Mohelno aus der Zeit des Konstanzer Konzils, s. 301–364).



196

L I T E R A T U R A

Zikmundův erbovní list pro Mohelno uzavírá soubor diplomaticky 
laděných úvah, ale dílem již upozorňuje na obsah třetího bloku, jehož osu 
stanovila symbolika veřejně provozovaných rituálů (Rituale, Mentalitäten 
und Bilder). Pozornosti tak nemohly uniknout vjezdy, kterým se věnovali 
hned dva přispěvatelé, Tomáš Borovský (Brno) a Gerrit Jasper Schenk 
(Darmstadt). První z nich navázal na své starší výzkumy3 a upozornil na le-
gitimizační rozměr Zikmundových vjezdů do českých a moravských měst 
(Adventus regis in unruhigen Zeiten. Sigismund und die Städte in Böhmen und 
Mähren, s. 367–384), druhý se věnoval Zikmundovu vjezdu do Basileje, kte-
rý dokázal zažehnat hrozící rozkol mezi koncilem a papežem Evženem IV. 
(Von den Socken. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Politik am Beispiel des 
Einzugs König Sigismunds zum Konzil im Basel 1433, s. 385–409), přičemž 
oba dva nezávisle na sobě potvrdili, že Zikmund zdědil otcovo nadání pro 
obratnou diplomacii. Ve shodě se rozepsal Gerald Schwedler (Zürich), 
jehož zaujal balkánský rozměr Zikmundovy politiky (Rituelle Diplomatie. 
Die persönlichen Beziehungen Sigismunds von Luxemburg zu den benachbar-
ten Königen und den Herrschern Balkans, s. 411–427), kterou se královský 
dvůr pokoušel institucionalizovat Dračím řádem. Poslední dva příspěvky 
ovládla kronika Eberharda Windecke, v níž Joachim Schneider (Mohuč) 
zkoumal způsob, jakým pisatel přistupoval k oficiálně vytvářenému obrazu 
krále Zikmunda (Herrschererinnerungen und symbolische Kommunikation 
am Hof König Sigismunds. Das Zeugnis der Chronik des Eberhard Windecke, 
s. 429–448). Martin Roland (Vídeň) pak podrobil důkladné analýze její 
obrazový doprovod (Was die Illustrationen zu Eberhard Windecks Sigis-
mundsbuch präsentieren, was man dahinter lesen kann und was verborgen 
bleibt, s. 449–465).

Všechny dílčí studie spojuje poměrně jasně artikulovaná představa, že 
Zikmund byl jedním z nejvýznamnějších pozdně středověkých vládců, což 
jistě není nic objevného. Sama skutečnost, že se jednotliví autoři otevřeně 
hlásí k myšlenkám Ferdinanda Seibta, Jörga Hoensche, Wilhelma Bauma 
nebo Martina Kintzingera však neznamená, že by zde řečené pouze stvrzo-
valo starší názory. Platí spíše opak, neboť obdivuhodná metodická i řeme-
slná jistota a neotřelá řešení propůjčují publikaci punc jedinečnosti. Nejen 
že známé fasety Zikmundova vladaření byly doplněny a zpřesněny v celku 
i detailu, ale vzorně provedený rozbor neznámých nebo přehlížených 
pramenů, který někdy doplnila jejich edice (Karel Hruza, Andreas Zajic, 
Petr Elbel, Gerrit Jasper Schenk), naznačil cesty dalšího poznání. Litovat 

3 A n t o n í n ,  Robert – B o r o v s k ý ,  Tomáš: Venit rex! Panovnické vjezdy 
do středověkého Brna. Brno v minulosti a dnes 18, 2005, s. 57–93; B o r o v s k ý ,  To-
máš: Adventus regis v životě středověkého města. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 
60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 338–348; A n t o n í n ,  Robert –  B o -
r o v s k ý ,  Tomáš: Panovnické vjezdy na středověké Moravě. (Knižnice Matice moravské 25). 
Brno 2009. 
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tak můžeme jediného. Že se v jinak široce rozevřeném tematickém vějíři 
nedostalo na polsko-litevskou unii a řád německých rytířů, jejichž obtížné 
sousedství patřilo do Zikmundova světa právě tak, jako neklidný Balkán, 
kde se o slovo začala hlásit osmanská říše, nebo obrodný konciliarismus. 
Ani to ovšem nic nemění na závěru, že by se sborník mohl po zásluze stát 
místem věčně zelených návratů.

Martin Wihoda

Markus C e r m a n :  Villagers and Lords in Eastern Europe, 
1300–1800
Houndmills – Basingstoke, Palgrave Macmillan 2012, 172 s., ISBN 978-0-
230-00460-3

Předložená práce byla publikována v rámci Studies in European 
History (Studie z evropských dějin), které jsou ediční řadou nakladatelství 
Palgrave Macmillan, v níž jsou primárně studentům, ale i dalším zájemcům 
předkládány nejnovější poznatky, a především současný stav a úroveň 
vědecké diskuse o významných tématech a událostech z dějin Evropy. 
Ve svazku, jehož autorem je Markus Cerman, je soustředěna pozornost 
zejména na problematiku režijního hospodaření a velkostatku, (druhého) 
nevolnictví, právního, sociálního a ekonomického postavení poddaných 
(venkovanů), jejich životního standardu a role v existujících vesnických 
společnostech od pozdního středověku až po konec raného novověku.1 
Prostorový záběr práce uvedený v jejím názvu není zcela přesný, výrazně 
jej totiž překračuje. Nejedná se pouze o východní Evropu, ale o evropské 
území východně od Labe vymezené na severu Švédskem, na východě 
Ruskem, na jihu Uhry a Valašskem, historickým územím dnešního Ru-
munska, na západě Čechami, Saskem, Braniborskem a Dánskem. Bylo by 
tedy vhodné rozšířit název alespoň o autorem běžně používaný termín 
středovýchodní Evropa (East-Central Europe). 

Obsah díla M. Cerman rozdělil do šesti kapitol včetně závěru. Vlast-
nímu textu práce předchází slovník, ve kterém autor podrobněji objasnil 
obsah několika termínů (zakoupená a nezakoupená držba usedlosti, panství, 
rychtář aj.) používaných v práci. Závěr knihy nepostrádá pro snazší orientaci 
čtenáře strukturovaný soupis literatury a podrobný rejstřík s jmennými, 
místními a věcnými hesly. V úvodní části přiblížil autor problematiku re-
žijního velkostatku (demesne lordship, Gutsherrschaft); nejdříve zde podal 
přehled historiografického bádání o něm, kritiku tradičního pojetí režijního 

1 Jedná se o badatelská témata, kterými se Markus Cerman systematicky zabývá řadu let. 
Jednu ze svých prvních studií k těmto problémům otiskl také v tomto časopise. Viz C e r -
m a n ,  Markus: Venkovské společnosti a agrárně-dějepisecké tvoření modelů v nové perspektivě. 
Srovnávací analýza středo- a východoevropských agrárních struktur od 14. do 17. století. 
ČMM 120, 2001, s. 337–395. 
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velkostatku a agrárního dualismu v Evropě. V této kapitole věnoval krátce 
pozornost i archivním pramenům. 

Ve druhé kapitole věnované mýtu druhého nevolnictví díky metodě 
široce pojaté komparace nových poznatků ze zkoumaných regionů a teritorií 
odmítl M. Cerman tradiční představy o režijním velkostatku jako jednot-
ném a kompaktním systému. Vnímá jej naopak jako soubor rozmanitých 
forem vztahu mezi majiteli panství a poddanými od vcelku příznivých, 
podporujících rentovní základ vrchnostenského systému až po nevolnictví 
(akceptované jako extrémní varianta vyskytující se jen na několika územích 
v časově omezeném horizontu), které se v jednotlivých regionech proje-
vovaly různými konkrétními praktikami režijního velkostatku v několika 
oblastech. Jmenovitě se týkaly faktického omezení mobility venkovanů, 
rozsahu jejich majetkových práv, výše pracovních rent a intenzity soud-
ních pravomocí vrchností nad poddanými. Režijní podnikání, poddanství 
a nevolnictví zasahovaly některými svými aspekty přímo do každodenního 
života venkovanů, autor však prostřednictvím nových poznatků publikova-
ných v řadě studií ukázal, že moc velkostatku a jeho majitelů měla daleko 
k absolutnímu pojetí. Poddaní (i nevolníci) různými cestami obcházeli své 
autority, odmítali poslušnost nebo veřejně protestovali, vymezovali tak 
a řešili vlastní záležitosti v mnohem větším měřítku, než předpokládalo 
tradiční bádání o režijním velkostatku. 

Objasnění růstu režijního velkostatku a hospodaření je obsahem třetí 
části studie. Starší bádání uvádělo mezi klíčovými faktory pro 16. století 
růst obchodu na export, pro století následující krizi způsobenou válečným 
běsněním. Jestliže první faktor Cermanem soustředěné komparativní 
poznatky oslabily, tak druhý zcela odmítly. Výsledky nových případových 
studií z Braniborska, českých zemí, Meklenburska a Polska poukázaly 
na význam výzkumu pozdně středověkých poměrů, ve kterých se začínaly 
rozvíjet procesy, jež byly rozhodujícím krokem směrem k režijnímu hos-
podářství a velkostatku 16. století. 

V předposlední kapitole se autor zaměřil na nejnovější charakterizaci 
režijněekonomického systému, který obvykle nebyl založen na vyvlastňo-
vání půdy nájemníků. Komerčně orientované režijní hospodářství bylo 
součástí režijního velkostatku, ale nebylo (rovnoměrně) rozvinuto všude 
ve středovýchodní a východní Evropě a zažívalo prudké poklesy (jako 
v Estonsku či Livonsku) nebo bylo významné pouze na poměrně krátkou 
dobu (v Rusku, Moldávii a výše jmenovaném Valašsku). Rozsah režijní 
ekonomiky a význam pro vrchnostenské příjmy byl tak velmi proměn-
livý jak z hlediska regionu, tak i doby. Autor také poukázal na vysokou 
adaptabilitu a flexibilitu režijního hospodářství, resp. osob, které je řídily, 
reagovat na změny v obchodních cyklech, neziskovost režijních aktivit 
v určitém místě, za určitých okolností apod. Zemědělské aktivity v rostlinné 
a živočišné produkci tak byly kombinovány a doplňovány lesnictvím nebo 
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investicemi do pivovarů a palíren, které byly podporovány vrchnostenskými 
monopolními právy. Režijní velkostatek nebyl progresivní institucionální 
organizací, ale byl variabilní a přizpůsobivý, adaptující a integrující ze-
mědělské inovace, sociální strukturní změny, rozvoj protoindustrializace 
a komercionalizaci. 

V závěrečné části práce byla zpochybněna a odmítnuta dříve široce 
přijímaná představa o (vše)obecné zaostalosti sledovaného prostoru stře-
dovýchodní a východní Evropy ve srovnání s oblastmi západoevropskými. 
Autor prokázal, že ani ve velikosti, ani ve vybavení plně nájemné východoev-
ropské usedlosti nezaostávaly za komerčními grunty západoevropských ná-
jemníků či svobodných sedláků. Na příkladech poznatků nových výzkumů 
upozornil na absenci systematického zasahování vrchností do nezávislého 
ekonomického rozhodování na venkovských usedlostech nebo jejich rodin 
a dědických strategiích. Přestože sociální a majetková diferenciace se v ra-
ném novověku prohlubovala, neposkytla podporu tradičním představám 
o majitelích režijních velkostatků aktivně provádějících politiku utiskování 
rolnické společnosti a jejích členů, vrchnosti naopak spíše flexibilně adap-
tovaly sociální změny, jak to dělaly i venkovské komunity. 

Díky Cermanově široce pojatému komparativnímu metodickému 
přístupu poskytuje jeho kniha čtenáři nejen ucelený přehled o nejnovějším 
bádání o zkoumané problematice ve sledovaném teritoriu, ale také oteví-
rá prostor a nabízí podněty pro další výzkumy oproštěné od stereotypů, 
nepodložených konstrukcí a klišé tradičního pojetí režijního velkostatku. 

Bronislav Chocholáč 

 

Lucie S t o r c h o v á :  Pavpertate styloque connecti. Utváření 
humanistické učenecké komunity v českých zemích
Praha, Scriptorium 2011, 538 s., ISBN 9-788087-271230

Zkoumání humanistického básnictví má v českých zemích dlouhou 
tradici, spjatou zejména s badateli při Ústavu pro jazyk český ČSAV. Je-
jich zásluhou dnes máme k dispozici obsáhlý almanach tehdejší básnické 
produkce a také celou řadu studií, jež se vyrovnávají s dílčími aspekty této 
problematiky. Práce Lucie Storchové je pak pokusem dodat tomuto bádání 
teoretický rámec a vyložit v jeho rámci latinské humanistické básnictví 
v Čechách prostřednictvím moderních sociologických, antropologických 
a literárněvědných konceptů a kategorií. Autorka, snad i díky svému ško-
lení, za mnohé vděčí zejména německé badatelské tradici, jak to ostatně 
prozrazuje nejenom nesmírně obsáhlý seznam literatury, ale také styl 
výkladu, jenž na čtenáře klade nemalé nároky. Z této linie nevybočuje ani 
autorčin zájem o koncepty francouzských badatelů, zejména pak o díla 
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Pierra Bourdieu a Michela Foucaulta, jejichž texty ani v překladu nena-
bízejí čtenáři snadnou cestu k pochopení svého sdělení. Náročnost textu 
Storchové však bohatě vyvažuje skutečnost, že se reflektované teoretické 
texty autorce skutečně stávají zdrojem metodického poučení a neslouží 
jenom jako součást legitimizačního diskursu, tedy jako rétorická ozdoba, 
jež nemá pro její text praktický význam, jež se však v poznámkách „musí“ 
objevit, aby byla kniha uznána za „moderní“ nebo vůbec vědeckou. 
Autorka se ostatně nejenom opírá o nové čtení a koncepční zpracování 
notoricky známých a vydaných textů, ale vychází také ze suverénního 
zvládnutí souboru pramenných textů. Navíc čerpá jak z vydaných děl, tak 
také hojně z pramenů rukopisných.

První oddíl je věnován shrnutí starší literatury o humanistickém 
literárním světě a reflexi případných inspiračních zdrojů mimo tento úzce 
vymezený diskurs. Autorka jej proto rovněž využívá ke zformulování 
vlastních teoretických východisek. Cíle práce si totiž vymezuje v souladu 
s teorií pole Pierra Bourdieu, který pole chápe jako prostor distribuce 
různých typů kapitálu. (Proto se také Storchová zamýšlí i nad tím, zda 
domácí humanistické básnictví dosáhlo té míry konsolidovanosti, že mů-
žeme hovořit o literárním poli, jehož vydělování a utváření se Bourdieu 
zkoumal ve Francii 19. století.1) Storchová rovněž akceptuje tímto francouz-
ských badatelem nově definované typy kapitálu a schopnost pohybovat se 
v dosti striktně definovaném diskursu humanistického básnictví chápe jako 
jeden ze způsobů, jak soudobí básníci navyšovali svůj symbolický kapitál. 
Autorku přitom nejvíce zajímají právě diskursivní strategie, jichž tehdejší 
básníci užívali a jež byly rovněž prostředkem utváření skupinové identity. 
Proto je druhá kapitola Literární pole a utváření humanistických učeneckých 
komunit v českých zemích uvozena úvahami nad mechanismy formování 
humanistického básnického diskursu, a to zejména prostřednictvím výuko-
vého modelu, melanchtonského ciceronianismu. (Ten je sám o sobě velmi 
zajímavý jako „nový koncept“, neboť se nejedná o nic jiného, než o pokus 
vzdělávat posluchačstvo nejprve prostřednictvím memorování kánonu textů, 
tedy vlastně obdobně jako dříve v průběhu celého středověku. Nakolik 
se tyto dva módy lišily, by jistě stálo za další výzkum.2) Protože autorka 

1 Bourdieu nahlíží „pole“ jako prostor antagonistických pozic, které okupují jednotliví 
aktéři v určité specifické oblasti a soupeří prostřednictvím daných strategií o místo v hie-
rarchii pole. K formování literárního pole srov. B o u r d i e u ,  Pierre: Pravidla umění. 
Vznik a struktura literárního pole. Brno 2011. Habitus chápe francouzský badatel jako sadu 
dispozic a předpokladů, které daná osoba nevědomky získává jsa vystavena vlivu institucí 
a pravidel a následně si díky jejich osvojení snadněji hledá uznání v rámci své společenské 
skupiny. Bourdieu tento pojem rozpracoval zejména v souvislosti se svým projektem zmapování 
příčin úspěchu a neúspěchu při získávání formálního vzdělávání a také při studiu způsobů 
reprodukce elit. Čeští humanisté by se zde nabízeli jak svou vzájemnou propojeností, vazbou 
na pražskou univerzitu a městské prostředí, tak i sdíleným diskursem.
2 Ke středověké práci s pamětí viz alespoň klasická práce C a r r u t h e r s ,  Mary: 
The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge 20082.
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uvažuje nad kontinuálně působícími sociálními mechanismy, nechává 
stranou produkci vzniklou na sklonku 15. století v okruhu Hasištejnského 
z Lobkovic, jehož tvorba v knize hraje roli „pouze“ jako důležitý prvek 
sebeidentifikační strategie v Hodějovského okruhu poloviny 16. století.

Hodějovského skupině je věnován první analytický oddíl Básnická 
skupina korespondentů Jana st. Hodějovského z Hodějova. Etablování forma-
lizované diskursivity, mecenát a utváření učenecké komunity (s. 110–182). 
Autorka se nejprve zaměřuje na doklady společného jednání Hodějovského 
korespondentů, jimiž jsou zejména společně vydávané sborníky. Následně 
ji zajímá, jakým způsobem vypovídali básníci tohoto okruhu o svém vztahu 
k mecenáši a jakými pravidly se toto jejich vypovídání řídilo. Vyzdvihuje 
zejména jejich snahu upozornit na společné aktivity skupiny, vytvořit si 
vztah k mecenáši a zároveň vybudovat vzájemnou vazbu, na jejímž základě 
očekává tvůrce za vyprodukovaná literární díla odměnu, prezentovanou jako 
„dar“. Oblíbený je i motiv chudoby, urozenosti a přátelství, jenž vhodně 
podporuje oprávněnost žádosti o podporu ze strany mecenáše. Přitom si 
ovšem básníci hájí nárok na autonomii. Na vzájemnou hierarchizaci komu-
nity básníků upozorňují zejména sebeprezentační strategie. Tzv. agonální 
diskurs, tj. diskursivní strategie různých humanistických skupin, usilující 
o propojení komunity, kterou „vytvářejí“, s antickým světem, představuje 
podle autorky další ze způsobů, jak se mohla skupina místních básníků 
definovat.3 Podobnou roli, jak Storchová ukazuje, sehrávalo i odkazování 
ke slavné „básnické minulosti“, jak ji reprezentoval Hasištejnský – Ho-
dějovského okruh jednak vyzdvihoval kvalitu Hasištejnského díla tím, že 
upozorňoval na oceňování jeho díla italskými současníky, jednak se snažil 
hledat spojnice mezi Hasištejnského dílem a vlastní tvorbou.

Následující oddíl Komunikace, reprezentace a utváření učenecké sku-
piny v literárním poli pražské univerzity již mapuje fungování „učenecké 
komunity“ pod egidou pražské univerzity ve druhé polovině 16. století 
a na počátku století následujícího. Zatímco v předchozím případě před-
stavovala tehdejší Karlova univerzita jen místo, kde většina autorů získala 
své vzdělání, zatímco hlavní osou celé skupiny byl jeden vlivný šlechtic, 
nyní přebírá tuto roli instituce, jež k sobě prostřednictvím různých osob-
ních vazeb poutá celou řadu dílčích okruhů v jednotlivých městech Čech 
a zčásti i Moravy, neboť svým diplomem poskytuje legitimitu špičkám 
tamního úřednictva a učitelským sborům. Nepřekvapí, že se významné 
pozornosti dostává nejenom „pravidelně příležitostným“ básnickým 
sbírkám, ale také univerzitním tezím, jež se jednak dovolávají významu 
sdílených dovedností a znalostí (ovládnutí gramatiky či rétoriky), jednak 
konstruují slavnou historii své alma mater a vyzývají k svornosti jejích 
mistrů. Kromě vytváření vazeb k centru ovšem potřebovali místní lite-

3 „Definovat se“ zde nepoužívám ve smyslu vědomé činnosti. 
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ráti navázat kontakt i s lokálním prvkem, zejména s představiteli města. 
K tomu využívali nejenom dedikací, ale především tematického zaměření 
sborníkových prací, jež se mnohdy obracely k historii daného města, 
případně obhajovaly jeho práva. Konečně Storchová stručně upozorňuje 
i na diskursivní strategie zaměřené na vlastní rodinu, mezi nimiž nechybě-
ly gratulace širšímu příbuzenstvu, zejména pak otcům a tchánům, jež měly 
potvrdit postavení básníka v rámci příbuzenstva. Diskursivní strategie, jež 
autorka mapuje, tak umožňují nahlížet způsoby, jimiž se upevňovala iden-
tita tehdejších vzdělanců stejně jako jejich postavení vně vlastní komunity. 
Rozbor argumentace v polemikách o původu Čechů nabízí rovněž cenný 
vhled do argumentačních postupů tehdejší učené společnosti (odkaz 
na „obecné mínění“ a „názory starých autorit“, odmítnutí možnosti jejich 
barbarského původu, argumenty ad hominem, obrana titulů jako nepřímo 
udělených panovníkem), které ukazují na značnou autoritu, jíž polemiko-
vé univerzitě přisuzovali, aby z ní zpětně čerpali symbolický kapitál, který 
by podporoval legitimitu jejich argumentace.

Přes význam univerzity si autorka nezapomíná všímat ani dalších okru-
hů (německojazyčné oblasti, zejména pak Ústí nad Labem; pole orientované 
na dvorský mecenát; kláštery). Ve dvorském okruhu, kde významné místo 
zaujímá Jizbický, se prosazuje důraz na prezentaci zahraničních kontaktů, 
kritika univerzitních literárních postupů, vyzdvihování kontaktů na dvoře 
a vazby k císaři prostřednictvím laureace. Právě odkazy k zahraničním 
autoritám slouží jako zdroj legitimity pro obhajobu vlastního stylu i pro 
oprávněnost invektiv proti „stádnímu“ stylu univerzitánů, dodává autorka. 
Zdá se však, že Jizbický si byl vědom síly kapitálu, který jeho protivníkům 
poskytovala vazba na univerzitu, a tak se toto pouto pokoušel oslabit zdů-
razňováním nehodnosti svých oponentů, kteří údajně nevhodným chováním 
poškozují pověst své alma mater.

Za nejzajímavější považuji závěrečné kapitoly, věnované vnímání 
nemocí a těla, formování genderu a vytváření „já“. Paradoxně mají k sobě 
diskurs podagry a utváření genderu velmi blízko – i podagra figuruje 
v textech humanistů jako žena, jež k sobě láká své milence. Westonie, jíž 
autorka využívá, aby načrtla diskurs ženy-básnířky, zase ukazuje, že i tuto 
ženu, zdánlivě samozřejmě opěvovanou, tehdejší muži vnímali jako něco 
výjimečného, ne-ženského, a že považovali za jisté, že se její postavení 
ve světě humanistické tvorby vytváří jenom prostřednictvím mužských 
prostředníků. Pominout nelze ani snahu spojit ji s vlastnostmi, které byly 
v soudobém diskursu vnímány jako mužské. Westonie je tak nahlížena jako 
ne-žena, žena prosazující se prostřednictvím mužů, nebo jako panna, byť 
vdaná, s maskulinními rysy, jež v každém případě svou výjimečností potvr-
zuje tiše sdílenou představu o podřízenosti a inferioritě žen. Autorka sama 
na tuto hru přistupuje, když se stylizuje do role otcovské autority, nebo když 
zdůrazňuje svou marginalitu a nedokonalost, ještě umocněnou pohlavím.
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Kapitola věnovaná formulování „já“ připomíná nečetnost ego-do-
kumentů domácího humanistického básnictví. Ukazuje se, že dochované 
zprávy mají převážně pragmatický charakter (zmínka o koupi domu), 
případně nepřekračují rozsah nedlouhých poznámek na okraji kalendářů. 
U poněkud obsáhlejších deníkových záznamů překvapí značná míra po-
zornosti věnovaná nemocem a vztahu k žákovi (Proxenus) na straně jedné, 
na straně druhé jen nevalný zájem o rodinu (Borbonius).

Ve své knize Storchová bezpochyby s porozuměním využívá pojmoslo-
ví moderní sociologie, zejména pak děl P. Bourdieu nebo M. Foucaulta,4 aby 
čtenářům představila vytváření komunity jako určité diskursivní praktiky. 
Ostatně samotný humanismus autorka nevnímá ani tak jako myšlenkový 
proud, případně jako ideologii sociální skupiny – humanistů, jako spíše 
soubor sdílených diskursivních praktik, způsobů komunikace. Přesto, jak 
autorka upozorňuje, nelze na svět českého humanistického básnictví nahlí-
žet jako na svébytné pole, neboť potřeba vazby na svět mimo úzce vymezený 
okruh a závislost na něm byly ještě příliš značné. (Snaha tehdejších autorů 
zdůraznit určitá specifika vlastní existence však svědčí o trvajícím zájmu 
o oslabení této vazby.) 

Autorka se při průzkumu diskursivních praktik soustřeďuje spíše 
na kvalitativní metody. Bylo by však bezpochyby cenné, kdyby tento typ 
rozboru doplnilo i statistické vyhodnocení, které by, soudě podle početnosti 
dochovaného pramenného materiálu, jistě přineslo indicie pro stanovení 
významu jí sledovaných motivů. Otázkou rovněž je, zda neuplatnit „síťový 
přístup“ a nepokusit se podchytit klíčové uzly v humanistické komunikační 
síti. Rozboru vztahů mezi účastníky diskursu, pomineme-li analýzu vzájem-
né učené komunikace, se však autorka programově vyhnula, byť její text 
i tak leccos osvětluje, pokud jde o vzájemnou provázanost této skupiny 
s různými sociálními prostředími. Přesto se domnívám, že komunikační 
strategie mimo diskurs básnictví nelze pominout. „Pole“ je totiž dosti ab-
straktní pojem a ani v knihách P. Bourdieu není zcela jasně podchyceno, 
jak vzniká. Tento nedostatek teorie sítě odstraňuje. 

S ohledem na případné recipienty rovněž vyvstává otázka, zda my 
všichni čtenáři jsme náležitě teoreticky vybaveni, abychom byli schopni 
sledovat autorčiny úvahy v plné šíři. Nabízí se pak úvaha, zda by nebylo 
vhodnou diskursivní strategií poněkud slevit z teoretické a jazykové ná-
ročnosti textu. 

Naopak za cenné plus lze považovat, že kniha i prostřednictvím stra-
tegie, jíž autorka uplatňuje, prokazuje vhodnost využitých metodických 
přístupů k rozboru historiografických témat obecně, což se týká i její vlastní 
knihy (zahraniční uznání, formalizovaný jazyk využívající po všech strán-

4 Dílo obou jmenovaných mužů se však vzpírá jednoznačnému spojení s jednou z hu-
manitních disciplín.
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kách náročná souvětí, provázanost se soudobým diskursem prostřednictvím 
terminologie a odkazů na literaturu). To není nutně kritická výtka, spíše 
vybídnutí k tomu nechat se knihou Lucie Storchové inspirovat a po pří-
ručkách, biografiích a formálních jazykových rozborech se pokusit uchopit 
formování „vědeckého“ historiografického diskursu moderními prostředky, 
jež nám recenzovaná kniha tak štědře nabízí. Za to – a nejenom za nový 
náhled na dějiny humanistického básnictví – patří autorce naše úcta.

David Kalhous

Tomáš P a r m a :  František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy 
k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách 
moravské církve
Brno, Matice moravská 2011, 636 s., ISBN 978-80-86488-88-2

Osobnost olomouckého biskupa, kardinála Františka z Ditrichštejna, 
patří k těm postavám raně novověkých dějin českých zemí, které výrazně 
ovlivnily jejich osudy v přelomovém období kolem stavovského povstání 
a výrazně se podepsaly i na utváření pobělohorské epochy. Není tedy divu, 
že v naší moderní historiografii je o tohoto preláta a politika stále zájem. 
Rok po úspěšném mikulovském sympoziu, z něhož vyšel v roce 2006 
ditrichštejnský sborník,1 byla jako vyvrcholení systematického a dlouho-
letého výzkumu Pavla Balcárka vydána jeho monografie o Ditrichštejnovi.2 
Nejnovějším příspěvkem k těmto studiím je knižní podoba disertační práce 
Tomáše Parmy, obhájené na brněnské Filozofické fakultě v roce 2010. 
Ve své monografii však autor předkládá mnohem víc, než jen univerzitní 
kvalifikační práci, byť nadprůměrnou. Jedná se o vyzrálé dílo, o výsledek 
náročného výzkumu v domácích i zahraničních archivech, kterým Tomáš 
Parma představil Ditrichštejna z jiného zorného úhlu, než jak býval dosud 
prezentován. Zatímco uvedený průkopník a doyen moderních ditrichštejn-
ských studií, Pavel Balcárek, zpracoval ve výše zmíněné monografii kardi-
nálův životopis a sledoval také jeho politické aktivity a podíl na událostech, 
kterými prošla Morava během prvních desetiletí 17. století, Tomáš Parma se 
zaměřil na římské kořeny Ditrichštejnovy kariéry a v neposlední řadě i na její 
mezinárodní souvislosti. Kardinál a olomoucký biskup navíc slouží nejen 
jako vlastní téma výzkumu, nýbrž současně i jako modelový příklad pro 
systematické poznávání komunikace na evropské politické (a samozřejmě 

1 Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11.–12. 
října 2006. Mikulov 2006.
2 B a l c á r e k ,  Pavel: Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy. 
České Budějovice 2007. Této práci předcházela nejen řada dílčích studií, ale i první moderní 
Ditrichštejnova biografie z roku 1990 – viz týž: Kardinál František z Ditrichštejna (1570–1636). 
Kroměříž 1990.
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katolické) scéně, kterou autor zmiňuje již v podtitulu své knihy. Z tohoto 
hlediska se jedná o práci jedinečnou a průkopnickou.

Kniha je rozvržena do čtyř oddílů. V prvním autor sleduje, jak se 
utvářela osobnost Františka z Ditrichštejna jako člověka i jako význam-
ného preláta římskokatolické církve na konci 16. století. Představuje zde 
jeho mládí, vzdělání a první desetiletí jeho církevní kariéry, sleduje ho 
až k nástupu do čela olomoucké diecéze. Autor si neklade za cíl vytvořit 
klasický životopis, spíše se soustředí na několik tematických okruhů, kde 
se věnuje významným otázkám, které formovaly budoucího kardinála 
po lidské i náboženské stránce. Při tom navazuje na dosavadní poznání 
Ditrichštejnových životních osudů, ale jeho životopis pro toto období 
místy upřesňuje a faktograficky rozhojňuje. Orientaci čtenáře napomáhá 
chronologická tabulka umístěná v závěru tohoto oddílu knihy (s. 116–119), 
která zahrnuje hlavní data k prvním třem decenniím kardinálova života. 
Již v tomto úvodním seznámení s hlavní postavou svého výzkumu autor 
prokazuje vynikající znalost římského prostředí, které ovlivnilo Ditrichštejna 
v době dospívání a počátků církevní kariéry.

Další podoby vztahu kardinála Ditrichštejna k římské kurii řeší 
tři následující oddíly, v nichž autor ukazuje, jak si olomoucký biskup 
jakožto kardinál nesídlící v Římě vytvořil „mechanismy zpřítomnění ve svě-
tě římského dvora“ (s. 121). Ve druhém oddílu knihy se Tomáš Parma 
zabývá institucionálními vztahy, které vyplývaly z Ditrichštejnovy kardi-
nálské role. Při této příležitosti nejprve v obecně zaměřené pasáži sezna-
muje se širokou škálou problémů kardinálské reprezentace v ku riálním 
prostředí, dotýká se problematiky distinktivních znaků kardinálova 
postavení – jeho bydlení, ceremoniálu, precedence a dalších modalit 
každodenního života v tomto církevním a společenském postavení. Dále 
se autor vrací ke studované osobnosti, věnuje se problematice osobní 
přítomnosti Ditrichštejna v Římě (konkláve, legace), ve faktograficky 
bohatém popisu podává informace k jeho cestám do Itálie po nástupu 
na olomoucký biskupský stolec. Také zde řeší ceremoniální úlohy kardi-
nála v habsburském prostředí.

V dalším (v pořadí třetím) oddíle knihy autor pod názvem Dietrichstein 
a římská kurie: média komunikace podrobně rozebírá téma kuriálních agentů, 
kteří vzhledem k tomu, že olomoucký biskup neměl možnost trvale pobý-
vat v Římě, tvořili hlavní nástroj jeho působení na kurii. Práce seznamuje 
s konkrétními osobnostmi, s nimiž kardinál vedl korespondenci a které 
zastávaly u kurie jeho zájmy. Tomáši Parmovi se podařilo odkrýt hlavní 
části Ditrichštejnovy komunikační sítě, i když si je vědom jejího velkého 
rozsahu a nemožnosti rekonstruovat ji v naprosté úplnosti. Nicméně to, co 
se mu podařilo vybádat a sepsat, samo o sobě představuje pozoruhodný 
a cenný příspěvek k poznání kuriální problematiky pod zorným úhlem 
moravské diecéze.
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Logickým završením výzkumu vztahu kardinála s Římem je poslední 
část recenzované monografie, která se věnuje obsahu komunikace mezi 
Františkem z Ditrichštejna a kurií. Z hlediska poznání dějin katolické církve 
na Moravě v prvních čtyřech desetiletích 17. století, pro které dosud není 
k dispozici moderní monografie, představuje tato část knihy sama o sobě 
významný badatelský počin. Autor zde především ukazuje, jak široká 
škála problémů se řešila v komunikaci mezi kurií a olomouckou diecézí. 
Postupuje v několika tematických okruzích, zabývá povinnými návštěvami 
ordináře „ad limina“ v Římě, vizitacemi diecéze, ale i řadou dalších otázek 
z oblasti její správy, problematikou farního i řeholního kléru, kapituly apod. 
Sleduje také zavádění tridentské reformy do náboženské praxe na Moravě, 
řeší kupř. problémy s matrimoniální problematikou v olomoucké diecézi, 
studuje peripetie Ditrichštejnových snah o liturgickou reformu na Moravě, 
samozřejmě na mnoha místech ukazuje vliv kurie na průběh rekatolizace. 
Pozornost je věnována i Mikulovu, hlavní kardinálově residenci.

V závěru své monografie autor nerekapituluje dílčí poznatky, nýbrž 
do poměrně stručné pasáže přehledně shrnuje proměny Ditrichštejnova 
vztahu ke kurii za jednotlivých papežů a dopady těchto vztahů na mo-
ravské prostředí. Kniha je opatřena rozsáhlou bibliografií a dvěma typy 
příloh. První přílohy tvoří edice 53 důležitých dokumentů týkajících se Di-
trichštejnových římských agentů, většinou jde o korespondenci. Ve druhé 
části příloh autor podává tabelární přehledy korespondence s několika 
římskými agenty, a to nejen v podobě prostého soupisu dopisů, nýbrž 
i s podchycením jejich cirkulace mezi římským agentem a Ditrichštejnovou 
kanceláří z časového hlediska. Kniha je také vybavena obsáhlou a místy 
i velmi zajímavou obrazovou přílohou.

Pro metodologické přístupy autora je typická určitá mozaikovitost – 
vybírá si významné a pro své bádání důležité okamžiky v Ditrichštejnově 
životě a v jeho vztazích s kurií, které pak velmi podrobně analyzuje. Využití 
takových sond v recenzované monografii je podle mého názoru nejen opod-
statněné, ale pro solidní a přitom ještě silami jedince zvládnutelný výsledek 
prakticky jediné možné. A to z důvodu bohatství pramenného materiálu, 
se kterým se autor musel vyrovnat, stejně jako vzhledem k tematické šíři 
zpracovávané problematiky. S uvedeným přístupem souvisí další charak-
teristický rys Parmovy monografie, jímž je snaha jít ve výzkumu většiny 
zvolených témat do nejmenších podrobností, najít a zprostředkovat pokud 
možno detailní poznatky. Autorovi se podařilo významnou měrou přispět 
k poznání Ditrichštejnova života, ale především k objasnění kontaktů, kte-
ré udržoval středoevropský biskup u papežského dvora, s tím spojených 
mechanismů moci u kurie a také kuriálního vlivu na správu diecéze. Silný 
zájem o detail a nahromadění velkého množství faktografie rozhodně 
nejsou samoúčelné, tyto informace se stávají materiálem pro poznání do-
bové každodennosti, mentality, procedurálních otázek u papežské kurie 
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a celé řady dalších problémů, díky jejichž probádání představuje Parmova 
práce významný posun v historickém výzkumu náboženských dějin konce 
16. a první poloviny 17. století.

Za velký klad Parmova Ditrichštejna považuji také důslednou sna-
hu o širší kontexty – ať to již je kontext raně barokního Říma, kontext 
kardinálské hodnosti a postavení, politický kontext v habsburské monar-
chii apod. Autor musel věnovat systematickou pozornost ceremoniálním 
otázkám a společenským rituálům především v prostředí římské kuriální 
společnosti, již v tom je jeho práce v rámci naší historiografie výjimečná.

Kniha Tomáše Parmy se důstojně řadí k monografii Alessandra 
Catalana o pražském arcibiskupovi kardinálu Harrachovi, vydané v české 
verzi v roce 2008.3 I když je pochopitelně koncipována z jiných hledisek, 
na základě pramenů zcela odlišného charakteru a s jiným (užším a současně 
hlubším) záběrem, tvoří s ní svým způsobem komplementární dvojici. A to 
jak tematicky (jedná se o dvě klíčové církevní osobnosti, které přes gene-
rační věkový rozdíl působily na Moravě a v Čechách v části svých kariér 
paralelně a které byly postaveny před velmi podobné problémy), ale pře-
devším z hlediska důkladného pohledu a odborného přínosu. Stejně jako 
Catalanův Harrach i Parmův Ditrichštejn přispívá nejen k bližšímu poznání 
studované osobnosti, nýbrž především zasazuje její život a zprostředkovaně 
i dějiny její diecéze do širších souvislostí mezinárodní politiky a vztahů.

Jiří Mikulec

Jaroslav D i b e l k a :  Obranné strategie mužů a žen obviněných 
ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2012, 204 s., 
ISBN 978-80-7394-363-9

Sexuální chování či jednání prostých lidí v raném novověku lze sle-
dovat pod více zornými úhly, například jako kulturně-biologický proces 
zakotvený do každodennosti konkrétní historické epochy. Další možností 
je sledování důsledků takového jednání, které mohly nabývat až trestní 
povahy. Cesta k takovému poznání může vést od studia matrik či z druhé 
strany od analýzy protokolů, které se zabývaly sexuálním jednáním aktérů 
a z toho plynoucími delikty. Přirozeně byla „restrikce“ vůči svobodným 
ženám a mužům poněkud odlišná od případů, kdy byl některý z partne-
rů ženatý (či vdaná). Právě postih takového konání je obsahem nevelké 
monografie mladého jihočeského historika Jaroslava Dibelky (∗ 1981). 
Kniha má komplikovaný název, který je v jistém rozporu s podtitulem. 

3 C a t a l a n o ,  Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu 
(1598–1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008.
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Již zběžný pohled do lexik prozrazuje, že pod pojmem strategie se chápe 
dlouhodobá cílevědomá činnost jednajících. Evokuje tak možnost, že by 
všechny ženy a muži mohli při vyšetřování následků svého sexuálního 
konání jednat v podstatě shodně. Mohlo by se jednat o typickou strategii 
mužů, či naopak žen? Pojem „strategie“ tak, jak je užit, není autorem blíže 
vysvětlen. Patrně je převzat z prací německých historiků, kteří pojem stra-
tegie doslova nadužívají. Podtitul knihy ukazuje, že autora zajímá přelom 
17. a 18. století. Postrádáme ovšem upřesnění, jak „dlouhý“ je pro autora 
onen přelom století. Až posléze (s. 69) se dozvídáme, že autor rozprostřel 
přelom do předlouhých osmdesáti let, což je krajně neobvyklé.

Kniha má atypickou strukturu: úvodní přehled literatury spolu 
s bibliografií překračují celou polovinu publikace! Ano, jde o více než 
sto stran. Z tohoto důvodu považuji za nutné zastavit se u jednotlivých 
kapitol a zevrubně pojednat o tom, co obsahují, a co případně nikoli. 
Na vlastní rozbor tématu totiž nezbylo více než pouhých sto stran knihy. 
Obsažná je úvodní kapitola, věnovaná přehledu názorů literatury na řadu 
fenoménů spojených s venkovem. V podstatě nestrukturovaný, neobyčej-
ně doširoka zaměřený přehled názorů se netýká, jak by se mohlo zdát, 
sexuálních deliktů v raném novověku, což je téma, jež má samo o sobě 
rozsáhlou mezinárodní literaturu. Autor se vrací například k Pekařově 
Knize o Kosti, kterou docela podrobně parafrázuje, aniž si přitom uvědo-
muje, že právě na tomto klasickém díle lze velice dobře poměřovat vývoj 
historiografie za posledních sto let. V tomto kontextu by se asi nemělo 
jednat o tom, co Kniha o Kosti obsahuje, ale o tom, co neobsahuje. Je to 
právě předmět Dibelkovy pozornosti – sexuální delikty. Fascikly kostec-
kých kauz leží dodnes nevyužity v Jindřichově Hradci! A tak bychom se 
mohli postupně zamýšlet nad každým rozebíraným titulem. Není jasné, 
proč autor rekapituluje například historickou demografii, tzv. hrdelní 
soudnictví a další segmenty bádání o raném novověku. Na druhé straně 
jsou výrazně podceněny sociálněhistorické studie venkovské problemati-
ky, například německá škola Jana Peterse, či řada mikrohistorických prací. 
Opomenut sice není Carlo Ginzburg, jeho mlynář ovšem nebyl nositelem 
nikterak výrazných sexuálních aktivit. A autor se neváhal vrátit až do polo-
viny 19. století k Vocelovým názorům na venkov. Nepřehlédneme Dibel-
kovu tendenci ke „kádrování“, tedy konstatování, co považuje za výtečné, 
a co naopak nikoli. A to bez ohledu na to, v jaké vazbě je to k probírané 
tematice. Dibelkův přehled je podán v podstatě nestrukturovaně, domácí 
bádání prostupuje zahraniční. Vše se v knize slévá do padesátistranového 
bloku, vnitřně nijak členěného.

Bez jakéhokoli předělu pak autor přešel velmi stručně k pramenům 
a k otázkám metodickým. Rozboru pramenů ale nevěnoval víc než zběž-
nou pozornost. Ostatně při jejich soupisu v závěru publikace mu na tuto 
položku postačilo pouhých šest (!) řádek. A právě využití pramenů pro 
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téma monografie je bezesporu nejslabším článkem Dibelkovy práce. Po-
kud bychom se nacházeli na katastru jiného českého panství na přelomu 
17. a 18. století, pak by taková rešerše tam dochované dokumentace na dané 
téma dostačovala. Na Třeboňsku ovšem nikoli! Vždyť se jedná o panství 
s převážně intaktně dochovanou dokumentací od poloviny 17. století, která 
svým významem překračuje středoevropský horizont. Kde v Čechách – 
kromě třeboňského panství – lze sledovat takové jevy jako zemětřesení či 
nálety kobylek, zjistit, kolik platili sedláci čeledínům a děvečkám, případ-
ně se seznámit s ročními rozpočty jednotlivých vsí třeboňského panství 
v 18. století – abych namátkou jmenoval některé možnosti, které jiná pan-
ství v českých zemích nenabízejí. Takových tematických položek jsou pro 
Třeboň k dispozici desítky. Ano, vesměs ve fondu Velkostatek Třeboň, kde 
lze najít neobyčejně bohatou dokumentaci ke kontextu sexuálního jednání 
obyvatel. A proto je třeba proniknout do komplikované struktury tohoto 
jedinečného informativního zdroje. Autor opřel svou analýzu „strategií“ 
jen o prameny z řady „policejních přestupků“ a přičlenil k nim jednotli-
viny z kriminálií. Nepřihlédl k tomu, že je tu obsaženo mnoho konceptů, 
dílem datovaných, dílem nikoli. Originály se ale neztratily! Nacházejí se 
v českokrumlovském oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni (fond 
Ústřední kancelář Český Krumlov, panství Třeboň, sg. 5BC et 5BP 2). 
Nachází se tu množství případů, které v Třeboni hledáme marně, stejně 
jako doplňující dokumentace, nechybějí ani kriminália (dohromady víc než 
deset fasciklů = 15 archivních kartonů). O této skutečnosti nemá Dibelka 
ani ponětí. A nejen to. Řada konceptů v Třeboni postrádá datum a jejich 
uložení mezi datovanými kusy skrývá nebezpečí zkreslení, protože se pří-
pad odehrál nejednou v jiné době, než do níž jsou dokumenty zařazeny; 
rozdíl může překročit i pětadvacet let.

Základním komplementárním pramenem jsou poddanské soupisy 
(sg. IB 5AU Nr. 1), pomocí nichž lze s velkou spolehlivostí upřesnit 
a lokalizovat mnohý případ. Navíc je to klíčový dokument pro sociální 
kontext. To například v případě smilstva ženatých sedláků hraje význam-
nou roli. Tento pramen, vedený na Třeboňsku neobyčejně podrobně, je 
v nejednom případě spolehlivější než mezerovitě vedené farní matriky 
(například Suchdol nad Lužnicí, Bošilec). Kupříkladu v poddanském 
soupise z roku 1724 nacházíme údaj o tom, že jistá Kateřina Korbelová 
porodila nemanželské dítě. V příslušné dokumentaci sexuálních deliktů 
o tom ale není zmínka. Tedy: i soupisy poddaných obsahují k tématu 
množství údajů. Poddanské soupisy dovolují také docela přesné zařazení 
nedatovaných konceptů. Nepřehlédnutelný v daném regionu byl rovněž 
„sex přes hranice“, množství písemností vztahujících se k třeboňským 
„skutkům“ je proto uloženo v archivu hlubockého velkostatku. Do roku 
1720 se jednalo o několik desítek případů (Velkostatek Hluboká nad 
Vltavou, sg. IB 5BP 11–16).
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O absenci adekvátního poznání sociálního kontextu dobře vypovídá 
i to, že Dibelka využil pouze jedinou pozemkovou knihu. Proč ne jiné? 
Třeboňské gruntovnice po roce 1707, kdy byla zavedena jejich nová řada, 
jsou vedeny většinou pouze pro jednu ves. Krátce řečeno, autor se spolehl 
na to, co o svém sociálním backgroundu vypověděli sami aktéři sexuálních 
skutků. Mluvili vždy pravdu? Vím, že nikoli. Závažné mezery v heuristice 
skýtá také normativní rovina tématu. Dibelka se tu docela spolehl na kusy, 
které vydal J. Kalousek v Archivu českém, což je pro Třeboňsko méně než 
1 % disponibilní dokumentace. Přitom fond Velkostatek Třeboň, signa-
tura IA 7B, obsahuje nejen množství interních předpisů, včetně důležité 
instrukce pro hejtmana třeboňského panství z roku 1733, kde jsou taxativ-
ně uvedeny mezi „menšími zločiny a jejich trestáním“ přímo „prosté soulože, 
menší krádeže, lži, hádky a rvačky, vedení vody, vyhánění dobytka, opomenutí 
splátky dluhů a jiné podobné maličkosti, které má hejtman posuzovat…“ Autor 
se tak dostal do poněkud kuriózní situace, kdy publikovanými normativy 
rožmberského období (16. století) vysvětluje či argumentuje dění v éře 
schwarzenberské, zejména v 18. století. Celé svazky zmíněné dokumen-
tace jsou pak věnovány knížecím reskriptům, pomocí nichž lze odhalit 
skutečnost, jaké místo měly sexuální delikty jak u správy panství, tak 
v ústřední schwarzenberské kanceláři. Stranou bych navíc neponechal ani 
účetní materiál (IR 1, červené signatury, knižní archiv), kde je z přelomu 
17. a 18. století řada případů, jež nejsou v sexuální agendě zdokumento-
vány. Byly úřadovány pouze ústně... 

Z vlastní zkušenosti vím, že rozklíčování dobových souvislostí 
archiválií třeboňského velkostatku je dlouhodobý proces, který se pro-
stě musí „vysedět“. O autorově neznalosti těchto skutečností nejlépe 
vypovídají jeho slova o tom, že některé mladé ženy z výslechových pro-
tokolů nebyl schopen nalézt v matrikách (s. 56: „proč tomu tak je, nejsem 
zatím schopen vysvětlit“  ). Vychází-li Dibelka z normativně založeného 
výkladového řetězce, který se odvíjí od povinnosti zapisovat do matrik 
od tridentského koncilu, naznačená skutečnost může být snad nepocho-
pitelná. Jak by si mohli faráři dovolit porušovat tyto základní normy? 
Na druhé straně to byli muži z masa a kostí, kteří přistupovali k těmto 
povinnostem nejednou docela liknavě a nepřesně. Nejen to. Dibelka zná 
část životního osudu J. Peřkové, rodačky ze Suchdola nad Lužnicí. Její 
nemanželský syn Matěj se narodil na bechyňském panství a byl v tom-
to městě pokřtěn. V matrice č. 1 i 2 FÚ Bechyně hledáme jeho jméno 
marně. Rozebereme-li matriky z následujících 15 let, zjistíme, že tu není 
uvedeno žádné nemanželské dítě. Proč? Že by byli tamní lidé mravnější? 
Nikoli. Prostě pan farář neevidoval nelegitimní děti. Jiné vysvětlení není. 
Platí to pro sňatky i úmrtí právě na přelomu 17. a 18. století. Zejména 
v menších farnostech třeboňského panství je mezerovitost zápisů v mat-
rikách statisticky významná.



211

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

Poměrně rozsáhlou pozornost věnuje Dibelka otázce, jak zachycují 
smilstvo a cizoložství normativní prameny. I tato část prozrazuje, že auto-
rovi činí problémy strukturovat text kapitol. Jinak by sotva tuto partii začal 
poměrně rozsáhlým pojednáním o svatebním obřadu (s. 64–68), které je 
zakotveno v 16. století. Odtud se deduktivně přesouvá do schwarzenberské 
éry, aniž jej zajímá geneze tématu pro Třeboňsko. Opět tu platí, že existují 
bohaté prameny k farní síti (sg. IA 3Kalfa, také v Č. Krumlově sg. A 3K), 
které dokázal vzorově využít pro svou monografii. P. Pumpr. Mezi zemské 
normativy zahrnul Dibelka i říšskou normu (!) Karla V. z roku 1532, na-
proti tomu docela opominul tzv. Tereziánu z roku 1765, která podstatným 
způsobem celé téma modifikuje. Pracuje-li s údaji do roku 1740, nemůže 
tento zákoník pominout. Stojí za povšimnutí, jak málo jsou tyto normativy 
uváděny jako součást argumentace při vyšetřování sexuálních kauz na Tře-
boňsku, jak to prezentují výslechové protokoly, knížecí reskripty apod. To 
není bez významu a vyžadovalo by si to jistě osvětlení. Totéž platí o možné 
interakci Schwarzenbergů a jejich vysokých úředníků s Apelačním soudem 
na Pražském hradě. O tom se Dibelka nezmiňuje, ač studium takových 
otázek umožňuje nemalé množství dokumentace, nacházející se nejen 
na českém jihu, ale i v pražském Národním archivu – jedná se o známé 
ortelní manuály. Jde o velmi důležité téma, neboť prozrazuje limitovanou 
možnost argumentace celozemskými normativy pro knížecí statky, kde byl 
mechanismus poněkud odlišný. To není marginální skutečnost.

Kapitola je uvozena myšlenkou o „bádání o lidech z okraje společnosti 
na příkladu venkovanů“ (s. 64). Koho tím má autor na mysli? Jakou část 
venkovské populace? To by jistě měl vysvětlit. Z jiného kontextu či au-
torových textů by se totiž mohlo zdát, že tak vnímá celou venkovskou 
společnost raného novověku (Václav Bůžek a kol.: Společnost českých zemí 
v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha 2010, s. 140). I zde 
vyniká nedostatečný sociální background zpracovaného materiálu.

Jádro monografie by jistě měla představovat analýza cizoložství a smil-
stva na Třeboňsku. Bezmála 2000 výslechových protokolů k tomu poskytuje 
unikátní dokumentační celek, jistě jeden z nejbohatších v Evropě. Autor 
tuto mimořádnou příležitost doslova promarnil. Dvě kapitoly, které Dibelka 
tomuto „srdci“ své práce věnoval, jsou dokonce kratší než úvodní přehled 
bádání! Je jistě otázka, podle jakého klíče vybíral prezentované případy, 
a proč některé naopak upozadil. Autora vůbec nezajímal věk pachatelů, 
sociální status jen docela okrajově, totéž platí o celkových souvislostech. 
Že by nebyl rozdíl mezi „strategií“ osmnáctileté dívky a čtyřicetileté zralé 
ženy, pokud šlo o jejich vlastní, často nechtěné těhotenství? V těchto sou-
vislostech hraje věk ženy dodnes podstatnou roli a ve sledované době jej 
lze zjistit v 99 % případů.

I další aspekty podává J. Dibelka zcela bez zřetele k vývojovým ten-
dencím. Názorně to prozrazují sankce za jednotlivé sexuální delikty. Ty pro-
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šly velmi zajímavým vývojem, jenž lze názorně postihnout v „dlouhé vlně“. 
A nejednalo se jen o peněžité tresty, ale i o veřejné práce, nemalou roli hrály 
i nucené práce v dolech. Každé období mělo své preference, které odrážejí 
nejen bezprostřední rovinu potrestání toho kterého přečinu. Pozoruhodné 
jsou i „rituální“ sankce, například stání s černou svící, nošení železného 
kruhu kolem krku či na noze. O nespolehlivosti Dibelkova výkladu svědčí 
i autorovo konstatování, že černá svíce „skončila“ na Třeboňsku v roce 1682. 
Ve skutečnosti jsou pro ni doklady ještě z počátku 18. století. Mimořádně 
zajímavý represivní nástroj představovalo užití karabáče, dokonce sociálně 
odstupňované, například rychtář byl takto potrestán neveřejně, ač jej jeho 
sexuální aktivity stály úřad. To vše lze nalézt v dekádách, které autor ana-
lyzoval, ale nic bližšího o těchto důležitých skutečnostech a souvislostech 
neuvedl. Měřeno prizmatem jeho knihy, jako by neexistovaly.

Dibelka považuje za klíčový moment sexuálních deliktů z pohledu žen 
jejich snahu o navrácení cti. Není to nesporné, mám za to, že přinejmenším 
stejnou roli tu hrály otázky materiální povahy. Daleko podstatnější je navíc 
skutečnost, že i fenomén cti nepředstavoval konstantu, neměnnou veličinu. 
Právě „dlouhovlnná“ analýza sexuálních deliktů odráží docela pozoruhodný 
vývoj, prozrazující rozdílný postoj prostých lidí k této otázce v poslední 
třetině 17. století a ve druhé třetině století následujícího. Do popředí se 
zcela zřetelně dostávaly materiální otázky. Jedním z klíčových momentů, 
pokud jde o mužské aktéry deliktů, se v průběhu první poloviny 18. století 
stal „únik“ do armády, i ten prošel nemalou dynamikou. Význam tohoto 
fenoménu překračuje vlastní sexuální delikty. Představoval totiž nemalý 
zásah do sociálních poměrů nejen jihočeského venkova. Podobně tomu 
bylo se vztahy vysloužilých vojáků a opakovaně těhotných žen. O těchto 
skutečnostech se Dibelka v podstatě nezmiňuje. V poslední čtvrtině 17. sto-
letí byly dokonce při vyšetřování na třeboňské radnici mužům kladeny i tak 
citlivé otázky, jako zda jejich partnerka byla panna, či nikoli. Jde o jedinečný 
vhled do „sexuální každodennosti“. Podle názorů vyslýchaných mužů totiž 
ženy, se kterými obcovali a přivedli je do jiného stavu, většinou už nebyly 
pannami. I tyto, v podstatně namátkou vybrané možnosti, které poskytuje 
téma „sexuální delikty“ či „sexuální každodennost“, prozrazují, jak málo 
využil J. Dibelka dokumentační bohatství třeboňského zámku.

Za klíčový nedostatek této partie práce považuji absenci postižení 
vývojových trendů sexuálního jednání mužů i žen, ale neméně i jednání 
správního aparátu či knížat samotných. I zde lze postihnout individualizaci 
přístupu k „pachatelům“, která se vyvíjela v čase, přičemž to nebylo ovliv-
něno jen narůstajícím počtem případů. Při pohledu shora je tu navíc patrný 
výrazný paternalismus Schwarzenbergů vůči jejich „hřešícím“ poddaným. 
Najdeme totiž i případy, kdy knížecí kancelář několika reskripty upřesňovala 
konečnou sankci, stejně jako takové, kdy od potrestání vědomě ustoupila 
s tím, že dotyčná či dotyčný jsou nastalou životní situací již dostatečně 
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potrestáni. O těchto důležitých a empiricky velmi bohatě doložených sku-
tečnostech se v Dibelkově práci nedočteme nic.

V poslední kapitole se autor pokouší postihnout interakci sociální 
kontroly na venkově a individua. I zde Dibelka prozrazuje svou naprostou 
koncepční závislost na zahraniční literatuře, kterou není schopen kriticky 
recipovat, ale přebírá rovnou hotová schémata. Proto snad ani nepřekva-
puje, když zde vychází z prostředí hospody (s. 136–138), řeší rituály při-
píjení (s odkazem na literaturu k aristokratickému prostředí!) a podobné 
skutečnosti, které se ve vlastní empirické databázi k tématu práce vůbec 
nevyskytují. Ne že by hospoda nehrála v sexuálním životě lidí raného 
novověku důležitou roli, ale autor své obecné fráze a banality nedoplňuje 
konkrétními doklady. Třeboňský materiál totiž nabízí doklady třeba o tom, 
že se občas obcovalo přímo v hospodě, a to za bílého dne, že v hostincích 
bydlely osoby nízkého sociálního statusu a podobně. Sleduje-ji autor 
propojení správního centra panství a venkovských rychtářů, prozrazuje, 
že nemá ponětí, jak fungovaly tyto správní články panství. Že existovala 
pravidelná „transmise“ informací shora dolů i naopak, o tom poskytuje 
pramenný materiál bohatá svědectví. Vedle toho byli mnohé prosté ženy 
či mužové schopni odebrat se za vrchním hejtmanem a osobně si stěžovat 
na prožité či zjištěné sexuální skutečnosti. Ne, není možné do detailu sle-
dovat Dibelkovu argumentaci, většinou odvozenou z literatury, přestože 
komplexní analýza přebohaté dokumentace umožňuje řešit nejednu otázku 
jako přímou reflexi poměrů na Třeboňsku. 

V podobném duchu je koncipován i stručný závěr, který se pokouší 
rekapitulovat základní tezi o významu cti pro každodennost obyčejného 
člověka, kterou jakoby konfrontuje se „strategiemi“ obviněných mužů a žen. 
A to je poněkud málo. Vývoj ukazuje, že se postupně (ve druhé čtvrtině 
18. století) daleko více prosazovaly materiální zájmy. I takový slib sňatku 
jako standardní podmínka následného sexuálního kontaktu poměrně 
výrazně ustoupil do pozadí. Tyto tendence nedokázal Dibelka rozpoznat 
a následně na základě dokumentace vyhodnotit. Jednou z příčin je zřejmě 
skutečnost, že Dibelka vnímá venkov a jeho obyvatele „shora“, prizmatem 
vrchnostenské kanceláře. Ale i zde je dostatek dokladů o tom, že venkovské 
okolí zámku nebylo považováno za „sociálně amorfní hmotu“, jak je chápe 
autor, ale že jak kníže, tak jeho správní či represivní aparát sledovali aktéry 
sexuálních skutků jako skutečná individua. Svědčí o tom knížecí reskripty, 
v nichž měl padnout (ale ne vždy padl) konečný verdikt o potrestání toho 
kterého muže či ženy. A to je jeden ze zásadních momentů v posuzování 
sexuálního jednání obyvatel Třeboňska. K němu se ale Dibelka nedokázal 
propracovat.

Shrnuji. Dibelkova kniha je pokusem, a to pokusem neúspěšným, 
o monografii na téma sexuálních deliktů v období přelomu 17. a 18. století 
na Třeboňsku. K tomuto závěru mě vedou zejména dvě snadno prokazatel-
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né skutečnosti: povrchní a naprosto nedostatečná analýza přebohaté doku-
mentace a mechanické použití systematiky vyčtené ze zahraniční, zejména 
německé literatury. A tak se nad knihou vznáší otázka: Opravdu se chovali 
jihočeské ženy a jihočeští muži tak jako jejich říšští souputníci? Odpověď 
může být nejen kladná, ale i záporná. Závěrem je třeba zdůraznit, že téma 
sexuálního jednání je velice komplexní a průřezové současně. Prostupuje 
doslova celou tehdejší venkovskou pospolitostí, neboť zachycuje interakce 
mezi jednotlivci, otázky hospodářské i sociální, veřejné mínění, šíření zpráv 
stejně jako fám, nechybějí ani emoce: řada aktérů otevřeně hovoří o lásce, 
náklonnosti, žárlivosti. Pominout nelze ani vztah sledované otázky k ar-
mádě, k venkovské samosprávě, stejně jako vazby klasicky vrchnostenské, 
abych uvedl jen některé skutečnosti, které je možné studovat v kontextu 
tématu Dibelkovy monografie. Je škoda, že tato kniha se celému komplexu 
možného poznání venkova vyhýbá, a to nemalým obloukem.

Jaroslav Čechura

*

Ján S t e i n h ü b e l :  Kapitoly z naj-
starších českých dejín 531–1004
Kraków, Spolok Slovákov v Poľsku 2012, 
204 s., ISBN 978-83-7490-506-0

Ján Steinhübel se představil historic-
ké obci zejména svou závažnou monografií 
o dějinách nitranského knížectví, jež si po-
kládala otázky nejenom ohledně hranic a dě-
jin tohoto útvaru, ale také ohledně identity 
obyvatelstva tohoto „údělu“. Novější Stein-
hübelova kniha se ovšem věnuje území Čech 
a Moravy mezi lety 531 až 1004 a zejména se 
pak zaměřuje na problém formování kmene 
Čechů. Knihu proto uvozuje kapitola „Čo 
je to národ a čo sú to dejiny“, v jejímž rámci 
se autor pokouší odpovědět na otázku, jak 
vlastně raně středověké „kmeny“ uchopit. 
Na jedné straně Steinhübel vnímá předsta-
vu společného původu či vymezení se vůči 
„druhým“ jako prostředek k vytvoření sou-
náležitosti komunity. Na straně druhé raně 
středověké „kmeny“ uchopuje jako stabilní 
celky se společným jménem a specifickým 
kmenovým zřízením, což je v dosti výraz-
ném rozporu s většinou závěrů současného 
bádání o raně středověkých „gentes“ pozdní 
antiky a raného středověku, jež spíše uvažují 
o „tekoucích“, proměňujících se a stále nově 
se definujících společenstvích, přičemž jed-
notlivé texty nejsou ani tak díly mozaiky, jako 
spíše pokusy definovat identitu z lokálního 

hlediska a v konkrétním čase. Zároveň platí, 
že společnou ústavu „Čechů“ lze jen těžko 
prozkoumat – až do poloviny 10. století 
zcela chybí texty, které by vznikly přímo 
v Čechách a definovaly by společnou iden-
titu.1 Zároveň nevysvětluje, na jaké úrovni 
a v jakém rozsahu by tato společná identita 
(„ústava“) měla prakticky fungovat. Expli-
citně se autor nevěnuje ani charakterizaci 
svých základních pramenů.

Text dále pokračuje chronologicko-te-
maticky vymezenými kapitolami, jež se věnují 
„počátkům českých dějin“, vztahům Srbů, 
Čechů a Moravanů do vlády Svatoplukovy, 
vztahům mezi Přemyslovci a Mojmírovci, dě-
jinám Čech od sklonku 9. století do smrti 
sv. Václava, říši českých Boleslavů a jejímu 
rozpadu, Slavníkovcům a jejich pádu, pro-
blému biskupství. Jedná se tedy vesměs o té-
mata, jež si již vyžádala mnoho listů papíru, 
přičemž lze ovšem říci, že řada argumentů 
se periodicky znovu a znovu objevuje, jak je 
ostatně v medievistice běžné. Je snad proto 
jen dobře, že Steinhübel rezignoval na ko-
mentování veškerých výsledků staršího bádá-
ní a svůj text založil zejména na přímé práci 
s prameny. Byť svou pracovní metodu přímo 
nedefinuje, z textu je zřejmé, že pro autora 
byl klíčový postup po časové přímce, při němž 
jsou na sebe vrstveny odstavce o událostech 
dalších a dalších let. V poznámkách se pak 



215

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

nejčastěji objevuje jméno Dušana Třeštíka. 
Byť Steinhübel jeho závěry mnohdy přijímá, 
není v jejich vleku a na řadě míst připojuje 
cenné polemické komentáře k názorům starší 
literatury. (Snad již předem lze říci, že tyto 
kratičké, často jednovětné poznámky umís-
těné navíc do poznámkového aparátu je asi 
možné považovat za největší přínos knihy.) 
Ostatně již tím, jak je hlavní text napsán, 
působí velmi „silně“ a jednoznačně – nikde 
mimo poznámky totiž prakticky nenarazíme 
na diskusi, jedna událost následuje za druhou 
a polemika se omezuje právě jen na komen-
táře v poznámkách. Proti tomu, co autor píše 
v úvodu, tak budí dojem zapsaných dějin. 
Tak je to například na s. 104, kde autor 
sděluje, že druhým největším obchodním 
střediskem Boleslavovy říše byl Krakov. Ale 
proč? A na základě jakých indicií? Máme snad 
dochovány z této doby nějaké celní rejstříky, 
abychom mohli porovnávat objemy obchodu 
v jednotlivých centrech? Rovněž vazba mezi 
textem autora a pramennou indicií mnohdy 
není zcela bezprostřední – například na s. 93 
se dozvídáme o údajné existenci šesti kní-
žectví v Čechách první poloviny 10. století, 
nicméně bez jakékoli argumentace. Spoléhat 
zde příliš na dikci Kristiánovy legendy a její 
historky o porážce kouřimského knížete se 
mi bez dalšího zdůvodnění jeví jako příliš 
smělé – Kristián nám chtěl sdělit, že jeho 
hrdinu provázela Boží přízeň, jež se projevila 
i na válečném poli. Nicméně dovozovat z této 
epizody, zachycené navíc o několik generací 
později, cokoli o statusu poraženého by zna-
menalo výrazně přecenit výpovědní hodnotu 
textu. Rovněž úvahy o pádu českých knížectví 
jen málo přihlížejí k současným diskusím 
o chronologii výstavby zdejších hradisek.

Ačkoli kniha Jána Steinhübela nako-
nec přináší méně, než zprvu přislíbila, lze ji 
přesto zařadit mezi zajímavé, informované 
a čtivé příspěvky ke starším dějinám střední 
Evropy mezi 6. a 10. stoletím. Důvodem 
však přes široce rozmáchlý úvod není ani 
tak zásadní metodologický přínos, jako 
spíše autorovy kombinační dovednosti 
a schopnost přispět bystrým postřehem 
do mnohaletých diskusí.

David Kalhous

1 Pokusem překonat tato omezení je kniha Dušana 
T ř e š t í k a  Mýty kmene Čechů (7.–10. století). Tři stu-

die ke „starým pověstem českým“ (Praha 2003), využívající 
některých závěrů religionistiky a literární vědy, jež však 
zůstává stranou Steinhübelova zájmu. Nepřekvapí, že jsou 
to zejména Třeštíkovy práce, jejichž optikou autor nahlíží 
problém „raně středověkých kmenů“ a jejich proměny 
v raně středověký stát.

František Š m a h e l :  Diví lidé (v ima-
ginaci) pozdního středověku
Praha, Argo 2012, 302 s., ISBN 978-80-257-
0622-0

Již na prvý pohled zaujme poslední 
kniha F. Šmahela tématem a grafickým 
ztvárněním. Autor v ní uvedl do českého 
prostředí problematiku, která je v zahrani-
čí poměrně dlouho a poměrně intenzivně 
studována, v domácím prostředí ale zůstá-
vala spíše kuriozitou na okraji. Pro středo-
věké autority přitom otázka bytostí stojí-
cích na rozhraní mezi lidským a zvířecím 
světem představovala podstatný problém, 
vždyť jejich postavením v Božském díle 
se zabývaly už autority jako sv. Augustin 
či Isidor ze Sevilly. Úvodem nás ale au-
tor nejprve zavede do světa fantaskních 
představ středověké literatury a encyklo-
pedistiky, při jehož procházení se ukáže 
neobyčejně široké spektrum bytostí, které 
podněcovaly fantazii i znepokojovaly svou 
předpokládanou existencí. Další kapitoly 
kombinují chronologický a tematický pří-
stup. V rámci chronologického tak postu-
pujeme středověkem od otázky, kde se diví 
lidé vzali a nakolik bylo středověké pojetí 
ovlivněno antickou mytologií, přes jejich 
mohutné rozšíření ve vrcholném a pozd-
ním středověku až po zkrocení a postupné 
mizení. V jednotlivých kapitolách jsou pak 
řešeny problémy místa divých mužů a žen 
v příbězích lásky, jejich postavení jako ští-
tonošů a vůbec symbolů divoké síly, která 
byla využívána též jako osvěžení při růz-
ných šarivari, karnevalech, ale též slavnost-
ních bálech, či oblíbeného motivu divých 
lidí na textilních závěsech, jež vycházely 
z pozdně středověkých textilních center. 
Vynechal jsem ve výčtu kapitolu, která by 
měla být povinnou četbou pro všechny his-
toriky umění středověku, právě tak jako pro 
medievisty využívající obrazové prameny. 
Jde o rozbor rukopisů Václava IV., v nichž 
se diví muži jen hemží. Oproti strhující-
mu výkladu J. Krásy a jeho pokračovate-
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lů nabízí Šmahel neméně napínavou, leč 
zároveň historicky střízlivější interpretaci 
úlohy, kterou diví muži v Lucemburko-
vých skvostných rukopisech hráli. Bylo by 
chybou vnímat tuto knihu Františka Šma-
hela pouze jako odlehčení vědeckého díla, 
odbočku od na pohled důležitějších témat. 
Autor shromáždil rozsáhlý materiál k další 
analýze a otevřel řadu otázek, jež jsou se 
světem středověké imaginace spojeny. Je to 
již otřepané vyjádření, ale přece jen – diví 
lidé nám nabízejí cestu pod povrch udá-
lostních dějin k podstatným souřadnicím 
lidské existence ve středověku.

Tomáš Borovský

Klara H ü b n e r :  Im Dienste ihrer 
Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisa-
tionen in den schweizerisch-oberdeut-
schen Städten des späten Mittelalters
Ostfildern, Jan Thornbecke Verlag 2012, 
388 s., ISBN 978-3-7995-4281-4

Proces formování švýcarského Spří-
seženstva v době pozdního středověku 
se v posledních dvou či třech decenniích 
stal opět jedním z důležitých témat zápa-
doevropské medievistiky. Michael Jucker 
zpochybnil ve svých inovativních tezích 
konstrukt zrodu Spříseženstva ovlivněný 
historiografickými představami 19. století, 
poukázal na proces postupného multipli-
kování původních bilaterálních smluv mezi 
jednotlivými městy a kantony a také na roli 
politické komunikace coby formujícího či-
nitele tohoto politického společenství. Jeho 
představy tak mnohem více odpovídají 
modelovým úvahám o vzniku urbánních 
regionů (Städtelandschaften) sledovaných 
na švábském, rýnském či saském příkla-
du. Michael Jucker přitom ve svých tezích 
napadajících kanonické výklady 19. století 
nezůstal osamocen. Svědčí o tom i název 
berlínského sborníku Virtuelle Räume. 
Raumwahrnehmung und Raumvostellung im 
Mittelalter, ve kterém publikoval jednu ze 
svých studií. Předmětem zkoumání sledo-
vaného medievistického proudu se stávají 
mnohovrstevnaté komunikační akty. Vý-
měně zprávy, předání listu či verbálnímu 
poselství je po vzoru dalších sociálních dis-
ciplín přiznáván i ustavující sociální rozměr. 
Mezi důležité termíny, se kterými historici 

operují, náleží i komunikační prostor, tedy 
geografický prostor zahrnující účastníky 
intenzivní komunikační výměny, jenž se 
současně stává i sociálním prostorem s jeho 
mocenskými, ekonomickými i kulturními 
aspekty. Vedle takto načrtnutých obecných 
tezí orientovaných především na otázky 
formování kolektivních identit směřuje 
pozornost badatelů i ke studiu proměn by-
rokratického aparátu zúčastněných institucí. 
Tento přístup demonstrovali například vy-
davatelé sborníku Spezialisierung und Pro-
fessionalisierung. Träger und Foren städtischer 
Außenpolitik während des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. Jeden z nejnovějších 
příspěvků do diskuse o politické komuni-
kaci, jejích rovinách a administrativním zá-
zemí představila ve své tiskem vydané dok-
torské práci i Klara Hübner, jež se zaměřila 
na utváření a proměnu poselské organizace 
měst na švýcarsko-hornoněmeckém pomezí. 
S editory zmiňovaného sborníku, do něhož 
autorka sama přispěla, ji spojuje představa 
evoluce městského byrokratického aparátu 
a postupné diferenciace jeho funkcí. Jestliže 
Michael Jucker a další historikové přistupo-
vali k poselským sítím a poslům prizmatem 
studia formování Spříseženstva, předmětem 
studia Klary Hübner se stalo fungování 
poselského zřízení na úrovni konkrétního 
vzorku měst. 

Rozvíjení a diferenciaci poselských 
systémů (Štrasburku, Bazileje, Bernu, Frei-
burku, Solothurnu, Luzernu, Schaffhausenu 
a Kostnice) spoluurčovalo několik aspektů. 
Bezpochyby to byly mocenské ambice jed-
notlivých měst, stejně jako potřeba výkonu 
správy vůči vlastnímu venkovskému zázemí. 
Důležité byly i hospodářské aspekty, tedy 
potřeba efektivně nakládat s informacemi 
o obchodních zájmech komunit. Města, kte-
rá ležela na starých obchodních stezkách, 
tak byla předurčena k roli transportních 
a komunikačních center. Všechny aspekty 
se ale slévaly a podle autorky není možné 
rozhodnout, který byl silnější. V každém 
případě lze na formování poselských sys-
témů hledět jako na dlouhotrvající proces, 
v němž své zájmy spojovaly různé katego-
rie městských elit. Ve sledovaných městech 
byl tento proces završen kolem přelomu 
14. a 15. století, kdy se v dochovaných pra-
menech objevují termíny označující specia-
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lizované příslušníky nižšího městského apa-
rátu, které odlišují pěší nebo jízdní posly. 

Klara Hübner opakovaně zdůrazňuje 
funkční hledisko coby hlavní faktor podílející 
se na diferenciaci postav zahrnovaných dříve 
pod univerzální termín Weibeln. Narůstající 
politický vliv i správní nároky na kontrolu 
podřízených území ve zvyšující se míře za-
těžovaly městské kanceláře a tento proces 
navíc dynamizovaly ozbrojené konflikty, 
v jejichž průběhu prudce narůstal počet 
získávaných, zpracovávaných a distribuova-
ných informací. V méně nepokojných letech 
naopak docházelo k částečnému redukování 
výdajů spojených s udržováním poselských 
sítí či utlumení dočasně fungující, ale ne-
smírně nákladné štafetové výměny zpráv. 
S jejím fungováním se švýcarští měšťané 
mohli setkávat v blízkém italském prostředí, 
k vytvoření stálých linií však z finančních 
důvodů nedošlo.

Studium poselských systémů se tak 
slovy autorky dostává na společné pole spo-
jující tradiční analýzu písemných pramenů 
s přístupy mediálních studií či sociálních 
a kulturních dějin. Vedle samotných docho-
vaných listů a městských účtů proto Klara 
Hübner věnuje velkou pozornost i docho-
vaným přísahám jednotlivých příslušníků 
nižšího městského aparátu se zdůrazňova-
nou loajalitou vůči obci. Klíčovou roli při 
výběru doručitele zpráv (často i verbálního 
sdělení) samozřejmě hrála jeho „poctivost“, 
zahrnující očekávaný model chování, pů-
vodu i sociálních vazeb. Odměnou se pak 
služebníkovi stával nejen stálý příjem do-
plňovaný o výdaje spojené s delšími cesta-
mi, ale i ochrana jeho mateřské obce, za-
jišťovaná poselským znamením i oděvem 
v městských barvách. Výrazem delegované 
prestiže se stávalo i zapůjčení koně na ně-
kterou z delších cest. Jinak ve švýcarských 
městech platil podobný úzus, který známe 
i ze střední Evropy – většina listů byla pře-
dávána prostřednictvím pěších poslů. Po-
žadavek na rychlost vstupoval do hry jen 
ve velmi výjimečných situacích. Současně 
přitom platilo, že velká část zpráv putovala 
i mimo ruce městských kurýrů.

Městské kanceláře, resp. písaři, kteří 
byli prostředkujícími postavami mezi posly 
a městskou radou, naplňovali roli komuni-
kačních uzlů tří základních komunikačních 

okruhů. Intenzivní kontakt udržovalo město 
se svým venkovským zázemím a podříze-
nými panstvími. Druhou rovinu intenzivní 
komunikace představovala síť vazeb spo-
jující politické spojence sledovaného švý-
carsko-hornoněmeckého pomezí. Naopak 
už s mnohem menší pravidelností vyráželi 
poslové a poselstva v městských barvách 
k představitelům moci stojícím mimo tuto 
oblast, jako byli habsburští či milánští vévo-
dové a panovníci. Komunikace a její byro-
kratické zázemí v minuciózně podloženém 
archivním výzkumu Klary Hübner tak hrály 
konstitutivní roli nejen při prostorovém vy-
mezování politického spojenectví, ale také 
při jeho vnitřní hierarchizaci, přičemž jed-
ním z určujících kritérií pozdně středově-
kého vývoje se stával právě institucionální 
podíl na oběhu zpráv.  Martin Čapský

Petr Č o r n e j :  Světla a stíny husitství 
(Události – osobnosti – texty – tradice). 
Výbor z úvah a studií
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 
482 s., ISBN 978-80-7422-084-5

Anotovaná kniha přináší výbor z hu-
sitologických studií, které Petr Čornej pu-
blikoval během posledních necelých dvou 
desetiletí. Po úvodním zamyšlení následují 
články rozdělené do čtyř hlavních bloků 
– Husitská revoluce; Kultura a jazyk husit-
ské epochy; Od revoluce ke stavovskému státu 
a nakonec Druhý život husitství. Dobře uka-
zují autorovo rozpětí tematické i metodic-
ké. V prvém a třetím oddíle najdeme stati 
věnované převážně událostním dějinám 
a politickým problémům husitského a po-
děbradského období. Zejména studie roze-
bírající situaci v pražských městech v letech 
husitských válek významně posunuly naše 
poznání revolučních dějů. Čornej provedl 
nesmírně pracnou a zároveň citlivou a přes-
nou prosopografickou analýzu aktérů z řad 
měšťanů, ve které ukázal, jak je možné se 
i navzdory ztrátě městských knih, jejichž 
údaje jsou dnes v jisté formě dochovány 
jen v pracích W. W. Tomka, J. Teigeho či 
J. Čelakovského, dostat k poznání revoluční 
minulosti. Pozornost věnovaná detailu tu 
neznamená ztrátu schopnosti vnímat ce-
lek. Čtenář (nejen) těchto studií doufá, že 
Čornejovo náročné zaobírání se husitskou 
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Prahou vyústí v knižní syntézu, která by 
navázala na Mezníkovu Prahu před husitskou 
revolucí. Z poděbradských studií zaslouží 
vyzdvižení článek Klíče ke Karlštejnu, jenž 
má význam i pro historiky před a pohusit-
ského období. Kultura a jazyk, to jsou hlav-
ní témata druhého okruhu studií. Do jisté 
míry sem patří i poslední stať prvého od-
dílu o Zikmundově slavnostním příjezdu 
do Prahy, která se ústrojně propojuje se 
starším článkem o slavnostech husitské 
Prahy. Práce o pojmech chudý a bohatý 
či o cizozemcích ukazují možnosti a meze 
sémantické analýzy, pozornost je třeba vě-
novat též úvodnímu zamyšlení nad husit-
skou kulturou – či kulturou doby husitské. 
P. Čornej patří k autorům, kteří se neuza-
vírají do úzkých hranic studovaného ob-
dobí a uvědomují si, nakolik je náš pohled 
na minulost ovlivněn jejím druhým životem 
v tradici. Jím se zaobírají články poslední-
ho oddílu, jejichž témata sahají od pojetí 
Žižkovy smrti v literatuře přes analýzy hu-
sitologického bádání W. W. Tomka a J. Sla-
víka či v poúnorovém diskursu až po film, 
konkrétně trilogii O. Vávry. 

Knižní vydání souboru studií by se 
v současné přepublikované době mohlo 
zdát zbytečným přepychem. To však není 
případ této publikace. Jednak autor jednot-
livé články ještě aktualizoval a upravoval, 
především ale jde o studie, které jsou ba-
datelsky „živé“ a inspirativní.

Tomáš Borovský

Agáta K l i m e k o v á  –  Eva A u -
g u s t í n o v á  (eds.): Ján Jessenius. 
Slováci na panovníckych dvoroch
Martin, Slovenská národná knižnica 2012, 
280 s., ISBN 978-80-89301-93-5

V tradici svých úspěšných interdisci-
plinárních konferencí uspořádala Slovenská 
národní knihovna v Martině ve dnech 13.–14. 
září 2011 další, a sice pod názvem Ján Jesse-
nius (Slováci na panovníckych dvoroch), při pří-
ležitosti 390. výročí tragického úmrtí tohoto 
lékaře a filozofa, k němuž došlo 21. června 
1621 na Staroměstském náměstí v Praze.

Jako lékař se Ján Jessenius prosla-
vil provedením první veřejné pitvy v roce 
1600 na pražské univerzitě. Popis pitvy Je-
ssenius podal v devíti přednáškách, které 

vydal v knize Anatomiae ; rozbor této knihy 
provedli na konferenci Josef Stingl (Ústav 
anatomie) a Vladimír Musil (Ústav infor-
mačních studií) z Karlovy univerzity v Pra-
ze, kterým se povedlo spojit dosavadní bá-
dání se současným pohledem. Také další 
příspěvek Jesseniov spis o more pojednává 
o traktátu vydaném tiskem v Praze roku 
1606, lékařské příčiny morové epidemie 
ovšem na konferenci hodnotili klasičtí fi-
lologové František Šimon a Jana Balegová 
z Košic. Významem Jesseniova filosofické-
ho díla wittenberského období ve vztahu 
k saskému kurfiřtovi se zabýval Tomáš 
Nejezchleba z katedry filosofie olomoucké 
univerzity. Sledoval první vědeckou Jesse-
niovu kariéru v době jeho působení ve Vý-
maru a politické poměry koncem 16. století 
vyložil v souvislosti s dedikací Jeseeniova 
spisu Zoroaster.

Celkovým historickým přehledem je 
příspěvek Evy Frimmové z Historického 
ústavu SAV v Bratislavě nazvaný Vedecké 
a politické aktivity Jána Jessenia v čase jeho 
pražského pobytu. V Praze byl totiž Jessenius 
praktickým lékařem v letech 1602–1608, 
poté odešel na vídeňský dvůr a trvale se 
do Prahy vrátil v roce 1617, když se stal 
profesorem historie a rektorem univerzity. 
Autorka přitom sleduje politický přístup 
Rudolfa II. Habsburského k Uhrám a udá-
losti, které vedly k Bílé hoře.

Po příspěvcích filosofů a historiků 
následují ve sborníku příspěvky knihovní-
ků. Patří k nim texty Petera Cabadaje Ján 
Jessenius v umeleckej reflexii (o románovém 
zpracování a televizním seriálu Lékař umíra-
jícího času) a Lubomíra Jankoviče Grafické 
pamiatky k Jánovi Jesseniovi vo fondoch a zbier-
kach Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
Genealogové, kteří ve Slovenské národní 
knihovně mají také své centrum, přispěli 
studií Jarmily Jamborové Historia rodu Je-
senskovcov od najstarších čias do konce 16. sto-
ročia ; autorka vycházela z listin od 13. století 
a z dalších pramenů. Práce Kláry Komorové 
a Heleny Saktorové ze Slovenské národní 
knihovny Slováci na panovníckych dvoroch 
v 16. a 17. storočí vo vzťahu ku knižnej kultúre 
vytěžila knihovní sbírky; na základě dedikací 
a záznamů o vlastnictví slovenských osob-
ností vědy a kultury autorky sledovaly osudy 
majitelů knih v 16. a 17. století.
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Miloš Kovačka, jeden z knihovnických 
organizátorů konference, přispěl nejobsáh-
lejším příspěvkem Ján Baltazát Jesenský-Ga-
šparé : autor sleduje, jak se uvedený člen 
rodu Jesenských jako student v Kežmaroku 
zapojil do revolučního hnutí v roce 1848 
i jak se pak dále účastnil politických zápa-
sů až do 80. let 19. století. Další osobností 
rodu byl Šimon Jesenský, který byl v letech 
1580–1583 notářem Trenčínské stolice; 
jeho působení v archivních pramenech 
vystopovala Anna Maslíková. Téma reflexe 
rodu Jesenských ve starší slovenské litera-
tuře zkoumala Eva Augustínová, která takto 
hodnotila dosavadní bibliografické soupisy 
tisků vydaných v 16.–19. století.

Širší historický záběr mají další studie, 
které se ovšem již přímo k Jánu Jessenské-
mu nevztahují. Ján Lukačka si v příspěvku 
Traja šlachtici slovenského pôvodu na uhorskom 
kráľovskom dvore vybral tři představitele ze 
13. a 14. století z Nitry a Šariše. Podobně 
se Imrich Nagy věnoval Mikuláši Oláhovi, 
který v 16. století působil ve službách Marie 
Habsburské. O biografii Gašpara Partingera, 
prešpurského královského úředníka z pře-
lomu 16. a 17. století, se úspěšně pokusil 
Frederík Federmayer. Životopis Jakuba Bog-
dania, barokního malíře působícího koncem 
17. století u anglického krále, předložil Peter 
Kónya. Životní osudy maršála Andreje Ha-
dika, který svou vojenskou kariéru završil 
na konci 18. století funkcí prezidenta dvorské 
vojenské rady ve Vídni, zpracoval Vladimír 
Segeš. Závěrečný příspěvek napsala Agáta 
Klimeková o Pavlu Rádai, který byl ve služ-
bách sedmihradského knížete Františka II. 
Rákociho; autorka opět vycházela z literární 
tvorby sledované osobnosti. 

Na sborníku o Janu Jesseniovi je tře-
ba ocenit jeho ucelenou koncepci, která se 
kromě vybrané osobnosti zaměřila na dal-
ší osobnosti slovenského původu působící 
na panovnických dvorech. Jednotlivé studie 
jsou obsahem dobře zpracované, vycházejí 
nejen z archivních pramenů, ale také ze-
jména ze studia knihovních sbírek. Je již 
samozřejmé, že každý příspěvek má ang-
lické a německé résumé i soupis literatury, 
sborník jako celek doplňuje jmenný rejstřík.

Jaromír Kubíček

David N o v o t n ý :  Královští rychtáři 
ve východočeských zeměpanských měs-
tech v době předbělohorské
Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 
2012, 248 s., ISBN 978-80-244-3216-8

Téma královských rychtářů v raně 
novověkých městech je (nejen) v naší his-
toriografii dlouhodobě opomíjeno. Vlastně 
jediná podobná studie u nás vznikla více 
než před 80 lety z pera Františka Roubíka. 
Od té doby, až na několik případových stu-
dií, se tomuto tématu v podobné šíři nikdo 
nevěnoval. Nejen z tohoto úhlu pohledu lze 
volbu tématu označit za šťastnou.

Hlavním tématem knihy je role krá-
lovských rychtářů ve vybraných městech 
v období let 1547–1619, tedy od vzniku 
(obnovení) této instituce do prvního poku-
su o její odstranění. Východiskem studie je 
sice pramenný materiál vybraných výcho-
dočeských měst, ale David Novotný hned 
na začátku knihy jasně dokazuje podstatně 
širší rozhled, a to jak geografický (existen-
ce zástupců panovníka v jiných městech 
habsburského soustátí), tak metodologický. 
Aktivně však používá jen ty metody, které 
mohou vzhledem ke zpracovávané pramen-
né materii přinést konkrétní výsledky.

Kromě úvodu a závěru je kniha roz-
dělena do čtyř hlavních oddílů. V prv-
ním se David Novotný zaměřuje na roz-
díl mezi normou (například ve formě 
instrukcí) a realitou a na základě této 
analýzy je schopen přesně vymezit úkoly 
a povinnosti královských rychtářů. Druhá 
část se zaměřuje na rychtáře samotné, ze-
jména na jejich působení před jmenová-
ním do funkce. Na tuto část autor plynule 
navazuje oddílem, který detailně sleduje 
samotný proces výběru a způsoby jme-
nování královských rychtářů. Poslední 
část rozebírá účast královských rychtářů 
v různých konfliktních situacích v rámci 
mikrokosmu města.

Na základě rozboru těchto otázek 
mohl autor jasně charakterizovat okruh lidí, 
z nějž vycházeli královští rychtáři. Vždy se 
jednalo o měšťany daného města, většinou 
z vrstvy patriciátu, často vzdělané (znalost 
práva byla téměř nezbytnou podmínkou), 
kteří měli s fungováním daného města 
zkušenosti. Autor také jasně dokazuje, že 
tito rychtáři velmi často prosazovali blaho 
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města, někdy snad i na úkor panovníka, je-
hož zájmy měli (teoreticky) primárně sle-
dovat. Mnohé závěry Davida Novotného 
lze považovat za originální, často je totiž 
schopný upozornit na některá zjednodušení 
či nepřesnosti, jichž se dopustil František 
Roubík. Novotného závěry jsou vždy vy-
argumentované a opírají se o vlastní pra-
menný výzkum. Ocenit je třeba i autorovu 
heuristiku a vynikající orientaci v pramen-
ném materiálu – David Novotný dokázal 
pracovat skutečně s úctyhodným množ-
stvím dobových, často neinventarizovaných, 
pramenů. Orientaci v textu usnadňuje pře-
hledná tabulka všech královských rychtářů 
ve zkoumaných lokalitách. Poměrně struč-
nou obrazovou přílohu na konci práce lze 
chápat spíše jako ilustrativní.

Technické zpracování knihy bohužel 
příliš nekoresponduje s úrovní jejího ob-
sahu. Kniha disponuje graficky sice pove-
denou, ale pouze měkkou lepenou vazbou. 
Poznámkový aparát je umístěn průběžně 
v textu pod čarou. Knize by jistě slušelo 
více obrazového materiálu (i barevného), 
nejlépe umístěného přímo v textu. Čtenáře 
jistě nepotěší ani absence rejstříku. Přestože 
kniha neprošla jazykovou úpravou, lze v ní 
nalézt jen naprosté minimum marginálních 
překlepů. Naopak vyzdvihnout je třeba au-
torův čtivý styl, který jen podtrhuje celkově 
pozitivní dojem z knihy. Závěrem je třeba 
konstatovat, že se čtenáři dostává do rukou 
kvalitní dílo mapující málo známou kapitolu 
raně novověkých urbánních dějin.

 Tomáš Somer

Eleanor H u b b a r d :  City Women. 
Money, Sex, & the Social Order in Early 
Modern London 
Oxford, Oxford University Press 2012, 298 s., 
ISBN 978-0-19-960934-5

Jedním z nejnovějších příspěvků 
v oboru women’s history je kniha Eleanor 
Hubbard věnující se životům žen v Londý-
ně mezi lety 1570–1640. Základním pra-
menem, ze kterého autorka čerpala, byly 
zápisy výpovědí svědků konzistorního sou-
du v Londýně, jenž se zabýval zločiny proti 
morálce. Dalším nepostradatelným zdrojem 
informací pak byly dobové tisky, balady, 
satiry a preskriptivní texty.

Kniha je uspořádána tematicky, kapi-
toly se věnují jednotlivým fázím životního 
cyklu a různým aspektům života raně novo-
věkých Londýňanek. Pozornost se nejprve 
obrací k dětství a dospívání. Londýn nabízel 
mnoho pracovních příležitostí a větší šanci 
najít si vhodného manžela, proto se stal cí-
lem dívek migrujících z venkova. Děvčata se 
mohla uplatnit jako služebné v domácnos-
tech a vydělat si lépe než v menších městech 
a vesnicích. Ekonomické hledisko pak hrálo 
klíčovou roli při výběru životního partne-
ra. Autorka používá příběhy konkrétních 
párů, aby nastínila průběh námluv a pro-
blémy, jimž museli mladí lidé čelit. Čtenář 
je seznámen i s méně radostným aspektem 
života žen: nemanželským početím a jeho 
společenskými následky. Z výzkumu vyplý-
vá, že společnost netrápila ani tak morálka, 
jako spíše péče o nemanželské děti, které 
se mohly stát zátěží pro komunitu, pokud 
zůstaly nezaopatřeny. 

Další fází životního cyklu je manžel-
ství, několik kapitol se tedy věnuje posta-
vení vdané ženy v rámci rodiny a komunity. 
Žena vedla domácnost a jejím rozhodnutím 
se musely podvolit děti a služebnictvo. For-
málně byl však hlavou rodiny muž a žena 
na něm byla závislá zejména finančně. Po-
kud s ní nebylo dobře zacházeno, mohla 
najít zastání ve svém okolí nebo dokonce 
u soudu. Prioritou však zůstávalo zachování 
manželství, protože jeho rozvrat mohl mít 
závažné ekonomické dopady. Významným 
rysem života v raně novověkém Londýně 
byly sousedské vztahy, které jednak pů-
sobily jako určitá forma sociální kontroly, 
jednak také mohly zajistit pomoc v nouzi. 
Zajímavým zvykem byla přítomnost u lůžka 
rodičky, kde se scházely ženy k její podpoře 
a ochraně. V případě domácích sporů mohli 
sousedé vstoupit i mezi znesvářené man-
žele. Další možností působení žen mimo 
vlastní dům bylo uplatnění na pracovním 
trhu. Povolání, jimž se směly ženy věnovat, 
však nebylo mnoho, mezi nejčastější patři-
lo šití, praní, prodej a práce v pohostinství 
nebo porodnictví. Některé si vydělávaly 
i krádežemi a prostitucí. Řádné zaměstnání 
bylo u žen obvykle vítáno, neboť zlepšovalo 
rodinný rozpočet. Závěrečná kapitola knihy 
je věnována ztrátě manžela a vlastní smr-
ti. Vdovy častokrát vstupovaly do nového 
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manželství, protože musely zajistit sebe 
a své potomky. Ačkoliv společnost spíše 
podporovala opětovné sňatky, některé ženy 
se rozhodly zůstat samy a využívat relativní 
nezávislosti, kterou jim vdovství přinášelo.

Eleanor Hubbard dochází k závěru, že 
zachování společenského řádu a ekonomic-
ké stability bylo pro londýnskou společnost 
16. a 17. století důležitější než zachování 
tradičního pohlavního řádu. Tyto tenden-
ce však nesmějí být považovány za snahy 
o zrovnoprávnění žen. Autorka výborným 
způsobem využila dostupné prameny. Ne-
omezila se jen na převyprávění jednotlivých 
případů, ale využila také soudní spisy jako 
podklad pro historickodemografický vý-
zkum, a svou knihu tak obohatila o řadu 
tabulek a grafů, kterými doložila svá tvrzení. 

Věra Slováková

Marie Š k a r p o v á  –  Pavel K o -
s e k  –  Tomáš S l a v i c k ý  – 
Petra B ě l o h l á v k o v á  (Eds.): 
Omnibus fiebat omnia. Kontexty života 
a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680) 
(= Antiqua Cuthna 4, 2008)
Praha, Státní oblastní archiv v Praze – Státní 
okresní archiv Kutná Hora, KLP – Koniasch 
Latin Press 2010, 304 s., ISBN 978-80-
86772-51-6 (SOA v Praze), 978-80-86791-
89-0 (KLP), ISSN 1803-1374

Sborník vydaný v rámci diskusí o zása-
dách edičního zpřístupňování české barokní 
hymnografie si zaslouží pozornost badatelů 
zajímajících se o barokní kulturu, neboť sig-
nalizuje prozatím jen vzácnou, resp. takřka 
neexistující interdisciplinaritu v této ob-
lasti. Otázka vypracování edičních zásad 
na příkladu Bridelova drobného zpěvníku 
Jesličky (1658) spojila literární historiky, 
teo logy, hudební vědce, lingvisty i etnology 
ve snaze sledovat široké kontexty Bridelo-
va díla. Jestliže doposud vydávané výbory 
z Bridelových prací se omezovaly na snahu 
prezentovat autora jako básníka či misio-
náře, předmětem tohoto mezioborového 
setkání se stal celkový kontext jeho života 
a tvorby, včetně jeho práce „redakční“, resp. 
koncepční, mezitextových relací jeho skla-
deb a zacházení s hymnografickou tradicí.

V centru pozornosti autorů stála dvě 
základní témata. Tím prvním byla otázka 

autorství, originality a obsahových souvis-
lostí Bridelových textů i notových záznamů. 
V mnoha případech – a u sborníkových děl 
typu Jesliček zvláště – je míra originality jen 
obtížně sledovatelná, přesto se ukazuje, že 
možné inspirační zdroje vypátrat lze, a je 
možné tak dospět k zajímavým výsledkům. 
V kontextu repertoáru starších i novějších 
zpěvníků se odhaluje kontinuita (ne)kato-
lické tradice, resp. „katolizování“ zejména 
českobratrských kancionálů v 17. století, 
na druhé straně je možné pozorovat i ori-
ginální prvky Bridelova díla a jeho vlastní 
invenci v redakční práci (studie M. Škar-
pové a T. Slavického). Zohlednění širšího 
regio nálního kontextu (nejenom) Bri-
delových pramenů, jež může navázat mj. 
na podnětné Kalistovy úvahy o španělské 
mystice a jejím vlivu v českém prostředí, 
nutně přivádí pozornost badatelů k jezu-
itským autorům a v potridentské literatuře 
značně rezonujícím ignaciánským medita-
cím (J. Linka). Ty ostatně před časem na-
lezly odezvu také v uměleckohistorickém 
výzkumu, který si všímá vlivu jezuitského 
způsobu přemýšlení na kompozici i roli 
výtvarných děl v sakrálním prostoru, a to 
ve vztahu k historiky již dříve řešeným 
otázkám fungování jezuitských seminářů 
a výchovy jejich žáků (T. Jeż). Konečně 
sborník zohledňuje rovněž problematiku 
místa Bridelova díla v kontextu „lidové“ 
písňové tvorby (L. Tyllner), stejně jako 
vliv Bridelových děl na pozdější písňovou 
produkci (V. Frolcová, H. Urbancová).

Druhou hlavní oblastí zájmu autorů 
se stala struktura Bridelových textů, ať 
už šlo o obsah a argumentační strategie 
(H. Bočková), formální podobu děl a mno-
hé jejich kontexty včetně autorského (J. 
Nešněrová), textově-tematické strategie 
a rétorické figury (J. Malura, T. Vráblová), 
anebo o samotnou grafickou podobu prací, 
tj. o jazykové jevy a především hláskosloví, 
jež by měly tvořit stěžejní součást příprav-
ných prací na edici Bridelových Jesliček 
(P. Kosek, V. Steffal Vladimírová). S ohle-
dem na formu Bridelova zpěvníku se jako 
samozřejmé a nezbytné jeví hudebněvědné 
zkoumání, zastoupené zde studiemi o bu-
doucích úkolech bádání v oblasti praktické 
stránky zpěvu, znalosti zpěvníků, pěvecké 
praxe i nábožensko-liturgické praxe ba-
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rokních náboženských konfraternit (J. Se-
hnal, V. Maňas). Na příkladu díla jednoho 
z nejvýznamnějších „brideliovců“ A. Škar-
ky se na závěr sborníku dostalo pozornosti 
rovněž kontextu historiografickému, tolik 
poznamenanému destruktivním vlivem mi-
nulého režimu na výzkum barokní kultury 
(M. Sládek).

Soubor Bridelovi věnovaných studií 
představuje podnětný počin, který prostřed-
nictvím mezioborového náhledu – nikoli jen 
na jedno dílo – kromě jiného ukazuje nut-
nost komplexního zkoumání různorodých 
aspektů barokní kultury. Badatelskou výzvou 
jsou bezesporu otázky hudební a obecně 
liturgické praxe, včetně znalosti zpěvníků 
a písní, na něž upozorňuje J. Sehnal. Do-
konce i v případech, kdy se muzikologické 
bádání omezuje na sledování podobností 
a rozdílů různých skladeb z různých období, 
mají dosažené poznatky svou hodnotu, jeli-
kož mohou být východiskem pro pochopení 
recepce, práce s melodií i nápěvem a nako-
nec i širších kontextů a významu daných 
děl. Z perspektivy historika vnímám jako 
další výzvu důkladnější historický kontext 
strukturální analýzy, s níž autoři přicházejí. 
Zejména studie o obsahové struktuře a argu-
mentačních strategiích v barokní literatuře 
podle mého nedostatečně reflektují dobové 
vnímání užívaných výrazů, obratů a repre-
zentací. Dnešní hodnotící výrazy typu „cito-
vost, zjemnělost, emocionalita“ neodpovídají 
baroknímu pojetí a na místě by byl citlivější 
kon textuální přístup k vnímání emocí, „váš-
ní duše“, extatického prožitku i zbožnosti, 
k čemuž ostatně existuje rozsáhlá barokní 
teorie. Podobně problematická je otázka 
tzv. „lidové“ kultury, prolínající se řadou 
prezentovaných textů. Ani jeden z nich se 
však nedotýká kulturně či sociálněhistoric-
kého pojetí, naopak stále dominuje tradiční 
– do jisté míry i český – etnografický náhled, 
který zpravidla rezignuje na vymezení toho, 
co vlastně ona „lidová“ kultura znamená. 
Sociálně je ztotožněna s venkovským obyva-
telstvem, aniž by byl brán zřetel na rozmani-
tou sociální a kulturní skladbu venkovských 
komunit. Nejvíce markantní je tento aspekt 
u etnologického zkoumání, jemuž by pro-
spělo zohlednění alespoň již česky vydaných 
prací P. Burkea či R. Chartiera k tématu. 
Nakonec se totiž i na Bridelově příkladu 

ukazuje poněkud jiná realita, než jaká je 
obvykle prezentována: z hlediska používa-
ných výrazů se v porovnání s opravdu „lido-
vými“ skladbami jeví Bridelovy Jesličky jako 
odlišné. Což ovšem není nic překvapivého, 
neboť Bridel, působící v městském prostředí 
a vychovaný v jezuitském semináři, byl vším 
možným, jen ne typickým reprezentantem 
„lidové“ kultury. Dva zmíněné prostory pro 
další výzkum nejsou nicméně jediné, které 
brideliovský sborník odhaluje. I proto mu 
náleží důležité místo v aktuální produkci 
k barokní kultuře českých zemí.

Tomáš Malý

Daniela T i n k o v á :  Jakobíni v su-
taně. Neklidní kněží, strach z revoluce 
a konec osvícenství na Moravě
Praha, Argo 2011 (Edice Každodenní život, 
sv. 51), 360 s., ISBN 978-80-257-0441-7 

Kdo se seznámil s přechozími díly 
Daniely Tinkové, toho možná Jakobíni 
v sutaně překvapí. Po syntetizujících pra-
cích o Francouzské revoluci a dvou kni-
hách zasvěcených obecným fenoménům 
osvícenské epochy (Hřích, zločin, šílenství 
v čase odkouzlování světa, 2004; Tělo, věda, 
stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, 
2010) teď autorka přistoupila k tématu, 
jehož rozměry jsou spíše mikrohistorické. 
Námět je prostý – osud mladých kněží vy-
chovaných v duchu osvícenství a vstupují-
cích do dospělého života v době poosvícen-
ské, v zjitřené době Francouzské revoluce 
a napoleonských válek, v době, kdy – jak 
vtipně vystihla autorka – začalo osvícenství 
požírat své vlastní děti. Střet ideálů s pra-
xí je dramatický a u hlavní postavy, Josefa 
Langa, nepostrádá rysy tragédie hodné 
stendhalovského románu. Tento odcho-
vanec olomouckého generálního semináře 
se jako kaplan v Lukově na Znojemsku 
na Nový rok 1803 prohlásil za patrona 
všech kostelů a far na vranovském panství 
i pánem na Vranově a Novém Hrádku. 
Zároveň vyhlásil zrušení všech poplatků, 
desátků, robot i dalších závazků vůči vrch-
nosti. To nalezlo u vranovských poddaných 
vřelou odezvu a většina rolníků se postavi-
la za svého kaplana. „Rebelii“ vranovských 
poddaných, již Lang rozpoutal, ukončil až 
zásah infanterie vyslané sem na rozkaz zno-
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jemského krajského hejtmana. Následovalo 
zatýkání a důkladná prohlídka na lukovské 
faře, kdy nejcennější kořist představovala 
rozsáhlá Langova korespondence s přáteli 
a známými

Tato kniha staví na jedinečných ar-
chivních materiálech. Vedle již zmíněné ko-
respondence se jedná zejména o písemnosti 
týkající se vyšetřování mladých kněží Josefa 
Langa, Jakoba Böhma a Jakuba Čermáka, 
jež jsou uloženy v Moravském zemském 
archivu ve fondu Moravskoslezského gu-
bernia. Rozsah výslechů i pečlivost, s níž 
byly vedeny, poskytují to, po čem ve skrytu 
duše touží snad každá historička nebo his-
torik – rozsáhlý a zároveň ucelený soubor 
výpovědí a svědectví, jež umožňují takřka 
detailní pohled na život zpovídaných osob, 
jejich smýšlení i charakter. Čtenář si při tom 
nemůže nevzpomenout na díla, jež vznikla 
právě na základě setkání s takovým mate-
riálem, jako třeba v případě Le Roy La-
durieho a jeho Montaillou nebo Masopustu 
v Romans. Právě tento typ pramenů však 
vyžaduje erudovaného analytika a citlivé-
ho intepreta; moravští „jakobíni v sutaně“ 
měli to štěstí, že jej v Daniele Tinkové na-
lezli. Zejména práce s korespondencí však 
musela být značně náročná. Pomineme-li 
skutečnost, že dopisy byly psány převážně 
v němčině, přestavovalo největší problém 

zjišťování filiace dopisů a hlavně rozkrý-
vání referencí k reáliím a různých narážek 
a odkazů, tedy jakéhosi pomyslného kódu, 
v němž Lang a jeho přátelé mezi sebou 
komunikovali. Co pomohlo ke správnému 
vysvětlení i interpretaci pramenů, byly bez-
pochyby autorčiny vědomosti o osvícenství, 
jež prokázala také ve shrnujícím dvaceti-
stránkovém úvodu. Tato kniha potvrzuje 
některé obecné charakteristiky, které měly 
dosud spíše povahu předpokladů – zejména 
o významu krátkodobého působení Josefa 
Dobrovského v olomouckém generálním 
semináři nebo o účinku soudobých idejí, 
například Kantovy filozofie. Možná přece 
jen překvapí, jak byly tyto vlivy intenzivní, 
do jaké míry se mladí kněží s osvícenský-
mi idejemi ztotožňovali a jak nekonvenčně 
přemýšleli o některých zásadních otázkách, 
jako například o celibátu. 

Vznikla tak nejpronikavější sonda 
do osvícenství na Moravě od Alchymie štěstí 
Jiřího Kroupy a snad nebude přehnané 
ani konstatování, že také jedno z nejpozo-
ruhodnějších děl českého dějepisectví při-
nejmenším posledních deseti let. Přispěla 
k tomu i skutečnost, že vedle nezpochyb-
nitelné erudice nepostrádá kniha ani nále-
žitou míru literární invence, díky níž kniha 
nabízí nevšední čtenářský zážitek.

Milan Řepa
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Dějiny 19. a 20. století

Bohumír S m u t n ý :  Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–
1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin
Brno, Archiv města Brna 2012, 518 s., ISBN 978-80-86736-28-0

Po velkorysém projektu týmu kolem Milana Myšky (Historická ency-
klopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska I–II. Ostrava 2003, 2008) se 
nyní zájemcům o hospodářské dějiny dostává do rukou práce jediného 
autora, ovšem s ambicemi srovnatelnými s ostravským projektem. Recen-
zovaná kniha sdílí s ostravským projektem metodická východiska v rovině 
definice podnikatele a jeho společenské role. Je ale téměř neuvěřitelné, 
že rozměrnou encyklopedickou publikaci s biogramy 1560 osob dokázal 
sestavit jediný autor, byť samozřejmě badatel zkušený, s celoživotním zá-
jmem o téma a také samozřejmě – jako pracovník Moravského zemského 
archivu – výborně seznámený s klíčovými archivními fondy. Není patrně 
náhodou, že v posledních letech v segmentu hospodářských dějin českých 
zemí moderní éry poměrně rychle přibývají publikace, které spojují analýzu 
ryze hospodářských ukazatelů s otázkami z oblasti sociálních a kulturních 
dějin a snaží se prostřednictvím biografických dat podávat také hospodářské 
dějiny dle možnosti jako příběh. Jde patrně o obrannou reakci na převa-
žující zahraniční trendy, pro něž je signifikantním znakem odpoutávání se 
hospodářských dějin od historických věd a jejich stále těsnější přimykání se 
k vědám ekonomickým, pochopitelně s akceptací kliometrických a obecně 
silně kvantifikačních přístupů v ekonomii obvyklých. 

Recenzovaná práce je v tomto smyslu nepochybným dílem histo-
rika, nikoliv ekonoma, který by při sestavování biogramů zajisté kladl 
pramenům poněkud jiné otázky, a pokud by to tyto dovolily, více by 
se je snažil vytěžit ve smyslu přesnější definice pozice sledovaných 
podnikatelských subjektů na trhu, sledoval by například patrně více 
a důsledněji otázku pilotních odvětví hospodářského života v Brně, téma 
technologických inovací a jejich marketingových aplikací atd. Portfolio 
otázek, které náleží do autorem sledované matrice každého podnikatel-
ského subjektu, je tedy z tohoto pohledu tradičně historické a přidržuje 
se vzoru vypracovaného Myškovým týmem – jehož byl autor v minu-
losti členem. Pramenná základna tomuto tradičnímu tázání odpovídá, 
jde v naprosté většině případů o prameny úřední povahy, hlavně spisy 
politické a soudní správy nabízející o firmách a osobách podnikatelů 
exaktní údaje, dále samozřejmě fondy některých větších firem a v přípa-
dě významnějších subjektů se autor opřel o tradiční okruh prací s bio-
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grafickým zaměřením nebo aspoň přesahem z pera Hermanna Hellera, 
Constantina von Wurzbacha či Jana Janáka. 

Co na publikaci zaujme na první pohled, je autorova preciznost a ba-
datelská zarputilost, se kterou dokázal shromáždit poměrně dost údajů 
i pro podnikatele a firmy relativně malé, ale pro hospodářský život města 
nikoliv nezajímavé a nedůležité, přičemž o mnoha zmíněných subjektech 
neměl přesnějšího povědomí ani mnohý badatel zabývající se dějinami 
Brna již mnoho let. V důrazu na menší firmy bude možná vůbec v dalších 
diskusích spatřována hlavní přidaná hodnota Smutného knihy. Autor se 
také patrně poučil z kritiky prvního výstupu ostravského projektu a snažil 
se skladbou analyzovaných subjektů poněkud překrýt jistý „haló efekt“ 
Brna jako textilního centra a také svůj dlouhodobý badatelský zájem 
o období protoindustrializace a časné industrializace, kde má pochopi-
telně textilní průmysl výsadní postavení. Ve slovníku tak najdeme mnoho 
firem, které svým vývojem dokumentují extenzi úspěchu brněnského 
textilního průmyslu do dalších odvětví, zvláště v první fázi chemického, 
potravinářského nebo strojírenského průmyslu, přičemž řada původně 
malých podnikatelů v ne-textilních oborech se postupně stala v rámci 
Brna významnými kapitány průmyslu. Pro bádání nad dějinami Brna i pro 
hospodářské dějiny je velmi cenná také Smutného snaha o zachycení 
kontinuity podniků a podnikatelských dynastií až k roku 1948. Dosud byl 
badatelský zájem upřen více na období 19. století a jeho intenzita postup-
ně klesala s počátkem republiky, období po roce 1938 lze považovat již 
za zpracované zcela nedostatečně.   

Pro české encyklopedie podnikatelů se zatím jako metodologický 
otazník ukázal problém biografického ošetření struktur kartelového nebo 
též manažerského kapitalismu a Smutného práce v tomto ohledu řešení také 
nenabízí. Jinými slovy je otázkou, zda pro období přinejmenším od 90. let 
19. století není správné klást podstatně větší důraz na manažerskou složku 
ve vedení velkých podniků, než na majitele, z nichž značná část vykonávala 
svá vlastnická práva do značné míry formálně. Manažerský kapitalismus je 
ovšem z hlediska pramenů a struktur vlastnických a rozhodovacích vzta-
hů a kompetencí do té míry nepřehledný, že není divu, že se historikové 
na tento tenký led odvažují jen zřídka a neradi – což zase dává do rukou 
argument těm, kteří vidí hospodářské dějiny jako segment ekonomie, ne-
boť badatelé s ekonomickým a manažerským vzděláním mají kompetence 
k analýze zmíněného fenoménu bezpochyby větší. Přesto je škoda, že se 
alespoň nejvýznamnější manažerské osobnosti do publikace „nevešly“. 
Chybí třeba zástupci velkých bankovních domů a pojišťoven, z manažerů 
průmyslových podniků za všechny jmenujme třeba Ludwiga Augusta Lohn-
steina, generálního ředitele První brněnské strojírny a jednoho z klíčových 
exponentů brněnského byznysu v první dekádě 20. století, k němuž je mj. 
poměrně dost pramenů dochováno i v brněnských archivech. 
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V centru zájmu encyklopedie stojí čistě podnikatelská aktivita kaž-
dého subjektu, k jejím přesahům do oblasti kultury, politiky atd. se au-
tor vyjadřuje poměrně zdrženlivě, velmi důsledně se chrání vyřčení hod-
notících soudů nad někdy i dost kontroverzními podnikateli, proslulými 
drsnými gründery s hodně ostrými lokty. Ke standardně poskytovaným 
datům ovšem patří krátká zmínka o politické aktivitě podnikatele a ales-
poň letmý náčrt jeho rodinného zázemí včetně podstatných vazeb před-
stavující v rámci podnikání tak důležitý sociální kapitál. Čtenář ale snad 
bude přece jen postrádat informace o podobě zaměstnanecké politiky 
některých větších podniků. Mezi brněnskými podnikateli se sice neobje-
vily osoby s mimořádnou schopností k motivaci zaměstnanců a pověstný 
team building Vítkovických železáren, plzeňské Škodovky nebo Baťova 
koncernu nemá v Brně z řady důvodů plnohodnotný protějšek, přece 
jen ale nejsou sociální aktivity například Simeona Strakosche, Friedri-
cha Wanniecka nebo Jonase Löw-Beera zcela marginální, přinejmenším 
z úzce brněnského pohledu.

Kniha Brněnští podnikatelé si zajisté najde cestu do mnoha příručních 
knihoven, byť řada čtenářů bude asi trochu na rozpacích z vysoké pultové 
ceny knihy. Těmto lze poradit, aby přímo oslovili vydavatele, u nějž lze 
knihu zakoupit s výraznou slevou. Jde o hodnotnou knihu, která si po-
zornost určitě zaslouží, a to nejen z pohledu zájemců o dějiny města Brna. 
Rozkrytí specifického světa podnikání napříč třemi stoletími – od slavných 
velkopodniků až po menší závody – na teritoriu jednoho města je prostě 
i metodologicky velmi zajímavým počinem. Doufejme, že třeba poměrně 
čilá spolupráce městských archivů v ČR podnítí zájem o podobnou práci 
i u dalších badatelů a Smutného dílo se dočká pendantů, které by ve svém 
souhrnu určitě znamenaly velevýznamný podnět pro obor hospodářských 
dějin u nás. Lukáš Fasora

Petr P o p e l k a :  Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové 
a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitali-
stické industrializace 
Ostrava, Ostravská univerzita 2011, 336 s., ISBN 978-80-7368-841-7

Práce mladého ostravského historika, který se zabývá především otáz-
kami hospodářských a sociálních dějin Rakouského Slezska, je vítaným pří-
spěvkem k tematice průmyslové revoluce a lidí působících v tomto procesu 
na předních místech tehdejší společnosti 19. století. Vydaná publikace tak 
také odráží problematiku, které se věnuje na Ostravské univerzitě v Centru 
pro hospodářské a sociální dějiny skupina mladých historiků, kteří navazují 
na tradici založenou zde prof. Milanem Myškou. Vydaná práce je rovněž 
závěrečným výstupem autorova tříletého postdoktorského výzkumného 
projektu GAČR, který probíhal v letech 2008 až 2010.
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Recenzovaná publikace se skládá ze dvou částí. Autor, jak sám uvedl 
v závěru své obsáhlé práce, od počátku zamýšlel provést mikrosondu, 
v níž by se na příkladu vytipované podnikatelské rodiny zabýval otázkami 
spojenými s formováním moderního průmyslového podnikatelstva v čes-
kých zemích v 19. století. Záhy se však ukázalo, že tento úmysl bude třeba 
doplnit rozsáhlejším komplexním rozborem, který by řešil otázky spojené 
se socioprofesní skupinou podnikatelů. Proto práci rozdělil na dvě části, 
přičemž v prvé se zabývá poznáním skupiny podnikatelů v19. století. Zde se 
mimo jiné musel zabývat otázkami metodologickými, především byl nucen 
zamýšlet se nad pojmem „podnikatel“ a stanovit si kritéria k hodnocení 
této nové společenské skupiny. Předpokladem k takovému hodnocení bylo 
seznámení se s četnou literaturou existující k této problematice, především 
z německého a anglického jazykového prostředí, které sekundovala lite-
ratura domácí. Šlo nejen o práce vzniklé v posledních dvou desetiletích, 
kdy se výzkumu skupiny podnikatelů zcela otevřely do té doby neslýchané 
možnosti, spočívající především v poznání literatury a výsledků bádání v zá-
padní Evropě, paradoxně však také o práce z období 70. a 80. let 20. století 
z českého prostředí, kdy v rámci tehdejší marxistické historiografie vznikla 
celá řada prací režimem nepreferovaných či nemilovaných historiků, kte-
rým byly vymezeny hospodářské a sociální dějiny jako tolerované oblasti, 
o nichž ještě mohli psát a publikovat.

Ve druhé části práce se autor pokusil osvětlit proces formování 
podnikatelstva v habsburské monarchii na příkladu rodiny severomorav-
ských Kleinů. Odborná literatura vztahující se k podnikání rodiny Kleinů 
v několika jejích generacích je značně rozsáhlá a příklad této úspěšné 
rodiny podnikající v dopravních stavbách, železářství a dalších oborech 
lákal ke zpracování české historiky již od 60. let 20. století. Za tu dobu se 
problematice Kleinů věnovalo několik českých historiků, jmenujme pře-
devším zásadní práce M. Myšky, ale též příspěvky F. Spurného, E. Šefčíka, 
V. Štěpána a v neposlední řadě M. Krejčiříka, odborníka na železniční 
historii, a jeho obsáhlou životopisnou monografickou práci Kleinové. Je 
třeba rovněž dodat, že svým dílem k tomuto bádání již dříve přispěl také 
sám P. Popelka. Jako autor výzkumu problematiky, kterou si předsevzal, se 
samozřejmě musel seznámit s řadou prací pojednávajících rovněž o dru-
hotných problémech spojených s podnikateli, např. o důležité etapě jejich 
formování a později nobilitace, o jejich zařazení do struktury soudobé 
společnosti a vlivu na kulturní prostředí v jejich okolí.

Již v úvodu práce se autor musel vyrovnat s pojmem „podnikatel“, 
zejména s jeho používáním v uplynulém půlstoletí. Zatímco v době socia-
listického hospodářství nebylo pro podnikatele místo a jejich dřívější před-
stavitelé podléhali zjednodušenému ideologickému hodnocení, po pádu 
komunistického režimu došlo k jejich novému ocenění, kdy se zmíněný 
termín skloňoval ve všech pádech, zároveň ale také v souvislosti s priva-
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tizačními aférami, tunelováním a korupcí 90. let, takže se tomuto pojmu 
dostalo další profanace, i když z jiné strany. Výsledkem byla do současnosti 
se táhnoucí pachuť při používání uvedeného termínu.

První, teoretická část práce, v níž autor pojednal o základní so-
ciální struktuře podnikatelstva v českých zemích a v Rakouském císařství 
od počátku průmyslové revoluce do roku 1914, předpokládala stanovení 
základních východisek a metodických přístupů v návaznosti na pramen-
nou základnu. Autor se musel vypořádat s obsáhlou literaturou k tématu, 
a to jak českou (M. Myška, J. Matějček a další), tak zahraniční. Důležité 
bylo též nejprve vymezení základních pojmů, objevujících se v německy 
psaných pramenech jako Unternehmer, Entrepreneur, Fabrikant, přičemž 
teprve ve druhé polovině 19. století první název převládl. Pro 20. století 
jsou pro podnikatele uváděny dvě definice, z nichž první, tzv. funkcionální, 
je spojena s rakouským ekonomem J. A. Schumpeterem, druhá, označená 
jako poziční, vychází z pojetí německého sociologa B. Biermanna. V mo-
derní občanské společnosti pak je zásadní interpretace německého pojmu 
Bürgertum, při níž se autor vedle prací českých autorů zabýval především 
výsledky německého historika sociálních dějin J. Kocky a dalších.

V pátrání po genezi průmyslového podnikatelstva v českých zemích 
a v monarchii rozebral P. Popelka jeho regionální původ spojený s migrací, 
která v počáteční fázi podstatně zasáhla např. Brno, podle jiných rozborů 
(A. Česáková a D. Řezníková) se české země jeví jako teritorium s vysokým 
podílem podnikatelů domácího původu, pro Vídeň a rakouské země jsou 
k dispozici údaje W. Meixnera, U. Ramneka a R. Pichlera, další čeští autoři 
přinášejí výsledky svých výzkumů též v závislosti na výrobním odvětví. 
Jednalo se o složitý problém, ke kterému P. Popelka zaujal svůj postoj 
shrnutý do výchozích tezí o několika bodech.

Předmětem výzkumu musel pak být rovněž sociální a profesní původ 
průmyslového podnikatelstva a jeho vzdělání, což vše ovlivňovalo tzv. star-
tovní pozici jednotlivce. Výsledky výzkumu německých historiků (J. Kocka, 
T. Pierenkemper, H. Kaelble) jsou konfrontovány se zjištěním českých 
historiků, že české země se jevily jako oblast, kde se výrazná část podnika-
telů rekrutovala ze široké skupiny podnikatelských profesí. Školní vzdělání 
a kvalifikace neměly vliv jen na profesní kariéru podnikatele, ale hrály též 
důležitou roli při formování hlavních složek moderní společnosti. Pojednáno 
je zde o systému středních a odborných škol v monarchii, mezigeneračně se 
stupeň vzdělanosti zvyšoval až k vysokoškolskému, vzdělanost byla někde 
závislá též na určité profesi podnikání (hornictví, hutnictví).

Zkoumán byl také význam rodiny a rodinných poměrů podnikatel-
stva v průmyslové revoluci, kde významnou roli hrály sňatky podnikatelů, 
především s nevěstami stejného sociálně-profesního původu, zcela podle 
výsledků výzkumů německých a českých historiků. Další závěry byly shrnuty 
autorem do několika bodů s důrazem na budování a propojení sociálních 



229

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

sítí, na funkci sňatku jako sociální pojistky i prostředku vzestupu. Vůči 
některým socioprofesním skupinám (inteligence) však existovala jistá 
distance, i když nebyla absolutní. Bariéra byla rovněž mezi měšťanskými 
podnikateli a rodovou šlechtou, kde docházelo ke sňatkům jen výjimečně 
v případě nobilitovaných podnikatelů.

Výrazným aspektem výzkumu autora byla veřejná činnost průmyslo-
vého podnikatelstva ve spolkové a politické sféře, jejíž nejčastější formou 
byla účast v obchodních a živnostenských komorách, což byla do určité 
míry profesní povinnost, a činnost v různých dobrovolných spolcích, ať už 
všeobecného nebo oborového charakteru, případně jiných v místě bydli-
ště. Politická sféra skýtala možnost angažování se v komunální, zemské či 
nejvýše v říšské politice při získání poslaneckého mandátu.

Výrazem společenského uznání a ocenění průmyslového podnikatele 
pak bylo ze strany státu udělení řádů či vyznamenání, které mohly být 
rovněž zahraničního původu, čestných titulů c. k. radů, čestného občanství, 
výjimečně čestných doktorátů na vysokých školách, vrcholem pak byla 
nobilitace jednotlivce či též jeho rodiny.

Autor v závěru první části své práce nastínil také problematiku limitů 
a možností podnikání žen v českých zemích a v monarchii. V 19. století přece 
jen docházelo k pronikání žen do této dosavadní domény mužů, s čímž 
také souvisel stupeň a druh vzdělání žen a dívek. Na základě interpretace 
především německé literatury a několika českých příspěvků došel autor 
k závěru, že je zde více otázek než jasných tezí a že jeho cílem bylo upo-
zornit na badatelsky zajímavý problém s výhledem jeho řešení v budoucnu. 

Ve druhé části knihy, věnované Kleinům, nazval autor příslušníky 
rodiny příhodně „hrdiny století páry“, neboť parní stroj byl hlavním moto-
rem průmyslové revoluce a Kleinové svou podnikatelskou činností tomuto 
parnímu stroji, třebaže na kolejnicích, urovnávali cestu vpřed k industri-
alizaci. Počáteční příběh šesti úspěšných bratrů lákal ke zpracování již 
v 19. století, rozvoj bádání o všech generacích nastal ve druhé polovině 
20. století. Autor dobře obeznámený s celou problematikou provedl nej-
prve analýzu rodinných vazeb se spoustou údajů ověřených v archiváliích, 
což mu umožnilo sociální začlenění těchto měšťanských podnikatelů. Dále 
podal přehled historie firmy Gebrüder Klein od počátku rodinného pod-
nikání, nazvaného „Firma před firmou“, přes uzavření společenské smlouvy 
z roku 1853 v Brně a zapsání firmy do obchodního rejstříku až po zánik 
společnosti v roce 1908.

Důležitým pramenem k objasnění podnikání a životního stylu jednot-
livých osobností rodiny se staly pozůstalostní spisy, v nichž je též v závětích 
uveden majetek s odkazy, doplňující údaje nalezl autor v dalších archivních 
pramenech, zde třeba uvést fond Rodinný archiv Kleinů.

Společenské ocenění měšťanských podnikatelů, o kterém bylo pojed-
náno v první části knihy, je nyní ukázáno na konkrétním příkladu rodiny 



230

L I T E R A T U R A

Kleinů ve všech sférách tehdejší společnosti, vrcholící nobilitací Alberta 
i Franze Kleina do rakouského dědičného stavu svobodných pánů.

Nedílnou součástí postojů podnikatelů z rodiny Kleinů vůči společ-
nosti, která je obklopovala nejen v místě bydliště v Loučné, ale též jinde, 
např. v Brně, Praze a Vídni, byla dobročinná činnost vůči různým subjek-
tům včetně vlastních zaměstnanců a dělnictva, štědrá pomoc při výstavbě 
církevních a školských budov. Tato činnost byla nejen součástí reprezentace 
jednotlivých osobností rodu, ale též snahou o napravení negativního ob-
razu podnikatele-zbohatlíka, který se objevoval již v soudobé společnosti.

Závěr detailního rozboru rodiny Kleinů je pak věnován posledním 
věcem člověka, především funerálním záležitostem a jejich zhmotnění 
v podobě reprezentativní rodinné hrobky (mauzolea) Kleinů v Sobotíně 
z 80. let 19. století. Atypická stavba měla také pohnuté osudy, které autor 
dovedl až do současnosti.

Vydaná publikace má obrazovou přílohu, v níž jsou na kvalitním pa-
píře reprodukovány portréty představitelů rodiny Kleinů, jejich příbuzných 
a spolupracovníků (převážně z archivního fondu Rodinný archiv Kleinů), 
podoby jednotlivých erbů udělených členům rodu, budovy spojené s pů-
sobením rodiny (Vídeň, Sobotín, Jindřichovice), reprodukce osobních 
dokumentů (legitimace poslanců Moravského zemského sněmu a říšské 
rady), závěrem pak fotografie z provozu sobotínských železáren. K orien-
taci čtenářů v příbuzenských vztazích rodiny Kleinů slouží jednoduchý 
rodokmen, nechybí nezbytný jmenný a místní rejstřík. Závěrem je pak 
uveden obsáhlý seznam pramenů a literatury, kde je vedle obvyklých pře-
hledů využitých archivních fondů z jednotlivých archivů a použité domácí 
i zahraniční literatury uveden i cenný oddíl nepublikovaných disertačních, 
diplomových, bakalářských a jiných rukopisných prací, obhájených doma 
i v zahraničí. Zahraničním badatelům je určeno resumé v angličtině – latině 
moderní doby, recenzent publikace by je přivítal také v němčině.

Popelkova monografie do určité míry úspěšně uzavírá výzkum jed-
né etapy formování moderního podnikatelstva u nás během průmyslové 
revoluce v 19. století, na druhou stranu však může být inspirací k dalším 
pracím, neboť na své zhodnocení čeká ještě řada průmyslových odvětví 
a podnikatelských subjektů.  Bohumír Smutný

Pavel K l a d i w a  –  Andrea P o k l u d o v á :  Hans Kudlich 
(1823–1917). Cesta života a mýtu
Ostrava 2012, vydala FF OU v Ostravě, 376 s., ISBN 978-80-7464-159-6

Osobnost Hanse Kudlicha, „Osvoboditele rolníků“ a mýtické postavy 
revoluce z roku 1848, je bohužel v českém prostředí dnes již poměrně 
málo známá. Kdo byl Hans Kudlich? Rodák ze slezského Úvalna byl 
jedním z nejmladších a nejvíce viditelných politiků německé liberální 
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levice v revolučních událostech let 1848–1849, přičemž nad jeho reálným 
významem v politice daleko převažoval mýtus spojený s rolí při schválení 
zákona o zrušení poddanství a „osvobození rolníků“. Kudlichův dlouhý 
post-revoluční život pokračoval v exilu ve Švýcarsku a USA s několika 
návštěvami rodné země. Přičemž během návštěv, v mezidobí a také po Kud-
lichově smrti mýtus s kořeny v roce 1848 procházel mnoha proměnami, 
manipulacemi a instrumentalizací různými politickými proudy hlavně 
v rámci německého tábora. 

Osobnost dlouho odmítaná či ostentativně ignorovaná z české strany 
a naopak často adorovaná ze strany německé je pro současného tuzemského 
badatele nepochybnou výzvou přinejmenším v jednom smyslu. Pokud se 
totiž v posledních dvaceti letech velmi podstatně zvýšil badatelský zájem 
o kulturu, sociální poměry a politickou činnost německého obyvatelstva 
v českých zemích, zůstali čeští badatelé zatím dost dlužni otázkám spojeným 
s kulturní identitou svých německých sousedů, otázkám jejich kulturní 
a hodnotové sebestylizace a s ní spojeným otázkám po mýtech a místech 
paměti, které tuto kolektivní identitu českých, moravských a slezských 
Němců konstituovaly.

Kniha se drží tradiční struktury publikací k podobným tématům. 
Analýza Kudlichova života a díla je vlastně předstupněm k důkladnému 
rozboru mýtu vtěleného do veřejného diskurzu a hlavně pomníků a zapo-
mníků, včetně pečlivého popisu každé jednotlivé dochované i nedochova-
né památky. Zajímavou přílohou je grafologický rozbor rukopisů Hanse 
Kudlicha. Cílem recenzované monografie je podat kritický, především tedy 
ne-nacionální pohled na osobnost, dílo a mýtus Hanse Kudlicha. Autoři 
se v tomto ohledu opakovaně přihlašují k názorům amerických badatelů 
na poli dějin středoevropského nacionalismu (zvl. P. Judson, J. King, 
T. E. Zahra) a snaží se badatelskou korektnost při nacionálně kontroverz-
ních interpretacích dodržovat velmi urputně.

Rozporuplná Kudlichova osobnost a s ní spojený ještě kontroverz-
nější mýtus přitáhla pozornost českých historiků teprve v posledních 
dvaceti letech (M. Gawrecká, Z. Hojda, M. Myška aj.), ovšem šlo spíše 
o drobnější texty. Autorské duo tak před sebou mělo úkol vyrovnat se 
hlavně s trojicí starších německo-rakouských prací, z nichž nejsilnější ná-
rok na vědecké uznání vznášela publikace Friedricha Prinze z roku 1962 
s interpretační linkou opřenou o nebezpečí českého nacionalismu pro 
Němce v českých zemích a jejich konstituční snahy zvláště. Pavel Kladi-
wa a Andrea Pokludová pečlivě krok za krokem analyzují všechny starší 
práce s jejich příspěvkem ke konstrukci a dalšímu životu Kudlichova 
mýtu, odhalují četné nepřesnosti, badatelské chyby i manipulace a jejich 
(proti-)argumentace je velmi přesvědčivá, byť – jak jsou si autoři vědomi 
– také oni vynášejí hodnotící soudy, jejichž relevance může být a bude 
v budoucnu zpochybňována. 
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Problémem při hodnocení Kudlichova života, díla a mýtu je pro his-
torika prostý fakt, že mýtus vyrůstá z půdy kypřené mnoha a mnoha spory: 
z problému poddanství s důsledky pro ekonomiku, společnost a obecnou 
kulturu podunajské říše, z problému česko-německého „stýkání a potýkání“, 
z otázky emancipace (německého) rolnictva, z otázky střetu a prolínání 
německého liberalismu a nacionalismu, včetně problému německého anti-
semitismu, z otázky míry liberalizace habsburské říše a garancí občanských 
práv po roce 1861, a to jmenujeme jen ty hlavní. Pokud by se ovšem chtěli 
autoři vyjádřit ke všem zmíněným problémům prostřednictvím Kudlicho-
va mýtu detailně a s absolutním citem pro detail, těžko by bylo možno 
grantový projekt GA ČR Hans Kudlich dokončit v reálné době a s publi-
kačním výstupem čítajícím necelé čtyři stovky stran. Nelze se jednoduše 
divit, že některé hodnotící soudy – ani ne snad v bezprostřední vazbě 
ke Kudlichovi, spíše ke kontextům jeho působení a instrumentalizace jeho 
mýtu – vyznívají někdy přece jen příliš jednoznačně a pro některé čtenáře 
snad takříkajíc „tvrdě“. Jde ale o pochopitelnou a nutnou daň za definici 
zajímavé a podnětné, přece jen však trochu extrahované badatelské otázky 
s mnoha komplikovanými souvislostmi.

Metodickou oporou analýzy byla autorům koncepce míst paměti 
z pera Pierra Nory s častou snahou poučit se na konkrétních příkladech 
její aplikace z děl Z. Hojdy, J. Pokorného nebo N. Wingfieldové. Vazba 
na tento koncept je dnes považována za prověřenou badatelskou cestu 
s evidentním přínosem pro poznání kolektivní paměti a politických mýtů. 
Přece jen však bude pro další badatele, a to nejen nad Kudlichovým životem 
a dílem, podstatnou otázka, zda není pro bádání přínosnější spíše cesta 
etnosymbolismu, kterou nedávno české badatelské obci představil hlavně 
Jiří Štaif v práci o Františku Palackém. Výhodou konceptu míst paměti je 
pevnější vazba na pramen, jeho „právo veta“ tu zní rezolutněji, ale daní je 
zde přece jen markantní zúžení portfolia otázek, které si historik troufá 
prameni klást. 

Míním tím především otázku konkurence Kudlichova mýtu a „jeho“ 
pomníků ve vztahu k mýtům rivalizujícím. Již při zběžném pohledu 
na připojenou mapku pomníků věnovaných Hansi Kudlichovi v českých 
zemích napadne čtenáře otázka, proč se autorům nepodařilo nalézt vlastně 
žádný pomník v některých významných německých jazykových oblastech 
(Hřebečsko, Prachaticko, jižní Morava, Jihlavsko)? A z jiného pohledu: jak 
vlastně koexistoval Kudlichův mýtus v politicky a sociálně komplikovaném 
a poměrně silně industrializovaném prostředí severních Čech např. s mýty 
socialistickými? Nebo jak se na jižní Moravě snášel mýtus ostře antikle-
rikálního a vůči židům dosti tolerantního Kudlicha se silnou religiozitou 
tamního německého obyvatelstva? Na tyto otázky okruh pramenů běžných 
při sledování konceptu míst paměti obvykle docela nestačí. Více ke slovu se 
tu musí dostat dobový tisk stojící mimo liberálně-nacionální a agrární tábor, 
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ohledání konkurenčních mýtů a v neposlední řadě důkladné a erudované 
uplatnění umělecko-historické metody (srov. díla E. Panofského, J. Kroupy 
ad.) na každý jednotlivý Kudlichův pomník a bustu. Zvláště komplikovaná 
bude na této badatelské cestě rekonstrukce místních prostorových vazeb 
pomníků ke konkurenčním místům paměti a konkurenčním mýtům. Jde 
vlastně o badatelský úkol pro početný tým na několik let a je otázkou, zda 
se investované úsilí, čas a peníze vůbec zúročí. 

Nelze se podivovat autorské dvojici, že při snaze uchopit Kudlichův 
mýtus, fenomén s tendencí k extenzi mnoha směry, provedla selekci otá-
zek a pramenů. I v redukované podobě jde zatím o analýzu tématu co 
do rozsahu a kvality dosud neviděnou, velmi důkladnou, systematickou 
a vysoce erudovanou, založenou na práci s prameny domácí a zahraniční 
provenience a na excelentní znalosti literatury k problematice nacionalismu 
druhé poloviny 19. století zvláště.

Lze bez nadsázky říci, že čtenář, který si otevře recenzovanou knihu, 
se začte do jednoho z nejvýznamnějších děl české historické produkce roku 
2012. Kniha je čtenářsky dobře přístupná, a se svým důrazem na pestrou 
množinu „kudlichovských“ pomníků s přesným geografickým určením 
dokonce nabízí jisté didaktické využití pro učitele základních a středních 
škol, eventuálně skýtá mnoho podnětů pro amatérské a regionální histori-
ky. A nelze si vůbec představit, že by předloženou knihu mohl pominout 
badatel, který se hodlá věnovat otázkám spojeným s nacionalismem a ko-
lektivními identitami v 19. století.  Lukáš Fasora

Jiří M a l í ř  a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zem-
ského sněmu v letech 1861–1918
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, 888 s., ISBN 978-80-
7325-272-4

Kolektiv brněnských historiků vedený Jiřím Malířem, ve složení Petr 
Bělík, Lukáš Fasora, Markéta Malá, Jiří Malíř, Martin Markel, Martin Rája 
a Zdeňka Stoklásková, ve spolupráci s Janem Dvořákem, zaplnil bílé místo 
české historiografie. Toto jednoduché a vše vystihující vyjádření si však 
zaslouží podrobnější rozvedení.

Biografické příručky patří k neocenitelným pomůckám odborníků 
i zájemců o historii. Recenzované dílo zasahuje do sféry politických dě-
jin, dějin parlamentarismu a především pak vývoje zastupitelských sborů 
v českých zemích. V širším záběru se dílo několika brněnských historiků 
dotýká působení politických stran na Moravě, otázek utváření politických 
elit a česko-německých vztahů.

Při přípravě kompendia se sice autoři mohli opřít o některé dobové 
biografické příručky (Heller) a seznamy moravských poslanců (Vodnařík, 
Skopalík, Navrátil), ale základním pramenem k vypracování úplné a spo-
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lehlivé databáze poslanců se musely stát stenografické protokoly zemského 
sněmu, jinak by nebylo možné postihnout zejména změny, které se udály 
během jednotlivých sněmovních period, a zachytit všechny doplňovací 
volby.

Autoři nebyli při hledání současných vzorů pro zpracování podobného 
slovníku v jednoduché situaci. Na pole úplných biografií členů zastupi-
telských sborů v prostředí českých zemí doposud vstoupila pouze Hana 
Šústková průkopnickým slovníkem poslanců slezského zemského sněmu 
v letech 1861–1918. Ze zahraničních prací lze srovnat pouze biografické 
slovníky poslanců frankfurtského Národního shromáždění či příručku vě-
novanou poslancům zasedajícím v tzv. erfurtském parlamentu, které však 
zahrnovaly mnohem kratší údobí dvou let. Souběžně vznikající užitečný 
slovník Aleše Vyskočila věnovaný moravskému úřednictvu, který v téměř 
dvaceti případech vytváří recenzované knize vítanou přímou konkurenci 
a srovnání, autorský kolektiv bohužel nevyužil.1

Zpracování rozsáhlého tematického souboru úplných biografií patří 
k velmi obtížným úkolům, neboť do takového souboru se dostávají jedinci 
s nestejným politickým významem. Na základě shromážděných údajů lze 
např. konstatovat, že nejkratší dobu vykonával poslanecký mandát brněnský 
kanovník Msgr. Theodor Wolf, jenž byl poslancem 24 dní v prosinci 1906, 
a naopak nejdéle působícími poslanci byli v letech 1861 až 1906 Julius 
rytíř Gomperz a Emanuel rytíř Proskowetz z Proskowa a Marstorffu. Délka 
jednotlivých hesel variuje od velmi krátkých až po ta rozsáhlá. Nejdelší 
biogram v rozsahu jedenácti sloupců byl věnován vůdci Lidové strany 
advokátu Adolfu Stránskému.

Ne všichni jedinci, kteří dosáhli úrovně zemského poslance, byli 
skutečně důležitými osobnostmi, které zanechaly v zemských dějinách 
významnou dějinnou stopu. Autoři se museli vyrovnat s tím, že o někte-
rých poslancích nebyli schopni zjistit ani základní životní data, zatímco 
o jiných se dají psát monografie. Konkrétně chybí data narození a úmrtí 
u 19 z celkového počtu 629 poslanců, přičemž bylo možné toto nízké 
procento ještě snížit, neboť ve většině těchto případů byla příčinou vý-
jimečně zanedbaná heuristika. Naštěstí v kontextu celého slovníku šlo 
o percentuálně zanedbatelný jev.

Jednotlivým biogramům předchází studie Jiřího Malíře Zemský sněm 
na Moravě v letech 1861–1918 (s. 11–55), v níž autor podává základní cha-

1 B e s t ,  Heinrich –  W e e g e ,  Wilhelm (Hgg.): Biographisches Handbuch der 
Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49. Düsseldorf 1996, 496 s. (809 
biogramů); L e n g e m a n n ,  Jochen (Hg.): Das Deutsche Parlament (Erfurter Union-
sparlament) von 1850. Ein Handbuch: Mitglieder, Amtsträger, Lebensdaten, Fraktionen. 
München – Jena 2000; Š ú s t k o v á ,  Hana: Biografický slovník poslanců Slezského zemského 
sněmu v Opavě 1861–1918. (Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, sešit 8. 
[20.] – Supplementum). Ostrava 2006 (161 biogramů); V y s k o č i l ,  Aleš (ed.): Slovník 
představitelů politické správy na Moravě v letech 1850–1918. Praha 2011, 375 s.
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rakteristiky vývoje zemského parlamentarismu. Malíř vysvětluje principy, 
podle nichž byl konstituován moravský sněm, analyzuje jeho národnostní 
a sociální složení, periodizuje hlavní vývojové etapy a přibližuje politické síly 
působící na sněmu. Text je doplněn tabulkami sněmovních period, sezení 
a schůzí,2 členění poslaneckých mandátů podle volebních kurií a národností, 
rozložení poslaneckých mandátů podle politických stran, profesního složení 
poslanců a schématy českých a německých politických stran.

Struktura jednotlivých biogramů obvykle drží následující podobu: 
příjmení, jméno, případný šlechtický titul či vědecká hodnost, přesné datum 
a místo narození (v české i německé formě), povolání a místo jeho výkonu, 
přesné datum zvolení, kurie, volební obvod, včetně opakovaných voleb, 
fotografie či jiné vyobrazení, životopis, popis výkonu mandátu, prameny 
a literatura, vlastní spisy poslance. Recenzovaný slovník se však od výše 
zmíněných předchůdců (kromě Vyskočilova) liší v mnohem obsáhlejších 
heslech, což kladlo na autory jednotlivých hesel zvýšené nároky a vystavilo 
je většímu nebezpečí chyb a případné kritiky. Pravidlem slovníku jsou 
obsáhlé údaje o rodinných poměrech poslanců, čerpané obvykle z matrik, 
další podrobnosti z osobního života, údaje o politickém zázemí, o činnosti 
v plénu sněmovny a v jednotlivých výborech, popř. údaje o působení na říš-
ské radě. Při takto náročně stanovených zásadách je však o to patrnější, 
pokud se u některých hesel tuto laťku nepodařilo dodržet.

Podle mého názoru nemá smysl zaplňovat další řádky případnými 
chybami v jednotlivých heslech, mezerami v bibliografii či polemikou 
s názory autorů, byť by to v případě tak rozsáhlého díla, a navíc s tak 
náročnou heuristikou, jistě bylo možné a ne příliš obtížné. Každopádně 
je nutné vyzdvihnout, že veřejnosti bylo předloženo obrovské množství 
biografického materiálu, jež teprve čeká na své zhodnocení a řádné vy-
užití. Ve svém úhrnu totiž recenzovaný slovník představuje jedno z nej-
rozsáhlejších moravik, které česká historiografie v posledních desetiletích 
vyprodukovala. Výše naznačené sledování poslaneckých kariér přitom patří 
k jedné z nejjednodušších alternativ využití tohoto slovníku. Především by 
však bylo vhodné postupně rozvést témata naznačená v hutné Malířově 
studii, popř. se odpíchnout k biografiím jednotlivých moravských politiků, 
které nám citelně scházejí i v případech největších osobností (A. Pražák, 
J. Žáček, A. Stránský, E. Belcredi ad.).

Chtěl bych se však přece jenom zastavit u některých nedostatků jed-
notlivých hesel, které by zůstaly i v případě jejich zhutnění na „krátkou“ 
verzi. Pokusím se přitom o objektivizaci těchto důvodů. Jedna z příčin 
postrádaných údajů spočívá v nedostatečném vytěžení genealogických zdro-
jů uložených v šlechtických almanaších, jinak by nemohla scházet přesná 
životní data u nemalého počtu poslanců velkostatku. Také využití bohatých 

2 S chybou k roku 1903.
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zdrojů uložených v moravských novinách bylo spíše náhodné, poněvadž by 
nemohla uniknout mnohá životní data poslanců. Někteří autoři podcenili 
možnosti internetových zdrojů, neboť stačí pár hodin práce k doplnění 
údajů o úmrtí u vícero počtu poslanců, a to i u členů poslanecké sněmov-
ny, popřípadě lze tímto způsobem přinejmenším urychlit další heuristiku.

Nabízí se otázka, co dělat s úctyhodným dílem, jež by na pár místech 
potřebovalo doplnit, aby představovalo dokonalou a takřka vzorovou pří-
ručku. Sbírat připomínky a po čase vydat sešitek oprav a doplňků (u velkých 
encyklopedií se tak postupovalo), či převést text do elektronické podoby 
a po uplynutí jisté doby jej po vyřešení copyrightových otázek zpřístupnit 
a doplňovat po síti? Obojí je možné a rozhodnutí spočívá jen na autorech. 
Každopádně se můžeme vrátit na začátek – bylo zaplněno bílé místo české 
historiografie, a to způsobem, který obstojí v mezinárodním srovnání.

Pavel Cibulka

Pavel M a r e k  –  Martin L u p č o :  Nástin dějin pravoslavné 
církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých 
zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992 
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, 592 s., ISBN 978-80-
7325-293-9

Markova a Lupčova práce Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. 
století pokračuje v badatelské činnosti Pavla Marka, jehož spolupracovníky 
v oblasti studia dějin pravoslavné církve (Jurije Danilce nebo Volodymyra 
Burehu) doplnil tentokrát mladý slovenský badatel Martin Lupčo, absol-
vent historických pracovišť (FF KU v Ružomberku a FHV UMB v Banské 
Bystrici).

Marek společně se svými kolegy mapuje již řadu let velmi málo zná-
mou oblast církevních dějin bývalého Československa, dějin modernistic-
kých tendencí římskokatolické církve a zvláště dějin pravoslavné církve. 
Nově předložená práce je postavena na předcházejících spíše analytických 
studiích a publikovaných méně dostupných archivních materiálech.

Práce je členěna do tří hlavních přehledných kapitol. První kapitola 
Šíření pravoslaví ve středoevropském prostoru (s. 17–42) se zaměřuje na zá-
věr 19. století, druhá kapitola Počátky pravoslavné církve v Československé 
republice (s. 43–230) popisuje samotné počátky po založení Československa, 
a závěrečná třetí kapitola Pravoslavná církev v Československu po roce 1945 
(s. 231–390) pak socialistické období. 

Samotný úvod knihy (s. 5–17) tvoří mistrovský náčrt problematiky 
dějin pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku z pera zkuše-
ného historika Marka, jenž je formálně podán jako historiografická črta. 
Naznačuje však mnoho cenných informací o dalším možném badatelském 
směřování. Marek také poukazuje na málo známá místa, archivní zdroje, 
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publikované materiály, dostupnost, hermeneutickou obtížnost apod., tedy 
na otázky, které jsou buď rozpracované, nebo obtížně a problematicky 
uchopitelné, a tak se také kriticky vyjadřuje k dosavadnímu bádání a smě-
řování tohoto specifického badatelského tématu.   

První kapitola Počátky pravoslavné církve v Československé republice je 
svým charakterem klíčovou kapitolou, tvořící informační základ k dalšímu 
pochopení následujících událostí. V hlavním proudu církve je patrná určitá 
kontinuita na několika úrovních, která se poté dále objevuje a provází 
osudy církve a hnutí i v budoucnu. Jde především o náchylnost určité části 
pravoslavné církve k radikálnějšímu přístupu, na rozdíl od konzervativních 
postojů početně nebo politicky marginálních proudů (biskupů Sergije nebo 
Savvatije), které byly někdy považovány za slabiny. Společně s Markem 
bychom tak mohli charakterizovat hlavní a vůdčí proud církve jako mo-
dernistický, který později, po Gorazdově smrti, ideově snadno navazuje 
na budovatelské sovětské období v našich dějinách, jak také řada autorů 
v období socialismu ukazovala (prot. Novák, Aleš). Hlavní proud myšlení 
církve od počátku spočíval v určitém stupni antropologického optimismu, 
a tudíž ve snadném zapojování se do vírů společenského dění, a tím do bu-
dování nové společenské éry. Tato část knihy je do jisté míry i Markovou 
syntézou, vyústěním jeho předcházejících základních prací.

Třetí část tvoří kapitola Pravoslavná církev v Československu po roce 
1945, tedy historie, jejíž ozvěny snad nejvíce ovlivňují události až do dneš-
ních dnů. Ta byla také dílem zpracována společně s Martinem Lupčem 
a pojednává spíše o slovenské části. Je chronologicky rozčleněna do dvou 
částí: na období „první normalizace“ (1951–1968) a na období „druhé 
normalizace“ (1968–1969). Velmi důležitou částí této práce je i katalog 
Vybrané osobnosti z dějin pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi (s. 397–448), mnohde i s bibliografickými odkazy. 
Kniha je doplněna poznámkami, prameny a literaturou, včetně jmenného 
rejstříku (s. 576–588).

Osudu pravoslaví po roce 1945 (s. 231–390) autoři věnují poměrně 
zásadní část práce. Témata zrušení řeckokatolické církve, její trpěné exis-
tence po roce 1968 a spoluužívání chrámů pravoslavnou a řeckokatolickou 
církví jsou hlavním těžištěm této studie autorské dvojice (s. 264–376, ad.). 
Zmíněná nespravedlnost přinesla podle autorů celou řadu konfliktů, ve-
doucích k občanské kriminalitě v dané oblasti. V této souvislosti by bylo 
pro další badatele zajímavé zjistit na základě celkové zaznamenané krimi-
nality v regionu (z tzv. absolutních hodnot trestné činnosti v jednotlivých 
letech a okresech) podíl nebo procentuální vyjádření kriminality spojené 
s církevními (řeckokatolickými a pravoslavnými) konflikty. Také by bylo 
zajímavé podniknout statistické šetření zaměřené na otázku, zda agresivní 
animozita mezi představiteli pravoslavných a řeckokatolických církví byť 
i po spravedlivém rozdělení majetku v současnosti stále přetrvává, anebo 
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zda naopak po odstranění církevních nespravedlností kriminalita na vý-
chodním Slovensku klesla, případně o kolik. 

Problematika násilného řešení problémů mezi řeckokatolíky a pra-
voslavnými je podle mého názoru úzce spojena se samotnou skladbou 
místního obyvatelstva. Jeho drtivá většina byla nemajetná, bez vzdělání, 
vykořeněná válkou, zcela jistě s poválečnými nervovými dysfunkcemi 
(zkoumanou oblastí procházely fronty první i druhé světové války); mnohdy 
byli tito lidé odcizeni, bez kontinuity, šlo většinou o bývalé řeckokatolíky. 
Rozjitřená doba navíc do popisovaných oblastí vnášela státem propagova-
né ideály první a druhé pozemkové reformy, mnohdy spojené i s průniky 
komunistů, znárodňováním velkostatků, zábory hmotného majetku jako 
například aristokratických sídel, klášterů apod. Většinové obyvatelstvo 
ve většinou hornatém regionu získávalo obtížně obživu, a tak byl snadný 
zisk (zábor dosažený silou) velkým pokušením a testem jeho křesťanské 
integrity – podle mého názoru mnohem větším než v jiných oblastech 
Československa a v odlišném společenském kontextu. Kromě toho nová, 
státem vytvořená pravoslavná elita byla spojena spíše s lidmi, kteří byli 
většinou kariérně úspěšní díky své asertivitě, než s lidmi s pevnými křesťan-
skými názorovými postoji. Zvýšenou kriminalitu v regionu a menší úspěchy 
například KSS v daném regionu při integraci obyvatel a kolektivizaci lze 
proto vysvětlit sociologicky. Historikům je obecně známo, že pohraniční 
karpatský vesnický region se v dějinách díky svým specifikům (šlo o region 
periferní, bez dostatečných komunikací) obtížně integroval do jakéhokoliv 
centralizovaného politického nebo státního systému (do uherského státu, 
feudálního režimu, daňového systému a jeho uplatňování apod.), a tudíž 
společenská hnutí, resp. bouře a povstání, byla pro oblast charakteristická 
v každém století.

Recenzovaná kniha dále ukazuje, že v případě spolupráce církve 
a státu šlo o disproporční vztah. Vztah byl jednostranný, vstřícný pouze 
ze strany pravoslavných církevních představitelů. Jak autoři poukazují 
na mnoha místech (s. 290 nn., 318 nn., ad.), stát se k pravoslavným choval 
spíše jako macecha, a to již od samotného počátku (viz například přenesení 
fakulty z Prahy do Prešova); pro stát jsou dále příznačné snahy o oslabování 
intelektuální elity. Výběr pravoslavné elity výhradně ze strany státu autor 
zřetelně ilustruje například na pedagogickém sboru PBF (schopní byli již 
v počátcích odstraněni, viz Hradil, Kulheim, s. 311, 414, 423), na lidech 
ve vedení církve (například prot. I. Zubanič), případně na kompromitova-
ných lidech (hlavním aktérem prešovského unijního sněmu byl kolaborant 
s okupačními fašisty, prot. P. Kačur), u nichž mělo vedení vždy nějaký 
způsob, jak je donutit ke spolupráci, příp. jak je v případě odmítnutí spo-
lupráce rychle odstranit. Přínosem je také ilustrace způsobu výměny elit 
na nejvyšších místech, která se vždy odehrávala za tichého souhlasu státu, 
jako například výměna biskupa Nikanora za biskupa Kryštofa (s. 363 nn.), 
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při níž stála v pozadí imperialistická sovětská politika. V případě údajů 
o spolupráci pravoslavných s tehdejší StB lze však poznamenat, že autorův 
seznam je pouze selektivní, tudíž značně nekompletní (uvádí se například 
Michal Knapp, Dezider Schudi, s. 524 a jen několik dalších). Není také 
zmíněna spolupráce s KGB. Na základě toho by snad bylo možné i předpo-
kládat, že jednání státu vůči církvi bylo vedeno obavami, že by pravoslaví 
mohlo oslovit poválečné obyvatelstvo, a proto stát pravoslavným nedával 
mnoho prostoru pro úspěšnou realizaci a misii. Domnívám se však, že 
vztah našeho státu do jisté míry spíše odrážel tehdejší sovětskou církevní 
politiku. Paleta osobností v knize obsažených, mnohdy přesahující místní 
dějiny, tvoří dobrý základ ke studiu zmíněného období, studiu mentalit, 
a tím je zčásti i hlubokou sociologickou a psychologickou sondou do nitra 
socialistických církevních vůdců. 

Závěrem lze připomenout, že autoři ve stručných medailonech 
představují nejen tehdejší klíčové protagonisty, například biskupy, ale 
také politické, kulturní a církevní pracovníky, přední duchovní, ředitele 
eparchiálních rad, profesory apod., a to do takové míry, že načrtávají jejich 
charakter (například s. 397–448). Tím zároveň poukazují na dobové klima 
pravoslavné církevní společnosti v období rozvoje, ale i krize socialistických 
a komunistických ideálů na Slovensku. 

Přínosem práce je vytyčení dalších badatelských úkolů, směřujících 
například k „dějinám mikroregionu“; v tomto případě bych doporučil za-
bývat se i na Slovensku pravoslavným disentem, jak to v případě českého 
prostředí již dříve učinil Pavel Marek svou průkopnickou studií o Josefu 
Žídkovi, která by mohla být doplněna o medailon k Sávovi Nerudovi. Pro 
slovenské prostředí by snad mohl být k disentu řazen i jeromonach Ignatij 
Čokina, který čelil celé řadě církevních a státních perzekucí. Domnívám se, 
že jak historické bádání směřující dovnitř, k „mikrohistorii“, tak i komparace 
(například srovnání sovětské a československé církevní politiky) a zařazení 
do širších souvislostí (tj. do souvislostí církevní politiky střední Evropy, 
Východního bloku) by mohly napříště přinést řadu nových výsledků, 
pohledů, ale i otázek. 

Je zřejmé, že stav studia je již alespoň zčásti připraven k širší kom-
paraci, například ohledně mezinárodní sovětské církevní politiky v době 
studené války a její difuze. Výzkum problematiky pravoslavné církve 
ve střední Evropě postupně dozrává k možnosti srovnání veřejného pů-
sobení pravoslavné církve u nás a v SSSR, jejich vzájemného vlivu, příp. 
ke zkoumání toho, zda vlivy byly jen jednostranné. Zajímavá by také byla 
reflexe externí církevní politiky Sovětského svazu v archivech na Západě. 
Snad nejbližším centrem vhodným k takovému počinu je zcela jistě buda-
pešťský The Open Society Archives (OSA) na Central European University 
(http://www.osaarchivum.org/about-us), případně britský Keston Institute 
(http://www.keston.org.uk/, http://www.baylor.edu/kestoncenter/), nebo 
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americký Wilson Center (http://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-
-international-history-project), a zvláště Kennan Institute, kde mladé student-
ské badatele financuje například Fulbrightova nadace. Příkladný by však 
mohl být i obraz československé pravoslavné církevní elity v zahraničním 
církevním tisku, především v periodiku Žurnal moskovskoj patriarchii ; elita 
přitom měla možnost publikovat i na Západě (v Řecku, Švýcarsku apod.). 
O časovém přesahu těchto aktivit však psal již v polovině devadesátých 
let politolog Irving Kristol v The Wall Street Journal (například Russia’s  
Destiny, 11. února 1994, s. A12), kde se zamýšlí nad starou a novou rolí 
ruské pravoslavné církve v mezinárodní politice. 

Markova a Lupčova práce by mohla dobře sloužit jako standardní 
příručka nejen studentům historie nebo politologie, ale i širší veřejnosti 
zajímající se jednak o církevní dějiny, jednak o celkové myšlenkové ovzduší 
a politickou atmosféru pohnutého přelomu 19. století a 20. století, případně 
o málo známé bádání o roli pravoslavných elit v socialistickém Českoslo-
vensku. Recenzovanou knihu lze jen doporučit jako základní práci k této 
stále citlivé a nesnadně badatelsky uchopitelné problematice.

Petr Balcárek

Robert G e r w a r t h :  Reinhard Heydrich. Hitlerův kat. Životopis
Praha – Litomyšl, Paseka 2012, 448 s. + četné ilustrace, ISBN 978-80-7432-
252-5

Osobnosti a životu Reinharda Heydricha se v roce 2012 vzhledem 
k sedmdesátému výročí atentátu, spáchaného Janem Kubišem a Josefem 
Gabčíkem 27. května 1942 v Praze, dostalo nebývalé mediální pozornosti.1 
Produkce profesionálních historiků k tomuto tématu nemohla držet krok 
s množstvím výstav, společenských akcí (konajících se převážně v Praze) 
a televizních dokumentů, a tak se objevilo jen málo nových odborných 
publikací. Může překvapit, že přikročit k sepsání Heydrichovy biografie se 
neodvážil žádný český historik, přestože alespoň prodejní úspěch knihy 
by byl nasnadě. Tento dlouhodobý dluh výzkumu vyrovnal svou knihou 
z roku 2011 až Robert Gewarth, ředitel Centre for War Studies na Univer-
sity College v Dublinu. Jedinou vědeckým nárokům (vcelku) vyhovující 
publikaci představovala do té doby práce Günthera Deschnera z roku 
1977, zatímco jednotlivým aspektům Heydrichova působení, především 
budování nacionálněsocialistického aparátu teroru, holokaustu a protek-
torátní politice, se věnovaly početné studie.2 České vydání Gerwarthovy 

1 Viz H r u z a ,  Karel: Arbeiten am „Gedächtnis der Nation“. Wissenschaft, Medien und 
Events anlässlich des 70. Jahrestags des Attentats auf Reinhard Heydrich in Prag. Bohemia. 
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 53, 2013 (v tisku).
2 D e s c h n e r ,  Günther: Reinhard Heydrich. Statthalter der totalen Macht. Biogra-
phie. Esslingen 1977; české vydání: Reinhard Heydrich. Architekt totální moci. Praha 2002. 
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knihy, které nabízí překlad přepracované německé verze, se objevilo až 
na podzim roku 2012, kdy už všeobecný zájem o Heydricha ochaboval. 
I v Nizozemí vyšla publikace u příležitosti sedmdesátého výročí atentátu, 
podobně jako v Anglii a Německu.3

Je nápadné, že jen německé vydání má stroze věcný název, zatímco 
ostatní verze nesou podtitul Hitlerův kat. Toto označení odkazuje na dobu 
druhé světové války a připomíná výrok Thomase Manna o „katovi“ nebo 
hraný film Fritze Langa o atentátu na Heydricha Hangmen also die (USA 
1943). Knihy také vyšly s rozdílnou obrazovou přílohou – ilustrace české-
ho vydání se shodují s anglickým originálem, zatímco německá verze jich 
skýtá daleko větší množství.

Gerwarthova biografie líčí v duchu tradičních chronologických syntéz 
Heydrichovo politické a organizační působení včetně všech důsledků, stejně 
jako vývoj jeho osobnosti. O anekdoty z nevěstinců, které jsou s Heydri-
chem často spojovány, nebo obskurní stránky jeho osobnosti se Gerwarth 
zajímá jen v omezené míře. Vyhýbá se rovněž zjevně spekulativním výpo-
vědím, které svádí k vysvětlení Heydrichových zločineckých sklonů jeho 
výstředním charakterem. Po úvodu (s. 7–13) a kapitole I Smrt v Praze 
(s. 15–26) následují kapitoly II Mladý Reinhard (s. 27–60, od narození 
v roce 1904 až po propuštění z námořnictva v roce 1931), III Druhá šance 
(s. 61–94, od počátku kariéry v SS až po zákrok proti SA v roce 1934), 
IV Potírání nepřátel říše (s. 95–123, budování a organizace bezpečnost-
ního aparátu a zákroky proti Židům, církevním organizacím, svobodným 
zednářům a „asociálům“ do roku 1937), V Zkoušky na válku (s. 125–149, 
aféra Fritsch-Blomberg, „Křišťálová noc“, anšlus Rakouska, obsazení Su-
det a zbytku Čech, přípravy Bezpečnostní služby /Sicherheitsdienst, SD/ 
na válku proti Polsku), VI Experimenty s masovým vražděním (s. 151–183, 
zákroky SD a SS v Polsku a proti „vnitřnímu nepříteli“, pronásledování 
Židů, „rasový řád“), VII Ve válce se světem (s. 185–232, Plány SS na zápa-
dě, plán Madagaskar, válka proti SSSR, „konečné řešení židovské otázky“ 
a konference ve Wannsee) a VIII Říšský protektor (s. 233–290, politika 
v protektorátu: „uklidnění“ Čechů, ekonomické vytěžení, „germanizace“ 
a kulturní imperialismus, likvidace Židů). Po vynikající shrnující kapitole 
IX Odkazy zkázy (s. 291–306) pak následují poděkování, poznámkový apa-
rát, bibliografie, seznam zkratek a ilustrací, rejstřík osobních jmen a obsah.

Velký přínos této biografie spočívá v analýze Heydrichova kariérního 
postupu a s ním spojených organizačních a politických aktivit. Gerwarth 

Populárně naučnou biografii D e d e r i c h s ,  Mario: Heydrich. Das Gesicht des Bösen. 
München 2005 (české vydání: Heydrich. Tvář zla. Praha 2009) lze pominout. Jednotlivé studie 
jsou uvedeny v Gerwarthově seznamu literatury.
3 G e r w a r t h ,  Robert: Hitler’s Hangman. The Life of Heydrich. New Haven – 
London 2011; t ý ž :  Reinhard Heydrich. Biographie. München 2011; t ý ž :  Hitlers Beul. 
Leven en dood van Reinhard Heydrich 1904–1942. Amsterdam 2011.
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– například v mimořádně poučné kapitole o boji proti vnitřním nepřáte-
lům Říše – jasně ukazuje, jaké odstrašující a dalekosáhlé důsledky měly 
Heydrichovy činy, založené mnohdy na osobní pohnutce a „posvěcené“ 
Hlavním říšským bezpečnostním úřadem (Reichssicherheitshauptamt, 
RSHA). Aby dosáhl kýženého efektu, konstruoval Heydrich přehnané 
krizové scénáře. V nich pak využíval obrazy nepřítele, které mu dodali 
Heinrich Himmler a Werner Best. Nacionálněsocialistický režim Heydri-
chovi zadával úkoly, na kterých mohl „růst“. Podle Gerwartha se Heydrich 
vypracoval v „sebevědomě vystupujícího a ideologicky zaníceného šéfa RSHA“ 
a „organizátora holokaustu“ (s. 304). V pozadí přitom stál „muž činu“ Hey-
drich a jeho „mimořádná aktivita“, jeho „vyhledávání rizika“ a „trvalá snaha 
překonat ostatní, ať už ve sportu, při práci nebo při vypracovávání radikálních 
politických návrhů, u nichž si vždy mohl být jist souhlasem svého nadřízeného, 
Himmlera“ (s. 305).

Hlavní body sociobiografického pozadí Heydrichovy životní dráhy 
spatřuje Gerwarth v jeho neúspěchu u válečného námořnictva a v jeho 
zoufalé snaze využít druhou kariérní šanci. Relativně pozdní nástup Hey-
dricha k nacionálním socialistům pak zapříčinil jeho extrémní radikalizaci: 
jak v osobním, tak v profesním prostředí Heydrich ukázal bezohlednou 
aroganci a tvrdost, s nimiž souviselo potlačení citů a nemilosrdná brutalita 
vůči protivníkům. Jeho závěť z roku 1939 ukazuje, že ideálům nácionálního 
socialismu a SS byl plně oddán i ve vztahu k vlastní rodině. Málokdy byl 
ochoten spolupracovat s nacionálněsocialistickými orgány mimo oblast 
svého působení. Vnímal je spíše jako konkurenci, a raději s nimi vyvolával 
konflikty. Heydrichova snaha stylizovat se do role příkladného národního 
socialisty a příslušníka SS souvisela s přehnaně důsledným usilováním 
o absolutní ideologickou, „rasovou“ a tělesnou čistotu. Nelze popřít, že 
i v dnešní době má tato stylizace jistý fascinující účinek, jak dokazuje na-
příklad trvající zájem veřejnosti o jeho osobu. Když nakonec nedostatek 
úspěchů na frontě vyústil v systematické vyhlazování pronásledovaných 
„ras“, byl si Heydrich schopen sám před sebou i před jinými ospravedlnit 
naplánovanou a provedenou genocidu miliónů lidí. Současně s tím však 
promýšlel požadavky ohledně převzetí zodpovědnosti za budoucí ger-
mánské generace. O důležitých aspektech Heydrichova společenského 
dospívání, jakými jsou například jeho dětství, mládí a katolická domácnost 
rodičů, však Gerwarth bohužel čtenáře neinformuje zdaleka v takové míře, 
v jaké by to prameny umožňovaly. Každopádně je velmi zajímavé, že 
Heydrich, kterého lze připočíst ke „Generation des Unbedingten“ (Michael 
Wildt), před druhou světovou válkou nezískal žádné válečné zkušenosti, 
přestože dospíval v době, která byla násilím a válkou zasažena prakticky 
neustále. Ve svém mládí se přitom Heydrich neštítil institucí a organizací, 
které aktivně provozovaly násilí. V tomto ohledu se Gerwarth dostatečně 
podrobně nevěnuje například brutálním praktikám SS během tzv. „Noci 



243

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

dlouhých nožů“ (Röhm Putsch) v červnu 1934, přestože se jednalo o Hey-
drichovo první velké „nasazení“.

Biografii lze důvodně vytknout, že Gerwarth v dostatečné míře – 
pravděpodobně z jazykových důvodů – nevyužil centrální prameny a (pře-
devším českou) literaturu k Heydrichovu působení v úřadu zastupujícího 
říšského protektora pro Čechy a Moravu. Toto téma by však rozhodně stálo 
za širší a hlubší zpracování, neboť právě v roli „zeměpána“ začal Heydrich 
výrazněji měnit plány SS na správu země. Podotkněme také, že se průběžně 
objevují stále nové výsledky výzkumů.4 Gerwarthova výsledná představa 
říšského protektora Heydricha se jeví jako nedostatečná a pochybená, 
například tím, že dostatečně nezdůrazňuje vedoucí roli Karla Hermanna 
Franka v politických záležitostech. Ukazuje se, že Gerwarth plně nevyužil 
ani politickou biografii Karla Hermanna Franka z pera Reného Küppera, 
která je pro téma Heydrich a protektorát naprosto zásadní.5 Právě Frank stál 
za reformou vlády, politikou „cukru a biče“ nebo za plánem neutralizace 
českého politického života, které jsou připisovány Heydrichovi. V srpnu 
1940 je Frank v podobě memoranda předložil Hitlerovi a Heydrich s nimi 
ještě v témže roce v zásadě souhlasil. Vedle toho Heydrich doporučil ještě 
protektorátní sčítání lidu, které však proběhlo až po jeho smrti. Domněnka, 
že germanizační politika Němců po atentátu oslabila, je tedy také lichá. 
Je nápadné, že se Gerwarth v kapitole Smrt v Praze atentátu a jeho okol-
nostem věnuje vcelku stručně. Důkladně analytický přístup by přitom byl 
velmi vítaný, zvláště když poslední věcné, ale populárně-naučné pojednání 
vyšlo v roce 20026 a především český výzkum od té doby představil nová 
zjištění. Autor recenzované publikace se zde spoléhá převážně na starší 
knihu Calluma MacDonalda.7 Zajímavou otázkou může být například role 
německých lékařů, kteří se o Heydricha po atentátu starali a možná uspí-
šili jeho smrt. Konečně je třeba také vytknout, že Gerwarth místy až příliš 
důvěřuje vzpomínkám Liny Heydrichové Mein Leben mit einem Kriegsver-
brecher (1976)8, i když samozřejmě v mnohem menší míře, než je tomu 
v biografii Deschnerově. Existuje rovněž množství fotografií a filmových 

4 Naposledy například B r a n d e s ,  Detlef: „Umvolkung, Umsiedlung, rassische 
Bestandsaufnahme“. NS-„Volkstumspolitik“ in den böhmischen Ländern. München 2012; 
Š u s t e k ,  Vojtěch (ed.): Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. 
protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů I. Praha 2012.
5 K ü p p e r ,  René: Karl Hermann Frank (1898–1946). Politische Biographie eines 
sudetendeutschen Nationalsozialisten. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 119). 
München 2010.
6 H a a s i s ,  Hellmut G.: Tod in Prag. Das Attentat auf Reinhard Heydrich. Reinbek 
bei Hamburg 2002; české vydání: Smrt v Praze. Atentát na Reinharda Heydricha. Praha 2004.
7 M a c D o n a l d ,  Callum: The Killing of SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, 
27 May 1942. New York 1989; německé vydání: Heydrich. Anatomie eines Attentats. München 
1990.
8 Poněkud nadbytečně nově vydáno 2012: H e y d r i c h ,  Lina: Můj život s Rein-
hardem. S úvodním slovem Heidera Heydricha, rozhovorem Heidera Heydricha s Hanou 
Benešovou a doslovem Jaroslava Čvančary. Praha 2012.
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dokumentů, které se nabízejí k vyhodnocení vzhledem k Heydrichově 
úzkostlivé péči o sebestylizaci. Ani tématu Heydrichovy vizuální, respek-
tive mediální prezentace se Gerwarth bohužel nevěnuje. Při četbě knihy 
působí rušivě občasné opakování výpovědí. Použití křížových odkazů by 
zde bylo na místě.

Tato kritika však v zásadě nemůže zastřít kvality recenzované práce. 
Gerwarth vědecky přesvědčivě ukázal, jak se z citlivého introverta, který 
měl blízko k měšťanské kultuře, v krátkém čase stal nemilosrdný a racio-
nální vyšší funkcionář, nadšený pro národ, násilí a válku, který si zakládal 
na brutálním pronásledování rozličných (údajných) nepřátel režimu. 
Jeho relativně krátké působení dosáhlo hrůzného kulminačního bodu při 
likvidaci miliónů „rasově“ pronásledovaných. Je ale jasné, že přes všechnu 
Heydrichovu aktivitu pocházely velké politické plány od Hitlera, Himmlera 
a Göringa. Heydrich nebyl strůjcem těchto plánů, nýbrž jejich pilným vyko-
navatelem: Heydrich „to byl, kdo – v těsné součinnosti s Himmlerem, Hitlerem 
a Göringem – v letech 1938 až 1942 tahal za nitky operativního pronásledování 
Židů, úkolu s čím dál výraznějšími rysy genocidy, na jehož splnění měla navázat 
ještě extenzivnější krvavá likvidace domnělých evropských ras“ (s. 304). Ve sta-
rém hodnocení Heydricha coby Hitlerova kata tedy vězí kus pravdy. Jisté 
spekulace přirozeně patří k historikovu výkladu o lidském konání a ve své 
práci se jim nevyhnul ani Robert Gerwarth. Heydrichův vývoj od citlivého 
houslisty k chladnému masovému vrahovi totiž není možné plně objasnit. 
Přesto nabízí Heydrichův osud příklad toho, jak mohly (a mohou) po-
stupovat moderní režimy při budování etnicky homogenních národních 
států. Lidé vždy byli – a jsou i dnes – ochotni ideologicky si konstruovat 
a následně fyzicky likvidovat domnělého „nepřítele“. Heydrichovou bio-
grafií Gerwarth přispěl k vědeckému zpracování této lidské přirozenosti.

Karel Hruza

*

Jan Ž u p a n i č :  Židovská šlechta 
podunajské monarchie. Mezi Davidovou 
hvězdou a křížem
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 
812 s., ISBN 978-80-7422-180-4

Předkládaná publikace je dalším plo-
dem autorova dlouhodobého výzkumu 
problematiky šlechtických nobilitací a tzv. 
nové šlechty Rakouska-Uherska. Své bádá-
ní v této oblasti shrnul před několika lety 
do publikace Nová šlechta rakouského císař-
ství. Mimo jiné zde jednu kapitolu věnoval 
židovské šlechtě v habsburské monarchii. 

Jeho další bádání jej pak přivedlo k revi-
zi řady poznatků, které zde byly uveřej-
něny, a především mu umožnilo sepsání 
této rozsáhlejší monotematicky zaměřené 
práce. Hlavním autorovým problémem 
byla téměř úplná absence zejména pra-
menných studií k tomuto tématu. Autor 
sice zmiňuje zásadní publikační výstupy, 
nicméně jeho práce je záslužně založena 
především na nepublikovaných archiv-
ních pramenech. Jeden z hlavních zdrojů 
představoval pro autora zejména „Adelsar-
chiv“, uložený ve vídeňském „Allgemeines  
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Verwaltungsarchiv“. Cílem publikace má 
být postižení specifických rysů židovské 
šlechty, jejího postavení v monarchii a také 
vazeb k majoritní křesťanské společnosti. 
Stranou autorova zájmu nezůstala ani otáz-
ka sociální mobility, politické angažovanosti 
či majetkového rozvrstvení židovské šlech-
tické obce. Prioritou pak mělo být zasazení 
této sociální skupiny do širších souvislostí. 
Hned na začátku své práce se autor mu-
sel vyrovnat s otázkou, koho lze vlastně 
za židovského šlechtice považovat a které 
rody můžeme označit za židovské. Samotný 
termín „židovská šlechta“ totiž může být 
značně zavádějící, a proto se autor kloní spí-
še k výrazu „šlechta židovského původu“. 

Celou studii můžeme rozdělit na dvě 
zcela rozdílné části. Ta první se skládá 
z kapitol, které se obecně zabývají pro-
blematikou židovské šlechty Rakouska, 
respektive Rakouska-Uherska. Autor se 
logicky nejprve věnuje změně instituce 
šlechtictví v souvislosti s novým chápáním 
státu a společnosti v osvícenské době, kte-
rá umožnila nobilitace osob židovského 
původu. Dále zmiňuje základní specifika 
této sociální skupiny v oblasti podnika-
telské i sociální a upozorňuje také na úz-
kou provázanost jednotlivých židovských 
rodin prostřednictvím vzájemných sňatků. 
Následující výklad věnovaný samotnému 
vývoji židovského etnika umožňuje auto-
rovi poukázat na fakt, že do poslední třeti-
ny 18. století byly dějiny židovské šlechty 
spjaty výhradně s konvertity. Text plynule 
pokračuje zásadními předpoklady, které 
vedly k emancipaci židovského obyvatel-
stva. Nejprve autor pojednává o právním 
postavení židů v soudobé společnosti. 
Jako přelom v dějinách židů v habsburské 
monarchii je uvedena vláda Josefa II., nic-
méně zásadní změnou mělo být až vydání 
Stadionovy ústavy z roku 1849 a především 
pak prosincové ústavy z roku 1867, která 
odstranila poslední diskriminační opatře-
ní. Vedle těchto právních kroků si autor 
správně všímá také dalších faktorů, které 
přispěly k židovské emancipaci, jako byla 
podnikatelská činnost, židovské mecenáty 
či zájem o vyšší vzdělání. Na základě kon-
krétních případů se pak autor v následují-
cím textu věnuje mezikonfesním sňatkům, 
náboženským konverzím, prvním nobilita-

cím a s nimi spojeným problémům s drž-
bou velkostatků. Následující výklad mapu-
je nobilitační politiku od Marie Terezie až 
po rozpad Rakouska-Uherska. V souvislosti 
s 2. polovinou 19. století se autor podrob-
něji věnuje systematizovanému řádovému 
šlechtictví jako nejrozšířenější formě nobili-
tací. Podotýká ovšem, že se v poslední čtvr-
tině 19. století stále rozšiřoval okruh osob, 
které o nobilitaci neusilovaly, přestože pro 
ni měly ekonomické či společenské před-
poklady. Protože byla držba šlechtického 
titulu stále tradiční výsadou důstojnického 
sboru, zmiňuje autor rovněž postavení židů 
v c. k. armádě. Závěrem je pak pojednáno 
o nobilitacích osob židovského původu 
v sousedním Prusku, které v této oblasti 
rozhodně nesdílelo liberální přístup svého 
souseda, a autor tak nabízí velice zajíma-
vé srovnání dvou největších „německých“ 
států v této otázce. V následujícím oddílu 
opouští autor tematiku šlechty židovského 
původu a věnuje se obecně rakouskému 
šlechtickému právu. V základech je pojed-
náno o titulárním složení šlechtické obce 
podunajské monarchie a o jednotlivých 
možnostech nabytí šlechtického titulu. 
Dále se autor věnuje předepsaným povy-
šovacím taxám, přísným pravidlům ve věci 
šlechtických jmen, predikátů a erbů. Další 
kapitola se opět vrací k židovské šlechtě, 
konkrétně k jejím erbům. Výklad začíná 
stručnou historií erbovních listin v českých 
zemích. První židovští erbovníci se objevují 
poměrně pozdě a počátek éry židovských 
šlechticů Županič zasazuje až do doby Jo-
sefa II. Následuje problematika rakouských 
heraldických předpisů. Autor nás seznamu-
je s nejčastěji používanými atributy, které 
následně interpretuje. Kapitolu pak uza-
vírá otázkou užívání židovských symbolů 
na rodinných erbech. Jakýmsi epilogem je 
pak krátké pojednání týkající se osudů židů 
v prostoru bývalé habsburské monarchie 
ve 30. letech 20. století, kdy došlo k vy-
mizení židovského světa, a tudíž i bývalé 
židovské šlechty.

Druhá část knihy pak formou bio-
grafických medailonů přináší informace 
o 200 nobilitovaných židovských rodinách 
žijících na území habsburské monarchie. 
Jak autor udává, jedná se primárně o ro-
diny, které získaly šlechtictví dědičných 
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zemí. V Uhrách nobilitované rodiny jsou 
uvedeny pouze v případě, že šlo o další li-
nie v Předlitavsku povýšených rodů či po-
kud jedna z jejich nobilitací byla rakouská 
a druhá uherská. Co se týká časového vy-
mezení, jsou nobilitace ohraničeny na jed-
né straně vládou Josefa II. a na druhé stra-
ně rozpadem monarchie na podzim roku 
1918. Autor dále upozorňuje, že se vzhle-
dem k velkému počtu rodů jedná pouze 
o reprezentativní vzorek, což má za násle-
dek, že stranou zůstaly některé významné 
dynastie. Cílem autora bylo zahrnout rody 
co nejrozmanitějšího sociálního charakte-
ru, jedná se tedy o rodiny finančníků, vel-
koprůmyslníků, velkostatkářů, intelektuá-
lů, umělců či úředníků. Každý medailon 
shrnuje stručné dějiny rodu, osudy jeho 
nejvýznamnějších představitelů, vydání 
nobilitační listiny i popis uděleného erbu. 
Vzhledem k výše zmíněnému výběru ro-
din tak před námi vyvstává barvitý obraz 
židovské šlechtické obce podunajské mo-
narchie.

Jan Županič ve své nejnovější práci 
opět uplatnil široké znalosti, týkající se 
šlechtických nobilitací v habsburské mo-
narchii. Svůj zájem tentokrát zaostřil na jed-
nu konkrétní sociální skupinu, kterou jsou 
v tomto případě židé. Při psaní této pub-
likace se mu rovněž úspěšně podařilo vy-
rovnat se s problémy, které toto téma skýtá. 
Vyhnul se ahistorickému přístupu ve studiu 
židovských elit, který spočívá na jedné stra-
ně v nekritickém obdivu a na straně druhé 
ve striktním odmítání. Zcela správně si také 
na začátku položil otázku, koho lze vlastně 
za židovského šlechtice považovat. Kritic-
ky se rovněž vyrovnal se starší literaturou 
k tomuto tématu a vzhledem k nedostatku 
pramenných studií opírá svou studii o ne-
publikované archivní prameny. Text celé 
práce je protkán konkrétními příklady jed-
notlivých nobilitovaných rodin či jedinců, 
což výrazně přispívá k názornosti výkladu. 
Autor také hned v úvodu stanovil jasná kri-
téria pro výběr židovských rodin do proso-
pografické části publikace, což sice vyřadilo 
některé významné dynastie, nicméně přesto 
umožnilo vykreslit pestrou mozaiku nobili-
tovaných židovských rodin Rakouska-Uher-
ska. Celá práce je jistě zásadním počinem, 
který nebude moci žádný badatel věnující 

se tématu židovských nobilitací v budoucnu 
pominout.  Petr Bělík

Martina H a l í ř o v á :  Sociální pato-
logie a ochrana dětství v Čechách od dob 
osvícenství do roku 1914. Disciplinace 
jako součást ochrany dětství
Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta  
filozofická 2012, 282 s., ISBN 978-80-7395-
486-4 

Kniha Martiny Halířové se věnuje 
změnám v ochraně a péči o děti, které pro-
běhly v tzv. dlouhém 19. století (přesněji 
mezi lety 1740 a 1914) na území Českého 
království. Důraz je kladen na zvýšení zá-
jmu společnosti o děti a mladé lidi, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci. Autorka použí-
vala ke svému výzkumu zejména prameny 
úřední povahy, knihy normálií a instrukcí, 
výroční zprávy ústavů, korespondenci s úřa-
dy a dobovou naučnou literaturu. 

Základním problémem historika zabý-
vajícího se fenoménem dětství je samotné 
vymezení tohoto životního období. Autorka 
zvolila přibližnou horní hranici dvaceti let, 
kterou i dobové prameny považují za nej-
zazší věk, kdy je možné mladého člověka 
vychovávat. V úvodních kapitolách jsou 
pak představeny jednotlivé fáze a podoby 
dětství v 18. a 19. století. Právě druhá polo-
vina 19. století je považována za dobu, kdy 
se zrodil moderní koncept dětství a jeho 
odlišnost od dalších fází životního cyklu.

Další část knihy se věnuje různým 
typům ohrožení dětského života na pře-
lomu raného novověku a moderní doby. 
Autorka popisuje jevy za hranicí dobové 
morálky a častokrát i zákona, jako napří-
klad nepřijatelné formy sexuálního chování, 
chudobu a tuláctví, alkoholismus, zneuží-
vání dětí a dětskou kriminalitu. Osvícenské 
reformy znamenaly výraznější státní zásahy 
do života poddaných, které měly přinést 
zkvalitnění jejich života a minimalizování 
patologického chování. 

Těžištěm práce je čtvrtá kapitola, v níž 
autorka podrobně popisuje vznik institucí, 
které si kladly za cíl pomoci s péčí a vý-
chovou sociálně znevýhodněných dětí. Zá-
kladními institucemi byly porodnice, jejichž 
úkolem bylo udržet při životě novorozen-
ce i jejich matky. Pokud se o dítě nebyla 
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schopna postarat jeho rodina, musel zasáh-
nout stát. Přednost byla dávána pěstounské 
péči, avšak ta nebyla častokrát možná, proto 
opuštěné děti zůstávaly v nalezincích. V pří-
padě, že dítěti zemřeli oba rodiče a nikdo 
z rodiny nebyl schopen se o něj postarat, 
mohlo být přijato do sirotčince. Problémo-
vé děti byly umísťovány do převýchovných 
a nápravných ústavů. Azyly a útulky měly 
na starosti toulavé a žebrající děti a sloužily 
především jako prevence dětské kriminality. 
Ve všech typech ústavů byl kladen důraz 
na vzdělání, zejména pak na náboženskou 
výchovu, čtení, psaní a počítání. Ústavy 
byly zakládány soukromými dárci, různý-
mi spolky a později i státem. Ovšem i nad 
soukromými ústavy dohlížel stát.

Roztříštěnost péče o děti a mládež 
způsobovala v praxi problémy. Proto se 
na začátku 20. století objevují snahy o sjed-
nocení celého systému. Institucím, které 
za tímto účelem vznikly, se věnuje posled-
ní část knihy. Za klíčový je v tomto ohledu 
možné považovat rok 1908, kdy vznikla 
Česká zemská komise pro ochranu dítek 
a péči o mládež, na kterou bylo navázáno 
v období první republiky.

Práce Martiny Halířové podrobně ma-
puje snahy státu i jednotlivců o poskytnutí 
pomoci dětem a mladým lidem, o něž se 
z jakéhokoliv důvodu nemohla adekvátním 
způsobem postarat jejich vlastní rodina. Je 
škoda, že dobové prameny neumožnily 
nahlédnout do života jednotlivců, kteří se 
do této svízelné situace dostali. Autorce se 
však podařilo detailně poznat fungování 
ústavů a institucí pečujících o mladé lidi, 
což je největším přínosem této publikace. 

Věra Slováková

Gustav N o v o t n ý :  Jaroslav Bakeš. 
Lékař, na něhož se zapomnělo
Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2012, 
336 s. + přílohy, ISBN 978-80-7286-205-4

Velmi obsáhlá a detailní monografie, 
která vyšla v rámci edice Práce historické-
ho ústavu AV ČR jako její 41. svazek, je 
věnována, jak již název ukazuje, osobnosti 
lékaře, který, vyškolen ve Vídni, se výrazně 
podílel na formování lékařské vědy, hlav-
ně břišní chirurgie, první třetiny 20. století 
na Moravě, především v Brně. I když měly 

jeho činy, nejen v oblasti medicíny, ve své 
době značný ohlas doma i v cizině, byl 
po předčasné smrti v roce 1930 prakticky 
zapomenut. Některé z jeho objevů a jím na-
vržených lékařských nástrojů a léčebných 
postupů byly nějakou dobu užívány, než 
byly nalezeny cesty nové, a najdeme je ob-
čas připomenuty i v dnešních odborných 
pracích, jeho skutečný přínos nebyl nikdy 
ani shrnut, ani oceněn. Zmínky o něm na-
jdeme jen v drobných studiích Sborníku 
Muzea Blanska a ve dvou populárně orien-
tovaných útlých knížkách Věry Linhartové, 
které byly zaměřeny na historii Masarykova 
onkologického ústavu v Brně, u jehož zrodu 
Bakeš a po jeho skonu jeho matka Lucie stá-
li. Tento nedostatek předložená historicky 
fundovaná kniha napravuje.

Cíli ukázat osobnost a dílo Jaroslava 
Bakeše v dobových souvislostech je pod-
řízena celá struktura práce. Velké místo 
v ní dostává jeho rodinné zázemí, které je 
zajímavé i jako obraz postavení inteligence 
na konci habsburské monarchie na Moravě 
a jejích snah po utváření občanské společ-
nosti. Pro formování Bakešovy osobnosti 
měla totiž velký význam kulturní tradice 
rodiny od děda Jindřicha Wankla, bla-
nenského lékaře, ale i zaníceného, světo-
vě uznávaného paleontologa, archeologa 
a speleologa, a jeho ženy, která mu ve všech 
činnostech pomáhala. V tradici pokračoval 
otec doktora Bakeše František, který byl 
učitelem, ale později i majitelem statku, 
byl činný jako zemský poslanec a působil 
v zemědělských organizacích či podnicích 
zemědělského průmyslu, a především mat-
ka Lucie, rozená Wanklová, která se kromě 
svých rodinných povinností zabývala přede-
vším na konci 19. století velmi oblíbeným 
národopisem; spolu se svými sestrami se vě-
novala sběru lidového umění, zejména kra-
jek a výšivek, přičemž nezanedbatelný byl 
jejich podíl na pražské Národopisné výstavě 
českoslovanské v roce 1895. Velký ohlas 
mělo obnovení ve své době populárního 
lidového obřadu Brněnska Královničky, 
jejž iniciovala. Lucie se věnovala také or-
ganizaci ženského hnutí v Brně. Toto vše je 
dokumentováno v první kapitole knihy, a to 
včetně ohlasů, které ukazují, do jaké míry 
se tehdejší společnost utápěla v žabomyších 
válkách, v nichž spory o národnost objevi-
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telů byly jedním z argumentů soupeřících 
stran. Tato část práce ukazuje nejen pozadí 
sledované osobnosti, ale jde – můžeme říci, 
že především – o skutečnosti, které nebyly 
zatím souhrnně zachyceny a zhodnoce-
ny, a proto je velmi přínosná. A zajímavá, 
a to nejen pro historika specializujícího se 
na české dějiny dané doby. 

Další kapitoly sledují životní dráhu 
doktora Jaroslava Bakeše od narození přes 
studia až po jeho samostatné působení jako 
lékaře, ředitele nemocnice v Třebíči, primá-
ře v Brně. Bakeš se tu ukazuje jako chlapec, 
který teprve hledá své místo a studium není 
jeho prioritou, přes mladíka širokých zá-
jmů až k zodpovědnému dospělému muži 
s jasnou vizí, jak se v profesi profilovat, a to 
v moderním pohledu se zaměřením nejen 
na nemocnou část těla, ale i na celkový stav 
nemocného včetně jeho ekonomického zá-
zemí. Bakeš nejen léčí a operuje v rozsahu, 
který se dnes – s ohledem na dobový stav 
vědy – jeví jako ohromný, ale také sleduje 
častou aktivní účastí na setkáních lékařů 
včetně mezinárodních lékařských sjezdů 
nejnovější léčebné trendy především v chi-
rurgii žlučových cest, žaludku i konečníku 
a přispívá k nim vlastními poznatky. No-
votný v monografii vytěžil pravděpodobně 
všechny dostupné prameny od ročenek 
nemocnic přes programy odborných kon-
ferencí a sborníků, příspěvků z nich a statí 
v odborných časopisech až po zprávy a oje-
dinělé zmínky v denním tisku. Oceněna je 
tak nejen Bakešova práce lékaře, ale i prá-
ce organizátorská při budování nemocnice 
v Třebíči a pak dvou chirurgických oddělení 
v Brně a jeho schopnost přenášet poznatky 
k praktickým lékařům četnými přednáška-
mi. To vše poznáváme cestou důkladných 
informací o konkrétních výsledcích práce, 
pokud je bylo možno z dochovaných mate-
riálů vyčíst (přehledy o počtech nemocných, 
operacích a operovaných, úmrtnosti apod.).

Jako lékař byl Bakeš málo konvenční 
a tomu odpovídaly i jeho mimopracovní 
aktivity, především vášeň pro lov, přírodu 
a cestování. To vše mu přinášelo i odmí-
tání některých vrstevníků a kolegů, k če-
muž v česko-německém Brně přispívala 
Bakešova pozice mezi oběma národnostmi 
a nechuť zaplétat se do politikaření. Raději 
vyhledával společnost lidí urozených a to 

také v programově demokratické společ-
nosti po roce 1918 provokovalo. Kromě 
toho byly s jeho osobností spojeny i spory 
brněnsko-pražské, které se sice odehrá-
valy většinou na odborném poli, ale byly 
povýtce politické. Materiálově je v práci 
podchycena hlavně Bakešova činnost při-
bližně do vzniku Československa. Kon-
krétních dochovaných materiálů a z nich 
odvoditelných faktů po zahájení činnosti 
Chirurgické nemocnice na Žlutém kopci, 
posledního Bakešova primariátu (od roku 
1922), ubývá, asi i vinou toho, že část z nich 
nebyla do státního archivu řádně předána 
a že část další, uchovávanou v rodině, pře-
vzal příbuzný prof. Karel Bedřich Absolon, 
lékař v USA, který podle nepřímých zpráv 
začal pracovat na Bakešově monografii, ale 
zřejmě příliš nepokročil. Po jeho smrti se už 
materiály do ČR nevrátily a jsou – pokud 
dosud fyzicky existují – nedostupné.

V této části monografie oceňujeme 
vedle nesporné erudice historika také 
schopnost Novotného vyrovnat se s medi-
cínskými fakty včetně terminologie, jimž 
do detailů rozumí jen specializovaný lékař. 
Ten by možná uvítal ještě přesnější údaje, 
přesnější popisy jednotlivých Bakešových 
operačních výkonů, než mohly prameny, jež 
Novotný nalezl v různých archivech, sdě-
lit; nakonec i Bakešem vytvořené operační 
pomůcky, které jsou zobrazeny v příloze, 
nejsou zdaleka všechny, o nichž můžeme 
na základě výkladu v textu uvažovat, ale 
nezachovaly se ani jako obrázky překonány 
pokrokem oboru. Tato část práce je jistě 
důležitá pro charakteristiku představované 
osobnosti, ale jako příspěvek k dějinám 
oboru je významná i pro současnost. Musí-
me ocenit, s jakou pečlivostí Novotný sle-
duje s důslednou oporou o prameny vývoj 
lékařských metod a na osobnosti Bakeše 
také celkové působení lékaře v menších 
městech, kde musel řešit i problémy dnes 
nepředstavitelné. Ano, obory pokročily, ale 
přinejmenším si po čtení monografie více 
vážíme toho, co bylo kdysi na evropské 
úrovni na poli chirurgie vytvořeno, a těšíme 
se na to, co bude nového. V této souvislosti 
znovu vystupuje velmi nepříjemný fakt, že 
osobnost, která prokazatelně přispěla před 
takřka sto lety k rozvoji oboru, není už dnes 
připomínána, resp. spíše najdeme její jméno 
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v zahraničních publikacích pro studenty než 
v učebnicích českých. Možná i to je důsle-
dek jeho nekonvenčnosti a různých nejen 
odborných sporů, do nichž dobrovolně 
i donucen okolnostmi vstupoval.

Jaroslav Bakeš však zanechal ještě 
jednu velmi důležitou stopu: Měl zřejmě 
intuitivně rozvinuté sociální cítění a uvědo-
moval si, že nemajetní nemocní v terminál-
ním stadiu chorob, nejprve TBC a rakoviny, 
nemají žádnou potřebnou péči, protože ji 
rodina není schopna poskytnout. S inspirací 
v cizině, hlavně ve Švédsku, se postupně 
ve 20. letech 20. století utváří myšlenka 
Domu útěchy, místa, kde by byla posky-
tována – v dnešní terminologii – paliativní 
péče. Tuto myšlenku podporovala matka 
Dr. Bakeše Lucie a po nenadálé smrti lé-
kaře v roce 1930 ji dále nesla, i když sám 
Dům byl otevřen až po její smrti. V knize 
sledujeme boj o zřízení instituce, rozdělení 
brněnské lékařské obce, která by v přípravě 
tak významného projektu měla být jednot-
ná, ale zdaleka nebyla, potíže při zajišťová-
ní finančních prostředků, podporu, jíž se 
projektu dostalo od prezidenta Masaryka 
i jeho dcery, finanční příspěvky jednotlivců 
a institucí, které pomáhaly dům vybudovat. 
A dozvídáme se o velkorysé částce, kterou 
dal projektu v pozůstalosti sám Bakeš. 
Otevření Domu v roce 1935 bylo vynika-
jícím činem na poli péče o nemocné. Nesl 
jméno Dům útěchy Masarykova léčebna 
a postupně se stal důležitou součástí péče 
nejen brněnské a vzorem pro jiné podobné 
instituce. Bohužel vývoj ve společnosti vedl 
k tomu, že se zapomnělo na osobnosti jeho 
zakladatelů: Masarykovo jméno muselo 
být skryto a sám Bakeš, jehož jméno nesla 
v letech 1991–2006 nemocnice na Žlutém 
kopci, v níž kdysi působil a již vlastně vy-
budoval, zůstalo pro další generace jen jmé-
nem. V současnosti je celý objekt součástí 
Masarykova onkologického ústavu v Brně 
a zakladatele už nepřipomíná po dokonče-
né rekonstrukci objektu ani malá tabulka. 
Takový je svět.

Na celé publikaci si musíme cenit 
přístupu odborně zaujatého historika 
Novotného, který bez zbytečných emocí 
předkládá fakta, která v konečném vyzně-
ní působí na čtenáře daleko více než silná 
slova. Celek je opatřen důkladným poznám-

kovým aparátem, rejstříky, soupisem prací 
J. Bakeše a připojena je také bibliografie 
jeho děda J. Wankla, která dosud nebyla 
nikde publikována. Zajímavé jsou také pří-
lohy, z nichž některé pouze dokreslují situ-
aci (jídelní lístky v nemocnici apod.), další 
jsou pečlivou edicí osobní korespondence, 
a konečně jiné dokumentují některé živo-
topisné situace a dokazují, že se Novotný 
věren nejlepší tradici historiografie vyhýbá 
nepředloženým soudům a odsudkům, ale 
neskrývá – pokud mohu posoudit – sku-
tečnosti, i když by byly někdy nepříjem-
né pro ty, kdo byli kdysi účastníky sporů 
nebo diskusí. Vše to už zavál čas. O fakta 
opřené poznání je z tohoto hlediska vhod-
nější než beletrizující texty, které jsou za-
jímavou osobností Jaroslava Bakeše i jeho 
matky inspirovány. Ukazuje se také, že to, 
co se v dokladech a dílčích vzpomínkách, 
zejména rodinných, z nichž autor mj. čerpá, 
zachovalo, je někdy plné záhad: Můžeme se 
jen dohadovat, kde se bral majetek rodiny 
a kdo byl mecenáš, u nějž (snad) známe jen 
jméno, jak mohl Bakeš shromáždit velké 
jmění a vybudovat honosnou vilu, jak mohl 
cestovat a vytvořit obrovské sbírky, z nichž 
výsek vidíme i na fotografiích v příloze, 
když přesně víme, jak omezené byly platy, 
s nimiž musel vyjít. A lze třeba i uvažovat, 
co může a nemůže důkladné studium všech 
dostupných pramenů z historie, třebas cel-
kem nedávné, skutečně odhalit. V tom je 
ovšem krása oboru, který nejen dává fakta, 
ale i výzvy pro další badatele. 

Monografie o J. Bakešovi podává priz-
matem života jednotlivce obraz společnosti 
konce 19. a první třetiny 20. století, obraz 
sice koncentrovaný na Moravu a Brno, ale 
ve skutečnosti velmi důležitý pro pozná-
ní života naší společnosti v letech, kdy se 
utvářela moderní česká společnost. Výklad 
je nadto tak zajímavý a dobře formulovaný, 
že přinese čtenářské uspokojení i tomu, kdo 
hledá zajímavé čtení o světě, který už zanikl. 

Marie Krčmová
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Ota K o n r á d :  Nevyvážené vztahy. 
Československo a Rakousko 1918–1933
Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
2012, 310 s., ISBN 978-80-86495-89-7

Příhodným názvem Nevyvážené vztahy 
byla opatřena nejnovější monografie o čes-
koslovensko-rakouských diplomatických 
vztazích, jež zachycuje prvních patnáct 
let samostatné existence Československé 
a Rakouské republiky. Tuto nevšedně po-
jatou historickou práci sepsal zaměstnanec 
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Ota 
Konrád, který se kromě meziválečných 
československo-rakouských vztahů zamě-
řuje na dějiny vědy a univerzitní dějiny. 
Z monografií, které v posledních letech 
vydal, uveďme Dějepisectví, germanistika 
a slavistika na Německé univerzitě v Praze 
1918–1945 (2011) a Německé bylo srdce 
monarchie... Rakušanství, němectví a střední 
Evropa v rakouské historiografii mezi válkami 
(2011). 

V recenzované studii je nabídnut ne-
otřelý a ojedinělý historiografický přístup 
k filozofickému a metodologickému cha-
rakteru dějin zahraniční bilaterální politiky. 
Autor se nechal inspirovat konceptem kul-
turních dějin politiky, přičemž důraz položil 
na zohlednění dobového kontextu, situač-
ních a kauzálních souvislostí a na rozbory 
zahraničněpolitických koncepcí jakožto spe-
cifických forem projevu. Jako jeden z cílů si 
autor stanovil oprostit se od (třeba i skryté) 
obhajoby „vlastního“ státu a distancovat se 
od jednostranných a subjektivních analýz. 
Při formulování vlastních závěrů prokázal 
střízlivý nadhled.

Ke zvolenému tématu studia česko-
slovensko-rakouských vztahů se autorovi 
podařilo shromáždit téměř vyčerpávající 
bibliografii nejen z československého, ale 
především z německého jazykového pro-
středí. Prezentované teze založil na kom-
binaci archivních pramenů československé 
a rakouské provenience a příslušné sekun-
dární literatury. Na základě dobových ma-
teriálů (projevy, oficiální i neoficiální poli-
tická stanoviska, zprávy vyslanců, zápisy ze 
setkání a audiencí, těsnopisecké záznamy ze 
zahraničních výborů; zohledněn však nebyl 
soudobý tisk) podal fundovanou analýzu 
tehdejšího politického myšlení vrcholných 
činitelů obou zemí. 

Výklad, který je rozčleněn do tří stě-
žejních částí, postihuje dezintegraci, sbližo-
vání a pokusy o integraci. V první kapitole 
se autor zaměřil na okolnosti a dopady roz-
kladu Rakousko-Uherska, na paralelní vývoj 
německorakouského a československého 
národně-státního programu a na neúspěšné 
říjnové pokusy o zřízení společného výbo-
ru, který by koordinoval a kontroloval říze-
né předání moci Československu, Rakousku 
a Jugoslávii. Společným a nejvýznamnější 
tématem prvních jednání se dle autora stala 
otázka exportu cukru a uhlí z Českosloven-
ska do Rakouska, bezprostředně následo-
vaná záležitostmi sudetské politiky a tzv. 
Německých Čech. Kapitolu o dezintegraci 
bývalých částí Rakousko-Uherska završil 
autor výkladem o okolnostech, výsledcích 
a důsledcích, které vyvstaly v souvislosti 
s mírovým jednáním v Saint-Germain. 

Na první část chronologicky navazuje 
kapitola o sbližování a formování bilaterál-
ních vztahů v letech 1919 až 1922. Autor 
podrobně zdokumentoval významná ofi-
ciální setkání nejvyšších reprezentantů 
obou zemí. Vedle samotného obsahu těchto 
schůzek paralelně nastínil očekávání, způ-
soby jednání a následné přijetí v domov-
ských zemích. Na historicky prvním ofici-
álním jednání, uskutečněném po týdnech 
příprav v lednu 1920, byla uzavřena tajná 
politická dohoda mezi československým 
ministrem zahraničí Edvardem Benešem 
a rakouským kancléřem Karlem Rennerem, 
jež obsahovala kromě vzájemné domluvy 
na společném postupu v případě restaurace 
a vůči Maďarsku též shodu v menšinové 
otázce, která byla prohlášena za vnitropo-
litickou záležitost každého státu. Uzavření 
klíčové tzv. lánské smlouvy v prosinci 1921 
předcházelo setkání prezidentů Tomáše G. 
Masaryka a Michaela Hainische v horno-
rakouském městečku Hallstatt; již zde se 
na programu jednání diskutovalo o eventu-
álním začlenění Rakouska do Malé dohody. 
Politické sblížení obou států (garance úze-
mí, závazek neutrality v případě napadení 
třetí mocností, spolupráce v odporu proti 
znovuobnovení starého režimu), o něž stál 
především Beneš, bylo podmíněno hospo-
dářskou spoluprací, o což naopak usilovala 
rakouská strana (finanční pomoc). Autor je 
toho názoru, že lánská smlouva sice zname-
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nala významný milník ve formování vzá-
jemných vztahů, ale z rakouské perspektivy 
se osudným zlomem staly až tzv. ženevské 
protokoly, které řešily sanaci rakouského 
hospodářství. 

V poslední kapitole se Ota Konrád za-
měřil na integraci střední Evropy a na stře-
doevropské plány iniciované v letech 
1918–1933, na nichž se, ať už aktivně či 
pasivně, podílely oba státy. Autor analyzu-
je různé konstrukce, které odrážely vedle 
narůstajících obav z poválečného vývoje 
vlastní představy, cíle a záměry, soustře-
dí se na argumenty použité při obhajobě 
i odmítnutí předložených návrhů. Koncepce 
hospodářské spolupráce se střídaly s plány 
čistě politické povahy. Po říjnových volbách 
v roce 1920 se z rakouské politiky stáhl 
Karl Renner, autor dvou středoevropských 
iniciativ (z nichž jedna se týkala konceptu 
neutrální střední Evropy) a propagátor na-
vázání užší spolupráce s Československem. 
Po těchto událostech se iniciativy chopilo 
Československo, zejména čs. ministr zahra-
ničních věcí, rakouská strana zaujala spíše 
pasivní postoj. Bilaterální smlouvy, kte-
ré daly základ Malé dohodě a které byly 
primárně uzavírány se záměrem zajistit 
bezpečnost státu, již v původním koncep-
tu počítaly s rozšířením o Rakousko a po-
sléze snad i o Maďarsko. Edvard Beneš se 
k plánům středoevropské spolupráce vrátil 
s větším odhodláním opět začátkem roku 
1925. Navrhovaný preferenční celní režim 
mezi Rakouskem, Československem a Itálií 
byl však již na podzim tohoto roku nahra-
zen z dobového hlediska aktuální ideou 
Locarna a garančních paktů, přizpůsobe-
ných středoevropskému prostoru. Myšlen-
ka využití tohoto smířlivého ducha Locarna 
neopouštěla čs. ministra zahraničních věcí 
ani v letech 1927 a 1928. V roce 1927 se 
snažil o obrodu návrhu úzké hospodářské 
spolupráce středoevropských států a o rok 
později se ještě naposledy vrátil k plánu 
regionálního středoevropského garanční-
ho paktu. Středoevropský prostor a státy, 
které se měly aktivně zapojit, se proměňo-
valy s každou inovací návrhu, jednou se 
jednalo o Československo, Rakousko, Ma-
ďarsko a Jugoslávii, jindy mělo být česko-
slovensko-rakouské jádro doplněno vedle 
Maďarska, Rumunska a Jugoslávie také Bul-

harskem a Řeckem. V závěru třetí kapitoly 
se autor táže, jak silně zapůsobila zpráva 
o projektu německo-rakouské celní unie 
na československou diplomacii a nakolik 
vlastně ovlivnila podobu dalších středoev-
ropských plánů. Zprávy o plánu německo-
-rakouské celní unie pronikly na veřejnost 
v době, kdy bylo ohlášeno tzv. Briandovo 
memorandum o Evropské unii (plán celní 
unie ztroskotal nejen na striktním nesou-
hlasu některých okolních států, ale přede-
vším souvisel s finanční závislostí Rakouska 
na francouzských úvěrech). 

O. Konrád si stanovil za cíl nalézt dů-
vody neúspěchu československých plánů 
a srovnat rozdíly mezi československými 
zájmy a motivy a rakouskými interpretace-
mi a reakcemi na tyto plány. Za směrodat-
ný rozdíl označil sebereflexi vlastního státu 
a odlišné geografické a politické vymezení 
středoevropského prostoru. Rakousko totiž 
považovalo Německo za přirozenou součást 
střední Evropy, zatímco Československo, 
obávající se německé hospodářské domi-
nance, vidělo již od doby tvoření exilových 
konceptů střední Evropu jako defenzivně 
zaměřený region malých národů ležících 
mezi Německem a Ruskem. Rakousko po-
strádalo zdůrazňování zachování vlastní 
státní a hospodářské suverenity, které bylo 
tolik typické pro meziválečné Českosloven-
sko. Rakouské a československé myšlení 
provázely odlišné představy a zkušenosti 
spjaté s rozpadem monarchie a s mírový-
mi jednáními. Rakouská republika v prvních 
měsících těžce nacházela vlastní politickou 
identitu, opakovaně se tak objevovala 
eventualita anšlusu. Československé návr-
hy byly často reakcí na jakékoli náznaky 
německo-rakouské spolupráce. O. Konrád 
zpochybňuje Benešovo tvrzení o vědeckém 
a objektivním základu jeho postojů a v tom-
to ohledu nabádá k dalšímu výzkumu 
a k rekonstrukci příčin politických postojů 
a tvrzení Edvarda Beneše. 

Celkově pozitivní dojem z knihy ne-
narušily ani místy se vyskytující překlepy 
a chybějící písmena. Ač se v roce 2012 
objevilo mezi českou vědeckou produkcí 
neobvyklé množství titulů zabývajících se 
diplomacií a zahraniční politikou, svým 
přístupem a zpracováním vyniká tento titul 
nad ostatními.  Lenka Pokorná Korytarová
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Jindřich D e j m e k :  Diplomacie 
Československa. Díl I. Nástin dějin mini-
sterstva zahraničních věcí a diplomacie 
(1918–1992)
Praha, Academia 2012, 318 s., ISBN 978-
80-200-2210-3

Diplomacie ve smyslu mezinárodněpo-
litického nástroje se podílela na udržování 
přátelských vztahů na mezinárodní úrovni 
a na mírovém řešení mezinárodních kon-
fliktů. V případě tzv. nástupnických států 
se nezanedbatelně zasloužila o prosazení 
moderní politické státnosti, skrze pověře-
né zástupce se zasadila o obhájení nároku 
na samostatnost a sebeurčení a o etablování 
v meziválečné Evropě. Tímto však služba 
diplomatických zástupců státu neskončila, 
právě naopak: zahraniční úřad zásobily stále 
nové úkoly, které měly zajistit bezpečnost 
státu. Otázku ozbrojení či odzbrojení vy-
střídal několikaletý zápas o obnovu státu 
v letech druhé světové války, po únoru 
1948 se úřad potýkal se změnami mocen-
ské orientace a politicky motivovanými 
čistkami, gradujícími v různé intenzitě až 
do roku 1989. Přestože byly o českoslo-
venské zahraniční politice sepsány desítky 
studií a monografií, chyběl dosud celistvý 
výklad dějin pražské diplomacie jako insti-
tuce a složky státní správy, která udávala 
směr zahraniční politice.  

Doslova na zakázku ministerstva za-
hraničních věcí tak v letech 2010 až 2012 
vznikala dvousvazková studie Diplomacie 
Československa, jejíž první díl, nesoucí název 
Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a di-
plomacie (1918–1992), vydalo na konci roku 
2012 nakladatelství Academia. Autorství této 
odborné příručky, která na pozadí dobového 
mezinárodního dění nastiňuje institucionální 
a organizační proměny MZV, vznik a rozvoj 
sítě zastupitelských úřadů a jejich personální 
obsazení od zrodu Československé republiky 
na přelomu let 1918 a 1919 až po rozdělení 
společného státu na konci roku 1992, nená-
leží nikomu jinému než historikovi Jindřichu 
Dejmkovi, vědeckému pracovníkovi Historic-
kého ústavu AV ČR. J. Dejmek posledních 
dvacet let zasvětil intenzivnímu studiu dějin 
československé zahraniční politiky v období 
1918–1948 (např. monografie o Edvardu 
Benešovi) a editování diplomatických do-
kumentů.

Jak podtitul prvního dílu napovídá, 
nejedná se o zevrubnou analýzu mezi-
národních vztahů Československa, nýbrž 
o syntetický nástin dějin ministerstva za-
hraničních věcí a diplomacie zachycující léta 
společného státu v kontextu událostí, které 
ovlivnily formování této instituce a celého 
státu. Představení této dvoudílné publikace 
se chopil historik, bývalý ministr a vysla-
nec Jaroslav Šedivý, jenž závěr předmluvy 
obohatil osobními postřehy a zkušenostmi 
z praxe po listopadu 1989, nabytými během 
aktivní participace na chodu československé 
diplomacie.  

Koncept jednotlivých kapitol by se dal 
shrnout následovně: na základě dochova-
ného a legislativně přístupného archivního 
materiálu a příslušné sekundární literatury 
jsou v rámci každé kapitoly chronologicky 
sledovány proměny organizačního statutu 
a struktury ministerstva (odbory a sekce), 
zastupitelské sítě a diplomatického sboru. 
Vedle přehledů zastupitelských úřadů ČSR 
(včetně diplomatického zastoupení), které 
doplňují každou kapitolu, je závěr prvního 
dílu opatřen rámcovým výčtem vedoucích 
úředníků MZV, seznamem českosloven-
ských diplomatických zástupců ve vybra-
ných zemích v daných letech a chronolo-
gicky a hierarchicky řazenou výběrovou ob-
razovou přílohou. Z poznámkového aparátu 
a přehledu hlavních pramenů a literatury, 
které vesměs pocházejí z čs. prostředí, lze 
soudit, že se může najít někdo, kdo by mohl 
postrádat srovnání se zahraniční odbornou 
produkcí a postesknout si, že i nyní zůstala 
československá diplomacie vytržena z ev-
ropského či světového kontextu.  

V prvních dvou kapitolách autor sle-
duje vznik čs. zahraničního orgánu, počát-
ky a výstavbu konzulární sítě, klíčový rok 
1938, likvidaci pražského MZV, boj za ob-
novu Československa v letech 1938–1945, 
exilové státní zřízení a okolnosti anulace 
Mnichova. V další kapitole je popsána ob-
nova pražského ministerstva zahraničních 
věcí a proměny poválečné diplomacie, udá-
losti poúnorového převratu a jeho bezpro-
střední důsledky pro Černínský palác a za-
stupitelské úřady. Klíčovou, nejrozsáhlejší 
a samotným autorem i autorem předmluvy 
nejvýše ceněnou kapitolou je však kapitola 
bezprostředně následující, v níž J. Dejmek 
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nastínil institucionální vývoj MZV a diplo-
matického aparátu v době komunistického 
režimu, danému tématu a období se totiž 
historické kruhy z rozličných důvodů pro-
zatím spíše vyhýbaly (prosazení blokové 
politiky, zpolitizování úřadu a personální 
změny v něm provedené od únorového 
převratu přes období stalinského teroru 
následované uvolněním v šedesátých letech 
a Pražským jarem, včetně začlenění důsled-
ků federalizace a normalizačních čistek, až 
po sametovou revoluci). První svazek uzaví-
rá kapitola zachycující polistopadové obdo-
bí, během něhož se prioritně řešila otázka 
renovace personálního obsazení (politizace 
versus profesionalizace), reorganizace teri-
toriálních odborů a také vyrovnání se s dů-
sledky rozkladu české a slovenské federace 
v roce 1992.

Ke zrecenzování titulu a adekvátnímu 
zhodnocení přínosu lze však přistoupit až 
poté, co bude představen také plánovaný 
druhý díl, biografický slovník, který nabíd-
ne personálie důležitých diplomatů Česko-
slovenska.  Lenka Pokorná Korytarová

Tomáš D v o ř á k :  Vnitřní odsun 
1947–1953. Závěrečná fáze „očisty po-
hraničí“ v politických a společenských 
souvislostech poválečného Českoslo-
venska
Brno, Matice moravská 2012, 472 s., ISBN 
978-80-86488-92-9

Československo po 2. světové válce 
procházelo řadou významných změn, je-
jichž důsledky můžeme sledovat do sou-
časnosti. Jednou z nich byla snaha o vytvo-
ření národnostně homogenního státu spo-
jená s odsunem německého obyvatelstva, 
silným asimilačním tlakem na příslušníky 
národnostních minorit a nucenou vnitřní 
migrací vybraných skupin obyvatelstva – 
opět především na základě národnostního 
klíče. Právě posledně zmiňovaný aspekt tvo-
ří základ rozsáhlé monografie brněnského 
historika Tomáše Dvořáka Vnitřní odsun 
1946–1953. Závěrečná fáze „očisty pohrani-
čí“ v politických a společenských souvislostech 
poválečného Československa. 

Předkládaná kniha pojednává o otázce 
nucené migrace Němců, kteří zůstali v Čes-
koslovensku po odsunu, dále o moravských 

Charvátech a Maďarech. Všechny tyto sku-
piny musely změnit své domácí prostředí 
a stěhovat se proti své vůli v rámci území 
státu. Tomáš Dvořák primárně nesleduje in-
dividuální osudy jednotlivců, ale zaměřuje 
se na rekonstrukci plánování a následnou 
realizaci migračních nařízení ze strany vlád-
ních a úředních institucí. Současně čtenáře 
a čtenářky nechává nahlédnout do dobo-
vých veřejných debat odehrávajících se 
zejména na stránkách periodik. Samostat-
nou kapitolu pak tvoří nucené vysídlování 
českého a slovenského obyvatelstva z po-
hraničí z důvodu „zabezpečení“ státních 
hranic. Časově je kniha ohraničena rokem 
ukončení hlavní etapy vysídlení Němců 
(1946) a tradičním mezníkem završujícím 
první fázi budování nového režimu (1953).

Problematika nucených migrací uvnitř 
státu je dosud v domácím prostředí téměř 
neprobádaná. Mnohem více pozornosti 
bylo v souvislosti s touto tematikou věno-
váno poválečnému odsunu Němců. Důvodů 
můžeme nalézt několik, jedním z nich je 
jistě skutečnost, že nucené stěhování v dané 
době postihlo řádově desítky tisíc obyvatel. 
V kontextu celkového počtu obyvatel pová-
lečného Československa relativně malé číslo 
však odkazuje k širší problematice charak-
teru tehdejší československé společnosti, 
stejně jako k prosazujícím se politickým 
trendům. Tomáš Dvořák téma své knihy 
zasazuje právě do těchto kontextů a nelí-
čí osudy pojednávaných skupin obyvatel 
pouze izolovaně. Velmi přínosnou je rovněž 
jeho komparace s obdobnými trendy v rám-
ci dalších zemí střední Evropy, zejména Pol-
ska, pozdější NDR.    

Autor knihy ve svém výzkumu vychá-
zel především z archivních materiálů, jejichž 
jádro tvoří dokumenty institucionální pova-
hy. V závěrečném seznamu pramenů nalez-
neme desítky studovaných fondů z patnácti 
různých archivů. Vedle tohoto úctyhodné-
ho základu Tomáš Dvořák využíval rovněž 
dobový tisk, egodokumenty, statistiky apod. 
včetně domácí a zahraniční literatury.

Kniha Vnitřní odsun 1946–1953 je 
systematicky a přehledně strukturována 
do pěti hlavních kapitol. Úvodní pasáž 
nastiňuje cíle práce a základní teoretic-
ké a metodologické problémy spojené 
s otázkou vnitřní migrace. Současný stav 
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bádání tvoří výchozí bod jednotlivých 
kapitol věnovaných již konkrétní proble-
matice. Po zmiňovaném úvodu následuje 
nejrozsáhlejší kapitola pojednávající o ně-
meckém obyvatelstvu. V chronologickém 
sledu se ze stránek publikace dozvídáme 
o plánech a realizaci nucených migrací 
i o charakteru a činnosti jednotlivých in-
stitucí, které tyto akce měly na starosti. Ka-
pitola reflektuje také politické pozadí a re-
akce české veřejnosti včetně problematiky 
přijetí, resp. nepřijetí Němců starousedlíky 
a smíšených manželství. Stranou nezů-
stala ani snaha o interpretaci nálad mezi 
samotnými Němci. Třetí velká kapitola se 
zaměřuje rovněž na německé obyvatelstvo, 
ale pouze ve specifickém kontextu jejich 
nuceného stěhování do oblasti jáchy-
movských uranových dolů. Zde se jasně 
vykresluje zřejmý záměr státních orgánů 
vyřešit nucenou migrací další, především 
ekonomické problémy Československa 
v již nové politické konstelaci po únoru 
1948. Pozoruhodná je ovšem skutečnost, 
že nucený přesun obyvatel do této lokali-
ty do značné míry odporoval předchozím 
snahám o „rozptyl“ Němců v rámci repub-
liky. Čtvrtá kapitola je již věnována jiho-
moravským Charvátům. Autor zde mimo 
jiné ukazuje řadu motivů, které vedly čas-
to velmi účelově k vysídlení charvátských 
rodin z jejich domácího prostředí, což 
dokládají i přetrvávající otazníky nad dů-
vody migrace mezi současnými potomky 
postižených. Předposlední kapitola zakon-
čuje téma vnitřních migrací pojednáním 
o různých skupinách obyvatel i o dalších 
primárně neetnických důvodech plánova-
ných přesunů jedinců. Dozvídáme se zde 
o osudech Maďarů, o vystěhovávání oby-
vatel z okolí státních hranic, o zřizování 
vojenských újezdů apod. Závěrečná kapi-
tola obsahuje shrnutí řešené problematiky 
a zároveň nastoluje nové otázky dalšího 
výzkumu. Na posledních stranách knihy 
pak vedle obligátních seznamů prame-
nů a literatury nalezneme v sekci Přílohy 
patnáct vybraných archivních dokumentů, 
které nechávají nahlédnout do autentické-
ho dobového prostředí nucených migrací. 
Velmi vítanými jsou také jmenné a geogra-
fické rejstříky usnadňující orientaci v roz-
sáhlém, téměř čtyřsetstránkovém textu. 

Publikace Tomáše Dvořáka Vnitřní 
odsun 1946–1953. Závěrečná fáze „očisty 
pohraničí“ v politických a společenských sou-
vislostech poválečného Československa předsta-
vuje v rámci domácí historiografie průkop-
nický počin. Vzhledem ke svým přesahům 
jistě zaujme nejen čtenáře či čtenářku vě-
nující se otázkám národností problematiky 
poválečného Československa. 

Denisa Nečasová

Denisa N e č a s o v á :  Buduj vlast 
– posílíš mír! Ženské hnutí v českých ze-
mích 1945–1955
Brno, Matice moravská 2011, 412 s., ISBN 
978-80-86488-82-0

S knihou Denisy Nečasové (jež je 
doplněnou a přepracovanou verzí úspěšně 
obhájené dizertační práce) se čtenář ponoří 
do dosud neprozkoumaného světa organi-
zací českého „ženského hnutí“, chceme-li 
„feminismu“, v obtížné době prvních deseti 
let po druhé světové válce. Autorka k téma-
tu přistupuje s vědomím nedostatečnosti 
pojmu „ženského hnutí“ (ale i dvojznač-
nosti pojmu „feminismu“ v českém veřej-
ném diskurzu, který proto jako analytickou 
kategorii nepoužívá). Jak předznamenává, 
pojem je problematický již v adjektivu 
„ženský“, neboť nejenže „evokuje výlučnou 
záležitost jednoho pohlaví“, ale současně také 
vytváří iluzi o vrozené ženské substanci, 
díky níž je žena unifikována do „jakési 
neměnné sociální kategorie bez ohledu na její 
třídní, rasové, věkové zařazení apod.“ (s. 17). 
Jak je čtenáři s lehkou ironií připomenu-
to, pojem „ženského hnutí“ těžko obsto-
jí v rámci moderních českých dějin také 
v substantivní části, neboť po roce 1948 
lze jen obtížně hovořit o charakteru hnu-
tí u organizací a akcí direktivně řízených 
shora státem a stranou a „vyznačujících se 
minimalizovanými možnostmi vlastních akti-
vit“ (s. 17). Současně si autorka uvědomuje, 
že jí zvolená metoda institucionální analýzy 
organizací českého ženského hnutí dané-
ho období je jen prvním předpokladem 
pro hlubší pochopení toho, jak se utvářel 
obraz ženy a chápání ženské pozice a role 
ve společnosti, jež byla autoritativně říze-
na monopolní stranou, usilující o vytvoření 
lepší společnosti a „konstruující socialistickou 
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ženu“ očekávané budoucnosti. Vedle stu-
dia motivů vzniku těchto organizací, jejich 
struktury, strategie řízení, ideového zakot-
vení, programů, činnosti a analýzy členské 
základny si proto autorka dala za cíl věnovat 
zvláštní pozornost také vztahu mezi mocí, 
představovanou po roce 1948 totalitarizují-
cím organismem KSČ, a možným prostorem 
autonomního jednání. 

Po promyšleném, až programatickém 
úvodu, seznamujícím se základní literatu-
rou, teoretickými koncepty a přístupy gen-
der history, se v 1. kapitole (s. 26–73) au-
torka rozhodla zasadit vlastní téma do vel-
mi širokého historického rámce. Podává zde 
hutný a výstižný přehled ženské emanci-
pace a úsilí o rovnoprávnost obou pohlaví 
v českém prostředí od počátku 19. století 
do konce 2. světové války. Kapitola by bez 
nadsázky mohla sloužit jako uvedení do dě-
jin českého „ženského hnutí“, zvláště pro 
genderovou problematikou netknutého čte-
náře. Autorka konstatuje také patrnou kon-
tinuitu mezi vývojem v Rakousku-Uhersku 
a v Republice československé. Stejně jako 
většina jiných českých spolků obnovily čin-
nost předválečné „ženské“ spolky, ačkoliv 
byly současně zprvu znejistěny mírou de-
mokratizace politického prostředí prvních 
poválečných let. Stagnačně působilo pře-
devším prosazení rovných politických práv 
žen (rovnost při volbě do zastupitelských 
orgánů). Protože však byla demokratizace 
v mnoha ohledech pouze formální a na-
víc ve veřejném životě přežívaly – ostatně 
v mnoha ohledech je tomu tak dodnes – 
zavedené genderové stereotypy, nalezly 
ženské spolky brzy znovu svůj smysl. Zá-
kladním znakem meziválečného života byla 
podle Nečasové velká lokální, národnostní, 
náboženská a politická diferenciace „žen-
ského hnutí“, kterou si „ženské“ organiza-
ce přinesly již z posledních let existence 
Rakouska-Uherska. Tato okolnost vynikne 
zvláště ve srovnání s monolitní strnulostí 
po roce 1948, jak ji popisují další kapitoly. 
Nicméně i přes kontinuitu a diferenciaci 
dochází rovněž k přeskupování a utváře-
ní nových organizací. Na prvním místě šlo 
o liberálně orientovanou Ženskou národní 
radu, která v čase svého zrodu počátkem 
dvacátých let aspirovala (nakonec ne zcela 
úspěšně) na integrační, zastřešující a v jed-

nání se zahraničím i reprezentační funkci 
veškerého „ženského“ hnutí v Českosloven-
sku. Autorka jí věnuje velkou pozornost 
také z toho důvodu, že je jakýmsi historic-
kým a ideovým předchůdcem Rady česko-
slovenských žen, jež byla hlavní organizací 
ženského hnutí v Československu prvních 
tří let po 2. světové válce. 

Právě Rada československých žen 
je důkladně analyzována ve třetí kapitole 
knihy (s. 74–142). Autorka přesvědčivě 
ukazuje, že dobová společenská nálada, 
stavějící na paradigmatu socialismu, jed-
noty a konsensu, společně se zkušeností 
odbojové spolupráce různých žen různé-
ho politického směřování umožnila nové 
organizaci ženského hnutí navázat na její 
prvorepublikovou předchůdkyni hlavně 
v pracovní náplni a způsobu práce „exper-
tek v otázce žen“ (jak samy sebe chápaly). 
O něco menší kontinuitu lze vidět v ideo-
vé liberální rétorice, ačkoliv se z programu 
nakonec vytratilo prvotní, „budovatelské“ 
nadšení bezprostředních poválečných 
měsíců. Kromě toho se Rada českosloven-
ských žen musela vyrovnávat také s ideou 
a systémem Národní fronty, který pro nikl 
do politické praxe na mnoha rovinách 
poválečné společnosti. Jednalo se o tzv. 
Národní frontu žen, iniciovanou komu-
nistickými ženami, jež měla utvářet jakousi 
„ženskou“ sekci Národní fronty. S ní se 
Rada československých žen utkávala o ná-
rok na ústřední postavení mezi ženskými 
organizacemi, avšak jejich vzájemný vztah 
dospěl k symbiotickému kompromisu. Přes 
proklamovanou jednotu a souzvuk se tento 
kompromis neobešel – jak autorka oproti 
starším pracím na základě korespondence 
předních členek ukázala – bez přežívající 
vzájemné nevraživosti a nedůvěry. Národ-
ní fronta žen také trpěla řadou neduhů 
od počátku vyvolaných silnou politizací 
a přímým zapojením zástupkyň politických 
stran, takže autorčinými slovy „její faktic-
ká životaschopnost byla […] značně mizivá“ 
(s. 95). Oproti tomu Rada československých 
žen (kde aktivně působila např. také Milada 
Horáková), která zastupovala českosloven-
ské ženské organizace i na mezinárodním 
poli, se snažila naplňovat poměrně široký 
program, jenž se jí přes řadu obtíží, neu-
stálé obracení se k aktuálním problémům 
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a přes krátké období tříleté existence dařilo 
přece jen naplňovat. Jak autorka resumuje, 
„z hlediska výběru zájmových polí, resp. témat, 
jimiž se RČŽ ve své činnosti více či méně ak-
tivně zabývala, se ukazuje její pozoruhodně 
široký záběr. Tato organizace se věnovala 
otázkám ze sféry veřejné, nejhlasitěji v podobě 
občanské angažovanosti žen pro ‚blaho celku‘ 
a podílu zastoupení žen ve významných po-
zicích politického, správního a hospodářského 
života. Reflektuje rovněž témata ‚soukromá‘, 
jako výchova a péče o děti, domácí práce apod. 
Při pohledu skrze jemnější ‚kategorizační rastr‘ 
mohu totéž tvrdit o jednotlivých genderových 
rolích žen. RČŽ se pokoušela hájit zájmy že-
ny-hospodyně, ženy-matky, ženy-pracovnice, 
angažované ženy apod. Zde je však možno 
nalézt drobné trhliny, jimiž se téměř bez po-
všimnutí či jen za nízké pozornosti propadají 
ženy-partnerky, ženy-sexuální bytosti, ženy-
-lesby apod.“ (s. 130). Jakkoliv jsou poslední 
zmíněné genderové role v diskurzu raných 
poválečných let téměř „přirozeně“ tabu, vy-
znívá autorčina analýza přesto možná pře-
kvapivě: příznačně vzhledem k dobovému 
kolektivistickému myšlení nestála v centru 
zájmu ani v programu, ani v rétorice RČŽ 
přednostně samotná individuální žena a její 
vnitřní nebo vnější blaho, ale hlavně ženská 
pozice v rámci „vyššího“ kolektivu, přesněji 
rovnoprávné zapojení žen ve službě ve pro-
spěch blahobytu národa a státu.

Od čtvrté kapitoly se Denisa Nečaso-
vá věnuje politicky instrumentalizovaným 
metamorfózám „ženského hnutí“ po únoru 
1948. Ukazuje, že čtyři následující roky jsou 
charakterizovány úsilím komunistické, nyní 
již státní, moci nalézt nejvhodnější formu 
pro kontrolu a propagandistické využi-
tí potenciálu ženské otázky ve prospěch 
nově budovaného socialistického režimu. 
Do roku 1952 proto došlo ke třem reorga-
nizacím ženského „hnutí“. Zatímco Národní 
fronta žen byla zrušena, Rada českosloven-
ských žen byla přes svůj liberální původ 
restrukturalizována Akčním výborem Ná-
rodní fronty, přejmenována na Radu žen, 
v podstatě zestátněna a napříště financová-
na přímo ministerstvem informací, což se 
projevilo také její přímou účastí v Národní 
frontě (kapitola 4, s. 143–213). Protože 
ale ani tato podoba nevyhovovala před-
stavě jednotné masové organizace, neboť 

v očích ÚV KSČ nebyla Rada žen ničím 
jiným, než dědicem elitářské, intelektuálské, 
a tedy příliš málo proletářské organizace, 
která nedokázala oslovit dostatečné masy 
žen, došlo na jaře 1950 ke sloučení Rady 
žen s její slovenskou obdobou, Živenou – 
Svazem slovenských žen.

Tak vznikl Československý svaz žen, 
organizace se stovkami poboček po celém 
Československu, jíž se věnuje pátá kapi-
tola (s. 214–265). Hlavním úkolem ČSŽ 
byla masovost, bylo tedy třeba aktivizovat 
ženy, zvláště ty, které se dosud vyhýbaly 
politickému a společenskému zapojení. 
Svaz se cíleně zaměřoval na „bezproblé-
movou, nadšenou, politickou a hospodářskou 
participaci obyvatelek na tehdejším režimu“ 
(s. 223) a míra ideologizace, podbarvená 
rozrůstajícím se českým kultem osobnosti 
Klementa Gottwalda, dosáhla vrcholu. Jak 
však Nečasová upozorňuje, z programových 
prohlášení se v záchvatech budovatelského 
nadšení vytratilo prosazení rovnoprávnosti, 
resp. společenské emancipace žen. Zůstala 
pouze „rovnost“ v budování, jež se projevo-
vala v organizaci brigádnických prací nebo 
ve zvýšeném úsilí zapojit ženy do zaměst-
nání, „což odpovídalo spíše zcela pragmatickým 
cílům vedení KSČ než skutečné snaze docílit 
rovnoprávnosti žen“ (s. 376). Organizační 
samostatnost ČSŽ byla však pouhou iluzí. 
Jeho kompetence při organizování vlast-
ní aktivity byly velmi omezené, naprostá 
většina směrodatných materiálů vycházela 
z rozhodnutí ve vyšších patrech komunistic-
ké hierarchie, jednak ústřední komise žen, 
fungující v rámci KSČ (jež byla do značné 
míry shodná s předsednictvem ČSŽ), jed-
nak především příslušného oddělení apará-
tu ÚV KSČ (do roku 1951 tzv. organizačně 
instruktorské oddělení, pak oddělení pro 
práci s ženami v oddělení masových orga-
nizací). Autorka ukazuje, že ve straně pře-
trvával despekt a dlouhodobé podceňování 
problematiky „práce s ženami“, a od sva-
zu se proto ani neočekávalo více, než že 
jen bude plnit konkrétní úkoly především 
v otázce posilování politické uvědomělosti 
členek a nejlépe všech obyvatelek státu. 

Poslední změnou ve studovaném ob-
dobí, z hlediska dosud vynaloženého re-
žimního úsilí o jednotnou a masovou orga-
nizaci změnou na první pohled nelogickou 
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a paradoxní, bylo rozpuštění ČSŽ v dubnu 
1952. Svaz nesplnil očekávání vedení KSČ, 
skutečně masový nábor neaktivizovaných 
žen se přes nárůst členů nezdařil a na dal-
ší organizační růst nebyly k dispozici fi-
nance (ČSZ musel být z 90 % dotován), 
zvláště když navíc převážila u funkcionářů 
ÚV KSČ neochota podporovat zvláštní 
ženskou organizaci. Majetek svazu přešel 
na tzv. Výbor československých žen (VČŽ) 
jako orgán osmdesátičlenné reprezentace 
žen, který měl zastupovat československé 
ženy na mezinárodním fóru a pořádat akce, 
které byly určeny pro ženy a byly o ženách. 
Běžné „ženské“ otázky měly být napříště 
řešeny nikoliv ve spojitosti s organizací 
VČŽ (jež byla ostatně řízena aparátem 
ÚV KSČ), ale ve spolupráci s administra-
tivní sítí lokálních národních výborů. Tak 
byla zřízena instituce volených Výborů žen 
při MNV jako pomocných orgánů místních 
národních výborů. Denisa Nečasová v šesté 
kapitole (s. 266–347) pečlivě analyzuje, jak 
tento krok na patnáct let v podstatě utlu-
mil na minimum jakoukoliv vážnou starost 
o rovnoprávné postavení ženy ve společ-
nosti. Výbory žen byly nakonec jen for-
málními institucemi, které představitelé 
Národních výborů nebrali vážně a které 
nevykonávaly žádnou soustavnou činnost.

Na tomto místě by kniha v podstatě 
mohla skončit. Autorka se však rozhodla 
připojit velmi zdařilý a bezpochyby zají-
mavý vhled do dobově konstruovaného 
obrazu „socialistické ženy“, který společně 
s institucionální organizací a tradičními 
kulturními stereotypy utvářel „genderový 
řád“ společnosti (s. 348–374). Nabourala 
tak sice metodologicky čistý koncept svého 
zkoumání, ale zároveň analýzu obohatila 
o náčrt mentální proměny společnosti pod 
tlakem ideologických obrazů komunistické-
ho režimu. Denisa Nečasová tím čtenáři také 
naznačila příští kulturněhistorický směr 
svého vlastního bádání. Avšak jádro posu-
zované knihy bylo jiné a je třeba přiznat, 
že autorka na základě původních výzkumů 
a dosud nevyužitých archivních pramenů 
velmi přesvědčivě popsala institucionální 
proměnu „ženského“ hnutí po 2. světové 
válce a v prvních letech existence komuni-
stického Československa. Ukázala, jak bylo 
původně dobrovolné angažmá ve prospěch 

ženské rovnoprávnosti a emancipace ovlád-
nuto, autorčinými slovy přímo „vyvlastněno“ 
(s. 389) a několikrát restrukturalizováno, až 
bylo rozmělněno do více méně formální, 
bezvýznamné organizace bez autentické-
ho zastoupení a ohlasu ve veřejnosti. Pro 
autorčin přístup je však příznačné, že se 
svou analýzou nepřidala ke zjednodušují-
cí, redukcionistické interpretaci organizací 
„ženského hnutí“ v počátcích komunistické 
diktatury jako pouhých „převodových pák“ 
režimu. Uvědomuje si totiž dobře nebez-
pečnost a zhoubnost černobílého vidění 
komunistického období. Pramenem pro 
takový vyvážený úsudek může být – pro 
historika jen zdánlivě paradoxně – „také 
zpětný pohled současnosti, v němž se ukazu-
je, že působnost organizací vedla v některých 
oblastech ke změně postavení žen a gendero-
vých obrazů, přestože většina jejich činnosti 
měla primárně pomáhat prosazovat ideje KSČ 
ve společnosti“ (s. 390). Jiří Němec

Jiří K n a p í k  –  Martin F r a n c 
a kol.: Průvodce kulturním děním a život-
ním stylem v českých zemích 1948–1967. 
Sv. I–II
Praha, Academia 2011, 1300 s., ISBN 978-
80-200-2019-2

Publikace věnované především so-
ciální a kulturní problematice prvních dvou 
dekád komunistického období v Českoslo-
vensku se v posledních letech sice začínají 
objevovat, ale proti textům zaměřeným 
primárně na politické dějiny jsou stále 
v menšině. Průvodce kulturním děním a ži-
votním stylem v českých zemích 1948–1967 
se tuto přetrvávající disproporci pokouší vy-
važovat a zároveň v kontextu dosavadních 
badatelských výstupů na tomto poli přináší 
v domácím prostředí ojedinělou koncepci 
a rozsah.

Průvodce kulturním děním a životním 
stylem představuje mohutný slovníkový 
projekt publikovaný ve dvou svazcích a čí-
tající včetně příloh a seznamů 1 300 stran. 
Hlavní autoři projektu – Jiří Knapík a Mar-
tin Franc – se nechali inspirovat obdobně 
orientovanými encyklopediemi, které rela-
tivně nedávno vyšly v jiných zemích bývalé-
ho sovětského bloku. Jmenovitě například 
prací Stefana Sommera Das große Lexikon 
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des DDR-Altags. Von Aktivist und Altstoff-
sammlung über Dederon, Kaufhalle, Rondo 
und Subbotnik bis zum Zirkel schreibender Ar-
beiter (Berlin 2003) či Zdisława Zblewské-
ho Leksykon PRL-u (Kraków 2001). Autoři 
projektu tak vytvořili praktickou příručku 
pro všechny zájemce o danou problemati-
ku včetně profesionálních historiků, v níž 
propojují oblast kulturního dění, životního 
stylu, každodennosti a dobové propagan-
dy. Tomuto vymezení odpovídají i hlavní 
okruhy hesel uvedených ve slovníku. Oblast 
kulturního dění reprezentují charakteristi-
ky kulturních a osvětových akcí, které se 
v dané době pořádaly (například Fučíkův 
odznak, Puškinův památník, akce Z), včetně 
významných kulturních organizací, institucí 
a úřadů (Klub mladých čtenářů, Ideologic-
ká komise ÚV KSČ, lidové akademie apod.) 
i jejich důležitých sjezdů a konferencí (na-
příklad Aktiv o estrádní kultuře, sjezd Sva-
zu československých spisovatelů, Celostátní 
sjezd lidovýchovných pracovníků). Do této 
kategorie můžeme zařadit i hesla věnovaná 
dobovým časopisům (ABC mladých tech-
niků a přírodovědců, Vlasta, Funkcionář 
apod.). Sféra životního stylu a každoden-
nosti je zastoupena širokou paletou pojmů 
(rekreace ROH, lampionový průvod, tele-
fonování, Dům potravin atd.) doplněnou 
dříve běžnými výrazy, které z dnešní mlu-
vy již téměř vymizely (například tuzexová 
slečna, melouch, šedý mor, bývalí lidé). 
S posledním avizovaným okruhem proble-
matiky – propagandou se můžeme v pub-
likaci setkat prostřednictvím ideologických 
pojmů (socialistický realismus, Nový směr, 
demokratizace kultury atd.) a konkrétních 
propagandistických akcí (například Měsíc 
československo-socialistického přátelství, 
Běh vítězství). Autoři publikace se však ne-
zaměřili jen na úzce vymezené výše uvede-
né okruhy, ale zakomponovali do ní i hesla 
vsazující problematiku do širšího kontex-
tu. Takto můžeme chápat zejména odkazy 
na legislativu (autorský zákon, vydavatelský 
zákon, zákon o umělém přerušení těhoten-
ství apod.) a oficiální dokumenty (napří-
klad rezoluce o učebnicích, výzva českých 
spisovatelů k pracujícímu lidu venkova). 
Jednotlivá hesla jsou v Průvodci kulturním 
děním a životním stylem seřazena abecedně. 
Orientaci v problematice dále usnadňuje se-

znam všech hesel, rozdělený podle několika 
užších tematických okruhů. I pro badatele 
či badatelky, kteří se například s otázkou 
každodenního života v 50. a 60. letech tepr-
ve seznamují, může Průvodce fungovat jako 
základní přehled dané oblasti a zároveň 
jako inspirace pro úžeji vymezený vlastní 
výzkum. Za velmi přínosné v tomto směru 
považuji také uvedení pramenů a literatury 
za každým heslem.

Na tisících heslech různého rozsahu 
však nepracovali pouze hlavní autoři celého 
projektu. Ke spolupráci si přizvali dvacet 
tři historiků a historiček z různých insti-
tucí celé České republiky a dále sedmnáct 
studentů a studentek historie. 

Průvodce kulturním děním a životním 
stylem neobsahuje jen heslovou část. Ve-
dle obvyklých náležitostí každé odborné 
práce tohoto typu, jakými jsou sumární 
seznam literatury a pramenů, jmenný rej-
střík, medailony autorů apod., zde nalez-
neme úvodní syntetizující studii a více 
než sto stran příloh. Úvodní text z pera 
hlavních autorů Kulturní život a formování 
„socialistického životního stylu“ v poúnorovém 
Československu je rozdělen do tří hlavních 
částí a z obecného hlediska stručně cha-
rakterizuje dané období let 1948–1967, 
struktury řízení a institucionální zázemí 
kulturního a životního stylu a zároveň se 
pokouší o charakteristiku „socialistického 
životního stylu“. Tato asi padesátistránková 
studie zasazuje celou tematiku do širšího 
kontextu a odpovídá názvu celé publikace, 
pro nějž je vybrán termín „průvodce“ a ni-
koli „slovník“ či „encyklopedie“. Ráda bych 
se zmínila také o přílohách, obsahujících 
jak praktické přehledy, například seznam 
voleb do zastupitelských úřadů, personální 
obsazení československých vlád působících 
v daném období, tak i „dokreslující“ do-
kumenty, například hesla Národní fronty 
k 1. máji, vývoj maloobchodních cen vy-
braného zboží v uvedených letech apod. 
Uživatel či uživatelka Průvodce tak díky 
tomu nemusí sahat k dalším přehledovým 
publikacím. 

Předkládanou dvousvazkovou knihu 
považuji za významný a velmi pozitivní 
badatelský počin, který rozsáhlým a za-
jímavým způsobem rozšiřuje současnou 
historickou reflexi problematiky kultur-
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ního a životního stylu, každodennosti 
a částečně i propagandy v českých zemích 
ve dvou poúnorových dekádách. Zároveň 
je neocenitelným pomocníkem především 
pro mladší badatele a badatelky, pro které 
je již řada pojmů a jevů, s nimiž se setká-
vají v dobových pramenech, těžko srozu-
mitelná. Oceňuji rovněž jasnou strukturu, 
přehlednost a uživatelskou „vstřícnost“ 
rozsáhlé publikace, umožňující relativně 

pohodlnou a snadnou orientaci a vyhledá-
vání potřebných informací. Uvedené klady 
práce a důležitost celého projektu ocenili 
v roce 2012 také porotci a porotkyně vý-
roční ceny Magnesia Litera. Průvodce kultur-
ním děním a životním stylem v českých zemích 
1948–1967 byl vyhlášen nejlepší knihou 
roku v kategorii literatura faktu.

Denisa Nečasová
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Regionalia

Libor J a n  –  Soňa N e z h o d o v á  a kol.: Hustopeče. Místo 
uprostřed jihomoravských vinic
Hustopeče, Město Hustopeče 2010, 776 s., ISBN 978-80-254-8243-8

Již v roce 2010 se dočkalo moderního kritického zpracování svých 
dějin město Hustopeče. Jedná se již o čtvrté zpracování historie této obce 
(předchozí pocházejí z let 1890, 1971 a 2001, byť toto poslední německé 
zpracování nevzešlo z pera erudovaného historika). Není mnoho sídel 
na celé Moravě, které se mohou pochlubit tak kvalitní historiografií. Přestože 
od vydání knihy již uplynula nějaké doba, bylo by na škodu tuto publikaci 
nepřipomenout. Dlužno říci, že k práci na knize byl přizván velmi početný 
a mimořádně kvalitní kolektiv autorů. Z jejich per pak vzešel nadmíru hutný 
konvolut textů soustředících se především na chronologickou linku zpra-
cování osudů města a jeho obyvatel v nejširších souvislostech dějin země.

Kniha je rozdělena do většího počtu dílčích celků, které logicky 
postihují stěžejní etapy historie Hustopečí. Po úvodních slovech starosty 
a editorů knihy následuje oddíl Přírodní podmínky s kapitolami Putování 
krajinou (Antonín Buček), Geografická poloha (Antonín Buček), Základní 
rysy reliéfu a geologického podloží (Karel Kirchner), Půdy (Antonín Buček), 
Vegetace (Antonín Buček), Hustopeče z pohledu řasozpytné nauky (algologie) 
(Olga Skácelová – Tomáš Bešta), Živočišná říše (Zdeněk Laštůvka, Petr 
Berka, Tomáš Dufek, Karel Hudec, Igor Malenovský) a Ochrana přírody 
a péče o krajinu (Antonín Buček), které na značném prostoru (nezvyklém 
u tohoto typu publikací) zpracovávají celou škálu různých fenoménů místní 
geologické minulosti a současnosti katastru, ale rovněž lokální fauny a flóry 
v širokém kontextu okolní krajiny.

Následuje krátký samostatný oddíl z pera Josefa Ungra Archeologie 
k pravěku a středověku Hustopečí představující nejstarší dějiny katastru města 
optikou archeologických výzkumů a nálezů, přičemž výklad dospívá až 
na práh doby historické.

Další oddíl Hustopeče ve středověku přináší tři kapitoly: Tržní ves držbou 
pánů z Hustopečí a Egerberka (Libor Jan), V rukou kláštera cisterciaček (Karel 
Mlateček) a Ve víru náboženských válek. Městečko v 15. století (Miroslav Svo-
boda). Zvláště první text z pera Libora Jana, odvíjející historii vsi Hustopeče 
od první písemné zmínky z roku 1247 (dar poloviny vinice brněnskému 
herburskému klášteru), jednoznačně přesahuje svým výkladem rámec 
regionálních dějin, přičemž mimořádně cenná je zvláště část věnovaná 
osobě známého moravského šlechtice a lokátora Viléma z Hustopečí. I další 
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dějiny zdejší trhové vsi jsou podány způsobem nenechávajícím čtenáře 
na pochybách ohledně vhledu autora do problematiky nebo stran jeho 
důvěrné znalosti moravských středověkých dějin a dobových pramenů. 
V tomto aspektu však nikterak nezaostávají ani další dva autoři, bezpečně 
provádějící čtenáře dějinami Hustopečí v dalších stoletích (včetně připo-
menutí první zmínky o Hustopečích jako městečku v listině moravského 
markraběte Jana Jindřicha roku 1350). Text Miroslava Svobody vedle 
osudů městečka na pozadí bouřlivých let husitských válek sleduje také 
proměny jeho intravilánu či duchovní správy. Netradiční, avšak v tomto 
případě o to přínosnější, zajímavostí je konfrontace textů o středověkých 
dějinách Hustopečí s pohledem německého historika Franze Machilka 
v oddíle Entwicklungslinien und Höhepunkte in der Älteren Geschichte von 
Hustopeče, prezentující autorův pohled na dějiny Hustopečí od první pí-
semné zmínky až po počátek 17. století.

Oddíl Osudy města v raném novověku předkládá dva texty: Rozkvět 
městské obce v 16. století (Miroslav Svoboda) a Majetkem Lichtenštejnů. 
Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598–1790 (Pavel Kocman). 
V prvním textu může čtenář sledovat další vývoj Hustopečí, povýšení měs-
tečka na město v roce 1572 a jeho proměny, osudy jeho obyvatel (zvláště 
optikou záznamů zdejšího soudu) a doklady jejich každodenního života 
(včetně zmínek pramenů o místním vinohradnictví). Druhý z textů zařazuje 
historii Hustopečí do rámce jihomoravských držav rodu Lichtenštejnů 
(a jejich panství Lednice), do nějž se od roku 1598 Hustopeče začlenily. 
V tomto kontextu kapitola vyčerpávajícím způsobem prezentuje proměny 
jejich samosprávy, soudnictví i symbolů, demografické situace, dopadů 
válečných událostí i živelných katastrof, urbanistický vývoj a celou řadu 
dalších fenoménů života města a jejich obyvatel.

Následující oddíl Dlouhé 19. století ve třech kapitolách Život v kulisách 
napoleonských válek (Miroslav Svoboda), Vývoj města v první půli 19. století 
(Kamila Svobodová) a Od reforem roku 1848 do konce I. světové války (Miloš 
Trapl, u podkapitoly o spolcích ve spolupráci s Ludislavou Šulákovou) 
rozvíjí vyprávění o historii Hustopečí a jeho obyvatel až na práh moder-
ního věku. Veškeré statě pečlivě využívají dostupné prameny a literaturu 
a vytvářejí plastický obraz života města.

V této snaze pokračují i kapitoly dalšího oddílu Úskalí a zvraty 
20. století: Léta první republiky (1918–1938) (Miloš Trapl, u podkapitoly 
o spolcích opět ve spolupráci s Ludislavou Šulákovou), Město pod kura-
telou hitlerovského Německa (1938–1945), Poválečná konsolidace a nástup 
komunismu (1945–1948), Nástup nové totality (50. léta), Doba „tání ledů“ 
v 60. létech, Šedí 70. a 80. let a Obnova společenských vztahů v 90. letech (vše 
Soňa Nezhodová). Texty k moderním dějinám Hustopečí jsou uchopeny 
se značnou důkladností a pečlivostí (reprezentují téměř polovinu knihy). 
Především Soňa Nezhodová se nelehkého úkolu provést čtenáře často 
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složitými historickými údobími minulosti Hustopečí zhostila s úspěchem, 
což musíme ocenit především u citlivého období let 1938–1945 a dějů 
na ně přímo navazujících. Zvláště zde je třeba ocenit cit a zkušenost au-
torky v práci s prameny i textem: dokumentuje atmosféru doby, dopady 
těžkých let na životy zdejších obyvatel, nevyhýbá se ani citlivým tématům 
konce česko-německého soužití ve městě na jaře 1946 v podobě, jak se 
formovalo po staletí. Stejně nestranně a detailně hodnotí Neshodová 
i nástup a desetiletí vlády nové totality – komunistického režimu (popis 
zmíněných dekád zabírá téměř 200 stran knihy, což je nepochybně prostor 
více než dostačující).

Samostatná pozornost je věnována tématu Tradice pěstovaní vína z pera 
Václava Štěpánka, který tímto oddílem představuje staleté tradice zdejšího 
vinohradnictví (doloženého již v první písemné zmínce k roku 1247) a do-
plňuje texty svých kolegů historiků o etnologický rozbor tematiky, neboť 
jak sám autor výstižně glosuje: „Nic nepatří k Hustopečím neodmyslitelněji než 
vinohrady a vinařství.“ V závěru knihy ještě Dalibor Hodeček informuje, 
jaké jsou v Hustopečích Významné stavby z období raného novověku. V tomto 
oddílu přináší exkursy do urbanistické historie města se zpracováním všech 
jeho stěžejních nemovitých památek.

Kniha je doplněna o Soupis pramenů a literatury a německé resumé. 
Bohatá obrazová výbava, přehledná grafika, kvalitně sestavený autorský 
kolektiv i dostatečný prostor poskytnutý pro zpracování jednotlivých díl-
čích témat, to vše činí z nových dějin města Hustopečí cenný příspěvek 
k historickému bádání na poli moravské vlastivědy té nejvyšší kvality. O to 
více mrzí, že je třeba konstatovat i nedostatky ve zpracování knihy, pře-
devším zcela nepřehlédnutelnou nedůslednost technické redakce. Vedle 
celé řady překlepů a drobných chyb, jež by však také neměly pozorným 
redaktorům uniknout, je to především zcela nepochopitelný nesoulad názvů 
některých kapitol, jak jsou uváděny v obsahu knihy a v textu samotném. 
Například kapitoly Antonína Bučka Putování krajinou a Ochrana přírody 
a péče o krajinu nalezneme v obsahu jako Úvod a Péče o krajinu a ochrana 
přírody. Kapitolu Hustopeče z pohledu řasozpytné nauky (algologie) Olgy Ská-
celové a Tomáše Bešty (jehož jméno bychom však v obsahu hledali marně) 
nalezneme v přehledu kapitol jednoduše jako Řasy. Stejně tak text Josefa 
Ungra Archeologie k pravěku a středověku Hustopečí lze v obsahu dohledat 
pod neodpovídajícím názvem Svědectví archeologie o pravěku a středověku 
lokality. To jsou bohužel omyly, kterých by se redakce měla vyvarovat.

Přesto však je nutno opětovně zdůraznit, že dějiny města Hustopečí 
jsou po obsahové stránce výtečnou knihou a cenným příspěvkem moravské 
regionální historiografie, jakých bude, doufejme, i v dalších letech stále 
přibývat. Jiří Mitáček

*
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Východní Morava. Dějiny – lidé – krajina. 
Ročník 1, 2011; ročník 2, 2012
Zlín, Moravský zemský archiv v Brně prostřed-
nictvím Státního okresního archivu Kroměříž, 
Státního okresního archivu Uherské Hradiště, 
Státního okresního archivu Vsetín a Státního 
okresního archivu Zlín, 216 + 216 s., ISBN 
978-80-86931-53-1 (ročník 1), ISBN 978-
80-86931-73-9 (ročník 2), ISSN 1805-1154

V roce 2011 rozšířil řadu periodik, 
jež usilují o mapování dějin Moravy a je-
jích jednotlivých regionů, časopis zaměřený 
na historii východní části moravské země, 
nahlíženou (jak naznačuje jeho podtitul) 
prizmatem různých oborů zabývajících se 
minulostí – od „klasické“ historiografie, 
založené primárně na práci s písemnými 
prameny, přes archeologii, dějiny umě-
ní, památkovou péči až po etnologii. Jak 
v úvodníku prvního čísla časopisu připo-
mínají odpovědný redaktor David Valůšek 
a tajemník redakce Dalibor Janiš, u mnoho 
let promýšleného zrodu nového periodika 
stála snaha poskytnout náhradu za zaniklý 
sborník Zlínsko od minulosti k současnosti, 
vydávaný do roku 2002 Státním okresním 
archivem Zlín. Nový časopis se od svého 
předchůdce liší mj. širším regionálním zá-
běrem, který pokrývá území celého součas-
ného Zlínského kraje. S tím přímo souvisí 
skutečnost, že jde o ediční podnik již nikoli 
pouze zlínského, ale také kroměřížského, 
uherskohradišťského a vsetínského okres-
ního archivu, tedy celkem čtyř organizač-
ních složek Moravského zemského archivu 
nacházejících se ve Zlínském kraji. Toto 
rozšíření institucionální základny nového 
časopisu otevírá možnost oslovit větší po-
čet potenciálních autorů a také širší okruh 
čtenářů, ať již v rámci daného regionu či 
mimo něj. Jde bezpochyby o perspektivní 
koncepci regionálněhistorického časopisu, 
která by mohla posloužit jako vzor všude 
tam, kde se historická periodika s územ-
ním dosahem vymezeným podstatně úžeji 
– zpravidla hranicemi bývalých okresů – 
potýkají s příslušnými omezeními, ať již jde 
o nižší počet potenciálních přispěvatelů či 
třeba omezený okruh využitelných finanč-
ních zdrojů. Je-li řeč o regionálním dosahu 
zde zmiňovaného časopisu, lze jen vyslovit 
přání, aby se redakce při výběru publikova-
ných textů nenechala příliš striktně omezo-

vat současným územněsprávním členěním, 
resp. územní působností zainteresovaných 
archivních institucí. Při takovémto přístupu 
by totiž ze zorného úhlu časopisu nutně 
vypadla například severní část Valašska či 
sousední Lašsko, tedy oblasti, jež do (se-
vero)východní Moravy bezpochyby orga-
nicky náležejí, byť se již vymykají z dosahu 
činnosti výše uvedených okresních archivů.

Jak se redakční radě podařilo naplnit 
promyšlenou koncepci periodika, napoví 
prolistování dosud publikovaných prv-
ních dvou čísel. Větší část časopisu zapl-
ňují původní studie, které před otištěním 
procházejí anonymním recenzním řízením 
a jejichž závěry jsou prostřednictvím an-
glických abstraktů a německých resumé 
přístupné i zahraničním zájemcům. Přesto 
se Východní Morava dosud nezařadila mezi 
tzv. recenzované neimpaktované časopisy, 
neboť jejich seznam byl zatím naposledy 
aktualizován rok před vznikem anotované-
ho periodika. Nezbývá než tvůrcům časo-
pisu popřát, aby se jim tuto nevýhodnou 
situaci podařilo v souvislosti s momentál-
ně probíhajícím procesem přípravy nového 
seznamu recenzovaných časopisů změnit. 
Zároveň je třeba ocenit, že zmíněná skuteč-
nost neodradila od záměru přispět do nové-
ho periodika ani badatele z akademických 
pracovišť, vystavené tlaku k publikování 
pouze v „bodovaných“ časopisech. Hned 
první číslo Východní Moravy tak otevírá 
článek Tomáše Borovského pojednávají-
cí o počátcích kláštera ve Vizovicích, a to 
v širším kontextu zakládání cisterciáckých 
řádových domů v českých zemích a s dů-
razem na analýzu listiny brumovského 
kastelána Smila ze Střílek. Dějinami kon-
krétních lokalit se zabývají i další texty. 
Příspěvek Zdeňka Pokludy osvětluje pro-
blematiku nejstarších pramenných zmínek 
o některých východomoravských obcích, 
jejichž datování bylo v minulosti korigo-
váno. Trojice studií pak přináší nové po-
znatky ke stavební historii tří památkových 
objektů: kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku 
(Jan Štětina), hradu Lukova (Radim Vrla) 
a velehradského kláštera (Zdeněk Schenk, 
Jan Mikulík). Charakter lokálně ukotvených 
sond do vybraných témat z oblasti soci-
álních a hospodářských dějin mají články 
Petra Odehnala a Jana Zapletala. Zatímco 



264

L I T E R A T U R A

první ze zmíněných autorů přiblížil na zá-
kladě rozboru zápisů pozemkové knihy vsi 
Sehradice (panství Nový Světlov) hospo-
daření poddaných v 17. a 18. století, druhý 
popsal strukturu voličů ve čtyřech výcho-
domoravských městech (Uherské Hradiš-
tě, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Veselí 
nad Moravou) na přelomu 19. a 20. století 
v komparaci se situací ve vybraných agrár-
ních městech Dolního Rakouska. S ohledem 
na organizační zázemí, o nějž se časopis 
opírá, se v něm přirozeně objevují i texty 
vycházející z archivní praxe. Magdalena 
Čoupková seznamuje čtenáře s procesem 
zpřístupňování písemností farních úřadů 
uchovávaných v uherskohradišťském ar-
chivu, a přispívá tak do odborné diskuse, 
jejíž počátky sahají do 60. let minulého 
století a jejíž výsledky nabízejí historikům 
cenné informace i podněty k úvahám nad 
možnostmi studia písemných pramenů 
vzniklých na nejnižší úrovni církevní správy.

Druhé číslo časopisu uvozuje stať Mi-
lana Krajči, která prostřednictvím osudů 
„nekorunovaného vládce východní Moravy“ 
Bernarda z Cimburka a Brumova sleduje 
neklidné období kolem poloviny 15. století. 
Jiří Vidlička pojednává na základě studia 
písemností z fondu Lenní dvůr Kroměříž 
historii (arci)biskupského lenního statku 
Holešov. Systematický badatel na poli dějin 
Řádu zbožných škol Václav Bartůšek nas-
tiňuje historii kroměřížské koleje piaristů 
v průběhu stoletého období od založení 
zmiňované instituce do školských reforem 
Marie Terezie (1687–1778). Lukáš Čou-
pek čtenáře podrobně seznamuje s vý-
vojem uherskohradišťské městské pečeti 
od prvních dokladů z počátku 14. století až 
do poloviny 19. století; součástí příspěvku 
je precizně zpracovaný katalogový přehled 
nastiňující typologii sledované pečeti. Zde-
něk Pokluda a Vojtěch Křeček věnují po-
zornost vztahu Tomáše Bati a Františka Ště-
pánka, jednoho z podnikatelových blízkých 
spolupracovníků, jehož působení v baťově 
firmě bývá opomíjeno zřejmě v důsledku 
konfliktního rozchodu obou aktérů. Opět 
nechybějí ani příspěvky ke stavebním dě-
jinám vybraných objektů – zatímco Radim 
Vrla přináší první část výsledků průzkumu 
zaměřeného na rozšíření dosavadních zna-
lostí o stavebním vývoji zámku v Uherském 

Ostrohu, Jan Štětina shrnuje poznatky z vý-
zkumu pěti měšťanských domů ve Valaš-
ském Meziříčí. Konečně Tomáš Borovský 
edičně zpřístupňuje a analyzuje tržní privi-
legium vydané roku 1466 Jiřím z Poděbrad 
pro Vizovice a hodnotí jeho význam v rámci 
postupného procesu přetváření původní tr-
hové vsi v lokalitu městského charakteru.

Vedle větších studií a materiálových 
článků přinášejí obě čísla časopisu kratší 
texty seznamující s konkrétními událostmi, 
osobnostmi či prameny týkajícími se dějin 
daného regionu (rubriky Drobnosti a Fak-
simile). Nezastupitelnou úlohu má i re-
cenzní rubrika, která podchycuje početnou 
regionálněhistorickou produkci, jež nutně 
uniká pozornosti centrálních historických 
časopisů. Publikované recenze a anotace 
přitom nepojednávají výhradně o pracích 
místního významu. Nadregionální dosah 
mají i diskusní příspěvky, kriticky hod-
notící nové bádání v oblasti „baťovských 
dějin“ (text Martina Marka v prvním čísle) 
či rozsáhlé místopisné dílo Karla Kuči (text 
Petra Odehnala ve druhém čísle). Konečně 
oddíl Kronika reflektuje aktuální události 
týkající se života odborné obce, a to opět 
sice primárně, ale nejen v rámci sledované-
ho regionu. Vedle připomenutí životních 
výročí či úmrtí historiků a archivářů, ko-
nání výstav, konferencí a seminářů se zde 
nacházejí i výroční zprávy o činnosti všech 
čtyř okresních archivů, jež jsou do vydávání 
časopisu zapojeny. 

První dvě čísla časopisu Východní Mo-
rava naznačují, že se na poli moravských 
regionálních dějin objevilo nové a kvalitní 
periodikum, které si zaslouží pozornost čte-
nářů, a to jak díky své promyšlené koncepci 
spojené se širším geografickým záběrem, 
propracované struktuře, kvalitě publiko-
vaných textů i jejich tematické pestrosti, 
tak také díky svému atraktivnímu vzhledu. 
Precizní typografické provedení, zahrnující 
i bohatý obrazový doprovod textů, je spoje-
no s pečlivým redakčním zpracováním, o je-
hož důkladnosti svědčí i detailní a skutečně 
všestranně promyšlené pokyny pro úpravu 
příspěvků, jejichž kvalitu ocení všichni, 
kdo mají zkušenosti s redakční přípravou 
odborných publikací. Závěrem zbývá vy-
slovit přání, aby se redakci a autorům také 
do budoucna dařilo udržet solidní úroveň 
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časopisu, překonávat obtíže finančního rázu 
i úspěšně zdolávat nástrahy spojené s mě-
nícím se úředním hodnocením vědeckých 
časopisů, které se může odrážet v atraktivitě 
periodik z hlediska potenciálních přispě-
vatelů, a kvůli tomu ve výsledku i v jejich 
odborné úrovni.  Pavel Pumpr

Karel M l a t e č e k  a kol.: Vážany 
nad Litavou
Vážany nad Litavou, Obec Vážany nad Lita-
vou 2012, 384 s., ISBN 978-80-260-2708-9

Především díky péči Státního okresní-
ho archivu ve Vyškově se sídlem ve Slavko-
vě u Brna dnes aktuálně náleží Vyškovsko 
k nejlépe ošetřovaným oblastem z hlediska 
zpracovávání místních vlastivědných mono-
grafií jednotlivých obcí a měst. Co je však 
také důležité, tyto práce se vždy opírají 
o erudici širokého, zkušeného a s tématy 
obeznámeného autorského kolektivu. Ne-
jinak je tomu i u publikace k dějinám obce 
Vážany nad Litavou.

V úvodní kapitole Ves na břehu Litavy 
předkládá Karel Mlateček čtenáři základ-
ní geografický, topografický a historický 
rámec existence vsi Vážany nad Litavou, 
včetně exkursu do vývoje názvu obce 
a jeho výkladu. Na tento úvod již navazuje 
chronologická linka výkladu historie vsi 
a jejích obyvatel, započatá zpracováním 
prehistorických dějin jejího katastru v čás-
ti Vývoj pravěkého a slovanského osídlení 
Vážan nad Litavou z pera Miloše Čižmáře. 
Ten představuje nejenom archeologické 
doklady minulosti zdejšího osídlení v jed-
notlivých časových periodách, ale věnuje 
pozornost také zpracování historie vlastní-
ho výzkumu jednotlivých archeologických 
lokalit (v závěru přehledně zdokumento-
vaných). Svůj výklad dovádí až do obdo-
bí raného středověku, po archeologické 
doklady osídlení ve 12. století, související 
již nejspíše s počátky vlastní osady Vážany, 
doložené v písemných pramenech v závě-
ru 13. století.

Starší dějiny obce od první písemné 
zmínky v roce 1287 zpracoval Karel Mlate-
ček v kapitole Vážany ve středověku a v ra-
ném novověku. Listina Vojslavy z Deblína 
z ledna roku 1287 vedle prvního nespor-
ného dokladu o existenci vsi dosvědčuje 

donací patronátu místního kostela klášteru 
dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci také 
existenci jednoho z nejstarších kostelů v re-
gionu. Zamýšlení se autora nad počátky vsi 
tvoří hlavní část této kapitoly, je vedeno 
s patřičnou znalostí pramenné materie i li-
teratury, a nevybočuje tak v interpretaci 
různých hypotéz do proudu vlastivědné 
literatury, snažící se mnohdy až přílišně 
vyjít vstříc zpracovávané lokalitě, respektive 
patriotismu jejích obyvatel (tedy nešvaru, 
který této oblasti historického bádání v mi-
nulosti tolik ubližoval). Autor se posléze 
věnuje cestě obce do majetku herburského 
kláštera v Brně v úvodu 14. století a jejím 
dalším osudům, včetně analýzy cenného 
urbáře kláštera z roku 1438, informujícího 
o podobě vlastní vsi (tj. především o 17 
poplatných lánových usedlostech a svo-
bodném rychtářském dvoru). Zajímavá je 
rovněž informace o výši odvodů přesně 
ve výši 17 hřiven grošů. Autor se věnuje též 
zaniklé středověké vsi v katastru Vážan – 
vsi Aloch (či Naloch). Text autor dovádí až 
do počátku 17. století, přičemž pojednává 
o zisku patronátu kostela roku 1516, pře-
sunu celé vsi do majetku řádu jezuitů roku 
1578 a podává sondu do sociální skladby 
obce, umožněnou zachováním hned něko-
lika soupisů zdejších gruntů a jejich hos-
podářů od konce 15. do závěru 16. století.

V důkladném mapování historie vsi 
pokračuje Sylva Němečková v textu Historie 
Vážan od konce třicetileté války do poloviny 
19. století. Koncipování tohoto textu kore-
sponduje s charakterem pramenné materie 
dochované z pokračující vrchnostenské sprá-
vy vsi jezuitským řádem. Po úvodu popisu-
jícím dopady stěžejních válečných událostí 
v širším regionu na život vsi (třicetiletá válka, 
válka o rakouské dědictví či napoleonské 
války) se autorka věnuje odezvám tere-
ziánských a josefínských reforem v životě 
obyvatel Vážan, sleduje proměny sociální 
a demografické situace ve vsi a glosuje zprávy 
o každodennosti obyvatel a proměny správy 
obce. V závěru kapitoly dospívá až na po-
čátek 19. století, když nejdříve líčí přechod 
vsi (po zrušení jezuitského řádu roku 1773) 
do majetku c. k. studijního fondu a následně 
pak po roce 1807 střídání celé řady majitelů. 
Miroslav Svoboda dále představuje Vážany 
ve víru napoleonských válek, přičemž detailně 
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vypráví osudy obce a jejích obyvatel v kon-
textu neklidných válečných let, především 
třetí koaliční války, která přivedla válku svý-
mi operacemi roku 1805 do bezprostřední 
blízkosti vsi. Poté se autor věnuje i důsled-
kům těchto akcí v následujících letech, aby 
posléze předal štafetu slova Lence Záleské 
v kapitole Obyvatelé Vážan na přelomu 18. 
a 19. století, doplňující historický výklad 
mimořádně pečlivým zpracováním demo-
grafické situace obce na konci 18. a v první 
čtvrtině 19. století. Na ni navazuje Marie 
Mlatečková v textu Soupis držitelů nemovi-
tostí v letech 1857–1921, prezentujícím opět 
detailní přehled vlastníků jednotlivých domů 
v obci. Další dva texty Michaely Zemánkové 
Obecní správa, její představitelé a nástin de-
mografického vývoje obce v letech 1850–1945 
a Léta 1850–1945 a život v obci přehledně 
zpracovávají dějiny obce a jejích obyvatel až 
do nástupu komunismu. Zde pokračuje zase 
Karel Mlateček kapitolou Vážany nad Litavou 
v době socialismu, dovádějící historii obce až 
do roku 1990, přičemž autor zdárně usiluje 
o rovnoměrné postižení jednotlivých aspektů 
života vsi v předlistopadovém údobí – spol-
kového života, založení a působení JZD, 
dobových festivit ad. Vhodně dává prostor 
také přímé výpovědi dobových pramenů. 
S nelehkým úkolem provést čtenáře historií 
let nedávno minulých (a zapsaných dosud 
v paměti mnoha čtenářů) si však autor pora-
dil se ctí a lehkostí, přičemž dokázal zachovat 
odstup historika a nepodlehl ani subjektivitě 
dobových pramenů, ani mnohým černobílým 
hodnocením let nedávných.

Další kapitoly již opouštějí chronolo-
gickou linii dějin obce a doplňují ji o další 
cenné informace o vybraných fenoménech 
jejího života. Jedná se o kapitoly: Vážan-
ská farnost v proměnách staletí (představující 
také medailonky jednotlivých duchovních 
správců zdejšího kostela sv. Bartoloměje či 
proměny jeho exteriéru a interiéru) od Ma-
riana Rudolfa Kosíka, OPraem, Škola a její 
učitelé a Mateřská škola ve Vážanech nad 
Litavou z pera Karla Mlatečka (detailně 
seznamující s dějinami školství a místními 
pedagogy), Spolková činnost v obci (včetně 
historie zdejšího sportu), Nemovité památky 
ve Vážanech nad Litavou Jaroslava Sadílka 
(jenž vedle detailního pojednání o kostele 
sv. Bartoloměje informuje také o promě-
nách vážanského zámečku v prostoru bý-
valého vrchnostenského dvora); konečně 
Karel Maráz představuje Pečeti, razítka, znak 
a prapor Vážan nad Litavou v souvislostech.

Knihu uzavírá opět Karel Mlateček tex-
tem Vážany nad Litavou po roce 1990, který 
stručně glosuje stěžejní události v obci až 
do současnosti. Knihu dále doplňuje Seznam 
pramenů a literatury a průběžně také velmi 
bohatá obrazová výbava.

Kniha o dějinách obce Vážany nad Li-
tavou je precizně zpracovanou publikací, 
sestavenou i provedenou s jistotou a odbor-
nou znalostí. Můžeme ji přivítat jako další 
cenný příspěvek k důkladnému zpracování 
moravské vlastivědy coby neodmyslitelné 
základny, na níž stojí další historické vý-
zkumy a syntézy moravských dějin.

Jiří Mitáček 
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Konference Polsko a Čechy mezi Západem a Východem. Středověk 
a raný novověk

Komise pro dějiny polsko-českých vztahů působící při Historické 
komisi Polské akademie věd pořádá ve dvouletém intervalu pravidelné 
konference věnované vybraným otázkám polské a české historie středo-
věku a raného novověku. Poslední konference, která se ve dnech 24.–25. 
září 2012 konala ve slezském lázeňském středisku Kamień Śląski a jež 
byla spolupořádána Opolskou univerzitou, byla věnována problematice 
postavení Polska a českých zemí mezi Západem a Východem.

Konference pořádané pod předsednictvím profesora Wojciecha 
Ivańczaka se v posledních letech staly neodmyslitelnou součástí polského 
diskurzu o starších dějinách střední Evropy. Stalo se tak i díky ustálení 
jejich formální podoby. Pravidelné dvoudenní zasedání s vybraným okru-
hem přednášejících – zpravidla členů a spolupracovníků komise polských 
bohemistů s přizvanými specialisty z řad českých historiků – umožňuje 
využít přesné dramaturgie jednání, jejíž součástí je i dostatečný prostor pro 
diskusní fóra, k dosažení zajímavých výsledků. Téma konference přitom 
bývá stanoveno s náležitým předstihem a je formulováno s takovou ote-
vřeností, která na jedné straně umožňuje aplikaci badatelských výsledků 
kmenových členů komise, na druhou stranu stále více umožňuje využití 
nejrůznějších metodologických přístupů i jejich kombinací – od klasických 
dějin diplomacie a politických dějin, přes dějiny vojenství, kulturní dějiny, 
dějiny umění, historickou prosopografii, dějiny mentalit a historickou an-
tropologii až po aktuální genderová studia. Konference polských bohemistů 
se konají vždy v jiném místě, zpravidla ve spolupráci konkrétní univerzity 
a jejího historického ústavu. Toto pojetí přináší své ovoce i pro badatelské 
výsledky konference, a sice poznání a konfrontaci různých historických škol 
a výzkumného zaměření na jednotlivých polských univerzitách (v posled-
ním období například Krakow, Bydgoszcz a Opole). Zvláště v posledních 
letech lze navíc pozorovat určitou interdisciplinaritu (dějiny umění) a také 
otevření jednání mladé badatelské generaci. 

První blok konferenčního jednání v Kamieniu Śląskim byl věnován 
přemyslovskému období. Marie Bláhová upozornila na různé aspekty za-
hraniční politiky přemyslovských Čech. Poukázala na skutečnost, že vedle 
promyšlené sňatkové politiky ovlivňovaly geograficko-politické poměry 
ve středověké střední Evropě i zcela přirozené motivace a že manželky 
přemyslovských knížat hrály nejednou velmi důležitou roli v různých 
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významných diplomatických jednáních, a to nejenom ve vztahu k zemi 
svého původu. Antoni Barciak pokračoval v tématu mezinárodní politiky 
Přemyslovců ve vztahu k východní Evropě, resp. Rusku a jeho vládcům, 
kteří s Přemyslovci soutěžili o dědictví po Babenbercích. Norbert Mika, 
který nedávno publikoval Dějiny Ratibořska, se soustředil na dědictví 
přemyslovské dynastie, jejíž vedlejší větev vládla v této části Slezska ještě 
v 16. století a vyznačovala se nejen vazbami k Českému království, ale také 
k Polsku a k potomkům polských Piastovců. Jednání sekce uzavřel Ivan 
Hlaváček, který prezentoval rukopisnou produkci přemyslovského období 
a analyzoval transfer některých textů do slezského a polského prostředí.

Druhá část konference náležela problematice Slezska. Anna Pobóg-
-Lenartowicz v referátu Czesi i Morawianie w średniowiecznym Opolu obrá-
tila pozornost opět k ranému středověku, který je spjat s osobou svatého 
Vojtěcha jakožto opolského církevního patrona. Ačkoliv podle autorky 
nelze provést přesnou statistiku, rekrutovala se značná část středověkého 
opolského rytířstva z českého nebo moravského prostředí a podobně tomu 
bylo i s úřednickou vrstvou. Naopak v církevním prostředí Češi a Moravané 
ve středověku absentovali a Anna Pobóg-Lenartowicz si položila otázku, 
proč právě pro církevní představitele z českých zemí nebylo Opolsko příliš 
atraktivní. Jan Drabina otevřel další zajímavý problém, a sice otázku role 
Vratislavi v období husitské revoluce. Vratislav na jedné straně byla měs-
tem, které svým způsobem do Slezska přinášelo některé myšlenky českého 
husitství, na druhou stranu ovšem katolické kruhy ve Vratislavi pomáhaly 
organizovat křížové výpravy proti českým husitům, a to mimo jiné i díky 
myšlenkovému vlivu Jana Kapistrána na Vratislavany. 

Ve stínu půlměsíce. Takto se nazývala sekce jednání, jež představovala 
úhelný kámen sledované konference, mimo jiné i proto, že otázce pozdně 
středověké a raně novověké expanze Turků do Evropy se věnovalo také 
několik příspěvků, které podle použitých metodologických přístupů byly 
organizátory zařazeny do jiných sekcí. Jerzy Grygiel prezentoval referát 
Czechy i Polska wobec zagrozenia tureckiego w XIV i XV wieku. Podle jeho 
pohledu nebyla pro papežství ve 14. století politika proti Turkům zásadní, 
nýbrž spíše propagandistickou záležitostí. Projevilo se to v charakteru pořá-
daných křížových výprav a heslo nebezpečí ze strany nevěřících pomáhalo 
prosazovat klid mezi křesťany. Lucemburkové představovali nový pohled 
na křižáky. Zásadní roli v tom sehrál Jan Lucemburský, vychovaný v rytířské 
atmosféře Paříže, a především Zikmund Lucemburský, jenž už byl přímo 
konfrontován s tureckou expanzí do Podunají. Tématu křížových výprav 
se přidržel také Janusz Smolucha, který se zaměřil na politiku Svatého 
stolce vůči českým zemím a Polsku ve snaze motivovat obě království 
k účasti na protitureckých křížových výpravách. Papežská stolice se totiž 
podle jeho slov v polovině 15. století domnívala, že v Evropě nejsou lepší 
vojáci nežli Češi a že bez účasti Jiřího z Poděbrad křížová výprava proti 
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Turkům nebude úspěšná. Papež hledal vůdce křížové výpravy, a protože 
Fridrich III. se nezdál být dosti vhodný, pokusil se pro svůj plán získat Jiřího 
z Poděbrad. Směrem k dějinám kultury a umění posunul téma Boguslaw 
Czechowicz, jenž se zamyslel nad kulturním dědictvím byzantské říše 
poté, co byla vyvrácena osmanskou expanzí. Jak uklázal Tomasz Ciesielski 
v referátu nazvaném Czesi i Polacy wobec zagrozenia osmańskiego w 20–70 
latach XVI wieku, změnila se situace po nástupu Habsburků na český trůn. 
Ačkoliv v nejrůznějších traktátech vystupovali Poláci jako nepřátelé Turků, 
byla ve skutečnosti podoba vztahů mezi oběma říšemi podstatně složitější. 
Konkrétní podobu obrany proti Osmanům potom analyzoval Jaroslav 
Pánek, který navíc definoval jednotlivé kategorie středoevropských zemí 
podle stupně jejich ohrožení ze strany Turků.

Na předchozí příspěvky navázali do značné míry i referenti zařazení 
do sekce Válka a politika. Krzysztof Baczkowski se svým způsobem vrátil 
k tématu první sekce, protože se zabýval rolí českého volebního hlasu při 
volbách římského krále v období vlády Přemyslovců, s důrazem na politické 
souvislosti bitvy u Suchých Krut. Petr Vorel se zaměřil na problematiku 
šmalkaldské války a její geopolitické souvislosti, především na dobovou 
definici říšsko-polské hranice. Dospěl přitom k závěru, že slezsko-polská 
hranice byla v dané době ve skutečnosti česko-polskou hranicí, nikoliv však 
hranicí říšsko-polskou. Tomáš Knoz se svém referátu na příkladu dvou 
vojenských tažení Karla staršího ze Žerotína z první poloviny devadesátých 
let 16. století – do Francie a do Uher – pokusil ukázat, jakým způsobem 
ovlivnila účast středoevropské aristokracie ve válkách v západní a východní 
Evropě podobu dobového kulturního transferu.

Pojem kultura byl posléze příznačný i pro závěrečný blok konferen-
ce, nazvaný Kultura – náboženství – ideje. Marek Walczak, historik umění 
z Jagellonské univerzity, se pokusil definovat české vlivy na podobu umění 
v Krakově kolem roku 1300. Stanislaw Bylina zase podal charakteristiku 
pozice církve a jejích struktur v Polsku v pozdním středověku v konfrontaci 
se situací v západní a východní Evropě. Konec konců, na toto téma velmi 
dobře navazoval i referát Henryka Gmiterka Bracia czescy wobec polemiki 
o korzenie polskiej reformacji, jenž vyšel z některých tezí českých bratří, podle 
nichž rozšíření učení jednoty v Polsku v průběhu 16. století představovalo 
obnovu křesťanství v této zemi, zároveň ovšem korespondovalo s jinou 
dobovou tezí, tedy že reformace je v Polsku cizím kulturním importem. 
Agnieszka Janoszek-Sieradska se zabývala problematikou dvorské lásky 
a Dan Gawrecki z Opolské univerzity se na základě rešerše dobových 
cestopisů pokusil charakterizovat postavení Čech ve vztahu k západním 
(a do jisté míry také východním) kulturním centrům.

Ačkoliv bylo téma sledované konference vymezeno poměrně jedno-
značně, její průběh dokázal, že může být pojato na základě nejrůznějšího 
materiálu i metodologických přístupů. Možná ještě více se ovšem prokázalo, 
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že se polská i česká historiografie nejednou zabývá velmi podobnými pro-
blémy a otázkami, v tomto případě otázkou po pozici Čech, resp. Polska 
uprostřed středověké a raně novověké Evropy jako průsečíku vlivů ze 
Západu i z Východu (Wojciech Iwańczak v závěrečném shrnutí nicméně 
upozornil na skutečnost, že vedle západo-východní osy existuje také osa 
jiho-severní). Ukazuje se, že právě při konfrontaci různých škol i různých 
témat, které dnes reprezentuje na jedné straně česká a na druhé straně 
polská historiografie, lze díky společnému jednání získat nové a mnohdy 
nečekané výsledky a závěry. Tomáš Knoz 

„Avigdor, Beneš, Gitl“ – Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. 
Věnováno památce Samuela Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín)

Ve dnech 27.–29. listopadu 2012 se v přednáškovém sále Moravské 
zemské knihovny v Brně konala mezinárodní konference „Avigdor, Beneš, 
Gitl“ – Židé v Čechách a na Moravě ve středověku. Věnováno památce Samuela 
Steinherze (1857 Güssing – 1942 Terezín). Pořadatelé – Společnost pro 
dějiny židů v České republice se sídlem v Brně, Historický ústav AV ČR, 
v. v. i. a Institut für jüdische Geschichte Österreichs se sídlem v St. Pölten 
v Rakousku – záměrně zvolili tento poněkud komplikovaný název, v němž 
různé jazykové varianty židovských jmen mají vyjadřovat rozmanitost a ne-
jednoznačnost daného tématu. Celá konference pak byla věnována památce 
významného historika středověku židovského původu Samuela Steinherze, 
rektora Německé univerzity v Praze z let 1922/1923, který do širšího pově-
domí vstoupil především díky tzv. „Steinherzově aféře“, kdy čelil nátlaku, aby 
z úřadu rektora kvůli svému židovskému původu odstoupil. Jeho odborná 
činnost je dnes bohužel trochu opomíjena. To se také snažil napravit třetí 
den konference, kdy byl samostatný blok přednášek zaměřen na život a dílo 
Samuela Steinherze. Financování konference zajistila nadace Samuel-Stein-
herz-Stiftung, která sídlí v Norimberku, a přispěl i Česko-německý fond 
budoucnosti. Díky tomu se také mohl sejít reprezentativní výběr odborní-
ků z Izraele, Německa, Rakouska, ale i z domácích historických institucí. 
Úvodního referátu s názvem Wo steht die Erforschung mittelalterlicher jüdischer 
Existenz in Mitteleuropa? (Kde se nyní nachází zkoumání středověké židovské 
existence ve střední Evropě?) se zhostil Michael Toch (Hebrew University of 
Jerusalem), který poskytl základní přehled současného stavu bádání o dě-
jinách středoevropských židů ve středověku. Za povšimnutí stojí Tochův 
postřeh, že středoevropští badatelé z německojazyčných zemí (tedy němečtí, 
rakouští, švýcarští; autor sem počítá i badatele české či polské) jsou většinou 
nežidovského původu, oproti jiným (USA, Británie, Francie a Kanada), kteří 
zpravidla mají židovské kořeny (pomineme-li Izrael, kde je to samozřejmé). 
Toch v tom nenachází rozpor, obě skupiny se mohou navzájem doplňovat 
a inspirovat. Za negativum však považuje, že středoevropští badatelé se 
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zaměřují na dějiny židů v jednotlivých zemích (v Německu, Rakousku, čes-
kých zemích apod.), kdežto on je nazírá jako dějiny jednoho „aškenázského 
prostoru“, tedy dějiny aškenázských židů. V tom má nepochybně pravdu, 
přesto lze vznést protiargument, že ačkoli se sami židé takto jistě chápali 
a také žili v určitém „aškenázském“ celku, museli se přizpůsobit místním 
poměrům, které se lišily nejen země od země, ale město od města. Proto 
je nutné studovat dějiny židů na jednotlivých územích, a teprve z těchto 
jednotlivých střípků lze pak skládat obraz celého aškenázského prostoru.

Zbytek prvního konferenčního dne vyplnili přednášející z Němec-
ka a Rakouska. Dopolední blok zahájil Winfried Irgang (Weimar an 
der Lahn) s příspěvkem Historiographie der Forschungen zur Geschichte 
der Juden im mittelalterlichen Schlesien (Historiografie bádání o dějinách 
židů ve středověkém Slezsku), následován Alexandrem Kollerem (Deut-
sches Historisches Institut Rom), jehož příspěvek Samuel Steinherz als 
Erforscher und Editor päpstlicher Nuntiaturberichte (Samuel Steinherz jako 
badatel a editor papežských nunciaturních zpráv) byl původně plánován 
do tematického bloku o životě a díle S. Steinherze, kvůli zaneprázd-
nění přednášejícího však byl zařazen do prvního dne. S následujícími 
příspěvky k obecném postavení židů v českých zemích pak vystoupili 
Jörg Müller (Arye-Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Univer-
sität Trier) König Johann und die Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 
(Král Jan Lucemburský a židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), o kon-
taktech českých a rakouských židů přednášely Eveline Brugger (Institut 
für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten) Grenzüberschreitung 
und Grenzziehung. Judenpolitik zwischen Österreich, Böhmen und Mähren 
im Hoch- und Spätmittelalter (Překračování a stanovování hranic. Židov-
ská politika v prostoru Rakouska, Čech a Moravy ve vrcholném a pozdním 
středověku) a Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, 
St. Pölten) Erfolgsgeschichten. Die jüdische Einwanderung aus Böhmen und 
Mähren in die österreichischen Länder im Spätmittelalter (Dějiny úspěchu. 
Židovské přistěhovalectví z Čech a Moravy do rakouských zemí v pozdním 
středověku); první den konference zakončil příspěvek Birgit Wiedl (Insti-
tut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten) s tématem pogromů 
1. poloviny 14. století Die Auswirkungen der angeblichen Hostienschän-
dung in Pulkau (1338) auf Böhmen und Mähren (Důsledky údajného 
znesvěcení hostie v Pulkavě v roce 1338 v Čechách a na Moravě), přičemž 
na tvorbě tohoto příspěvku autorka spolupracovala s Danielem Sou-
kupem z Centra judaistických studií Univerzity Palackého v Olomouci. 
Druhý konferenční den, kdy převážil „český pohled“, zahájila Eva Do-
ležalová z Historického ústavu AV ČR, která název referátu uvedený 
v programu zúžila na možné souvislosti mezi pogromy v Praze a Zhořel-
ci v roce 1389, na ni organicky navázala Evina Steinová (Huygens ING, 
KNAW The Netherlands, Den Haag) s rozborem pražských událostí 
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toho roku v referátu Passio Iudeorum Pragensium: Fakta a fikce o pogromu 
v roce 1389. Téma pogromů dále rozvinuli společným příspěvkem Petr 
Elbel (Historický ústav Filosofické fakulty MU, Brno) a Wolfram Ziegler 
(Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften), když v referátu s názvem Die Wiener Gesera. Neue Über-
legungen zu einem alten Forschungsproblem (Vídeňská gezera. Nové úvahy 
nad starým badatelským problémem) předložili vlastní interpretaci příčin 
krvavého pogromu ve Vídni 1421, jehož důsledky nepochybně zasáhly 
i Moravu. Pavel Kocman (Společnost pro dějiny židů v ČR, Brno) pak 
navázal časově i obsahově příbuzným tématem Vypovězení židů z morav-
ských královských měst 1426–1514: Průběh, příčiny, důsledky.

Odpolední blok druhého konferenčního dne byl věnován právním, 
obchodním a liturgickým okolnostem židovské středověké existence. 
Blok zahájila Lenka Blechová (Historický ústav AV ČR) s výkladem 
o středověké funkci „soudce židů“, tedy židovského rychtáře, kterou 
vykonával křesťan (Instituce „iudex Iudaeorum“ ve středověkých pramenech 
české provenience), Libor Jan (Historický ústav FF MU, Brno) pak podal 
přehled písemných pramenů v příspěvku K nejstarším dokladům úvěrové-
ho obchodu členů židovské komunity v Čechách a na Moravě. Blok ukončil 
Tamás Visi (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových 
FF UP v Olomouci) svým referátem Židovské liturgické tradice středověké 
Moravy, kterým představil projekt zpracovávající středověké hebrejské 
rukopisy. Je jen škoda, že následující příspěvky Daniela Polakoviče 
z Prahy o středověké knižní kultuře českých a moravských židů a Rafała 
Witkowskeho z Poznaně o pozdně středověké židovské obci v Lehnici 
musely být ze zdravotních důvodů odvolány.

Také třetí konferenční den, který byl věnován životu a dílu profesora 
Samuela Steinherze, byl poznamenán neúčastí referentů, kteří museli svá 
vystoupení odvolat ze zdravotních či pracovních důvodů. To je případ 
Heidemarie Petersen z Lipska a Roberta Lufta z Mnichova. Jörg Osterloh 
(Fritz-Bauer-Institut, Frankfurt am Main) pak alespoň zaslal příspěvek 
s názvem „… gegen den jüdischen Rektor Steinherz.“ Antisemitische Proteste 
an der Deutschen Universität Prag 1922/23“ („... proti židovskému rektorovi 
Steinherzovi“. Antisemitské protesty na Německé univerzitě v Praze 1922/1923), 
který byl přečten v zastoupení autora. Osobně pak vystoupili Helmut Teu-
fel (Samuel-Steinherz-Stiftung, Nürnberg) s přednáškou Samuel Steinherz 
und die Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 
(Samuel Steinherz a Společnost pro dějiny židů v Československé republice) 
a Zdeňka Stoklásková (Historický ústav Filosofické fakulty MU, Brno) se 
srovnávacím životopisem Samuel Steinherz und Bertold Bretholz (Samuel 
Steinherz a Bertold Bretholz). Jako poslední na této akci vystoupil emeritní 
profesor Univerzity v Innsbrucku Gerhard Oberkofler s přednáškou Käthe 
Spiegel aus Prag. Aus dem Leben einer jüdischen Historikerin aus der Schule 
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von Samuel Steinherz (Käthe Spiegel z Prahy. Ze života židovské historičky ze 
školy Samuela Steinherze).

O tom, že tato třídenní konference přinesla mnohdy nové poznatky, 
popřípadě nové pohledy na dějiny židů v českomoravském prostoru, svědčí 
i živá diskuze, která se rozproudila po většině z přednesených referátů. 
Proto lze jen přivítat, že organizátoři plánují vydání sborníku, který před-
nesené příspěvky zpřístupní čtenářům v písemné podobě.

Pavel Kocman

Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v no-
vověku a moderní době

Dne 4. dubna 2013 uspořádalo Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále CHSD) ve spolupráci 
s Akademií Jana Długosze v Čenstochové (dále AJD) v reprezentativních 
prostorách zámku Tovačov mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou 
vzájemným vztahům židů a šlechty v novověku a moderní době. Místo 
konání bylo organizátory (Aleš Zářický, Janusz Spyra, Jana Knapíková, 
Kateřina Včíslová – pro stručnost jsou jména uváděna bez titulů) vybráno 
záměrně, tovačovské panství totiž v letech 1887–1939 vlastnila rodina 
židovských velkopodnikatelů Gutmannů, mj. spolumajitelů Vítkovických 
železáren, která dosáhla v průběhu 19. století povýšení do rytířského stavu. 
V rámci konference moderované Januszem Spyrou (AJD) zaznělo celkem 
11 příspěvků historiků z České republiky, Polska a Německa. Výše uvedený 
hned v úvodu avizoval, že setkání bude mít spíše charakter pracovního 
semináře, a sdělil základní motivy vedoucí k jeho uspořádání. Za stěžejní 
lze považovat skutečnost, že význam židů v životě střední Evropy vyso-
ce převyšoval jejich procentuální zastoupení v populaci, což dosavadní, 
zejména polská, literatura dostatečně nereflektovala, a obsahovala řadu 
nepřesností. Konference byla uspořádána za účelem rozšíření stávající 
výzkumné platformy dané problematiky, informování se o badatelské 
činnosti v sousedních zemích a výměny nových poznatků. 

Blok prvních tří referátů tvořil v podstatě homogenní celek, jehož 
leitmotivem byla hospodářská užitečnost židů pro „jejich“ vrchnost. První 
příspěvek Vztah šlechty a židů na Moravě v novověku v podstatě shrnoval vý-
sledky společného výzkumu Helmuta Teufela a Pavla Kocmana (Společnost 
pro dějiny Židů v ČR, Židovské muzeum v Praze). Prezentace příspěvku 
se ujal Pavel Kocman, který zároveň zastupoval Židovské muzeum v Praze. 
Na začátku představil všeobecný vývoj židovské minority ve sledovaném 
období, v němž mimo jiné konstatoval, že židé byli oblíbenými vrchnos-
tenskými nájemci palíren (až 90 % palíren na Moravě bylo v nájmu židů) 
a skláren. A právě z této skupiny nájemců se rekrutovala vrstva židovských 
podnikatelů. Samotným jádrem přednášky bylo představení proměn sídelní 
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struktury moravských židů na základě studia lánových rejstříků a kato-
lických matrik ve vztahu k majetkoprávním poměrům šlechtických rodů. 
Výsledný historický místopis autoři chronologicky rozčlenili na období 
po 50 letech.1 

Druhým příspěvkem „…abychom je za poddané přijali a jim živnosti 
přáli…“ otevřel Jan Al Saheb (CHSD / Muzeum Těšínska v Českém Těšíně) 
otázku koexistence židovských komunit a jejich vztahů s církevní vrchností, 
konkrétně olomouckým biskupstvím v období 16.–17. století. Autor popsal 
postavení židů jako silných hráčů v odběratelsko-dodavatelských vztazích 
na dominiích. Konstatoval, že židé byli na biskupských panstvích zpravi-
dla nájemci mýtného regálu a palíren, ve dvou případech dokonce celého 
chropyňského panství. Nejdůležitější motivace protekcionismu židů byla 
podle autora motivace ekonomická. Vrchnost profitovala z židovského oby-
vatelstva tím, že bylo podrobeno zvýšeným poddanským dávkám a zároveň 
jí také poskytovalo kapitál formou peněžních půjček. Podle Al Saheba byl 
vztah mezi židovskou komunitou a církevní biskupskou vrchností vztahem 
indiferentní loajality, v pravdě obchodní záležitostí.

Třetí účastnice konference Hana Legnerová ze Státního oblastního 
archivu Litoměřice se zabývala kontakty Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic 
a jeho manželky Polyxeny z Pernštejna se židovskou minoritou. Rozli-
šila přitom tři skupiny kontaktů, a sice s privilegovanými dvorními židy, 
pražskými židy a židy usazenými na lobkovickém panství. Vztah ke třetí 
skupině autorka vysvětlila na příkladu města Roudnice nad Labem, jež 
náleželo lobkovickému rodu více než tři sta let. Lobkovicové zde působili 
jako ochránci židovské komunity, která byla zatížena většími poddanskými 
dávkami než ostatní křesťanské obyvatelstvo. Přesto se do přímého kon-
taktu s židovským obyvatelstvem roudnického panství Zdeněk Vojtěch 
z Lobkovic nedostával. Kontakty roudnické židovské komunity s vrchností 
byly výjimečné a probíhaly zpravidla nepřímo skrze vrchnostenské úřed-
níky. V jiné situaci se nacházeli pražští a privilegovaní dvorní židé. S nimi 
byl Zdeněk Vojtěch již v přímém kontaktu. Z pozice vysokého zemského 
úředníka udržoval styky s finančníkem Baševim a jinými pražskými židy, 
kteří mu pomáhali shánět finanční hotovost, čímž se odlišovali od židů 
usazených na lobkovickém panství.

V následujících třech příspěvcích byli účastníci seznámeni s výsled-
ky bádání polských historiků. Janusz Spyra se ve svém referátu zaměřil 
na vztah šlechtických feudálů a jejich židovských poddaných v novověku 

1 V první polovině 16. století měli dle autorů největší vliv na usazování židů na Moravě 
Pernštějnové, od 1. poloviny 17. století jsou trvale v popředí Lichtenštejnové, Kounicové 
a Ditrichštejnové. Západní Morava v 18. století byla zase typická tvorbou velkého počtu ži-
dovských obcí na panstvích jednotlivých vrchností. V 19. století se již na Moravě objevil první 
židovský feudální pán – v roce 1847 (1848) zakoupil Koryčany Salomon Mayer svobodný 
pán von Rothschild.
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na příkladu Opavského a Těšínského Slezska. Do roku 1848 se tento 
vztah opíral o vzájemný prospěch. Šlechtě tato situace přinášela finanční 
bohatství a zároveň jí odebírala některé sféry působnosti, židům pro změnu 
poskytovala možnost obživy a v některých případech právo pobytu. V době 
po třicetileté válce místní slezští šlechtici pronajímali židům své hospodář-
ské pravomoci, zejména na produkci, prodej a výčep alkoholu. Další židům 
pronajímali právo výběru cel a mýt, příp. právo obchodu s textiliemi či 
jinými surovinami. Židé disponovali kapitálem, proto si zde mohli dovolit 
půjčovat peníze jak měšťanům, tak šlechticům. Slezská židovská minorita 
se nacházela v pozici dvorských židů. Místní šlechta se mnohokrát postavila 
proti pokusům o opětovné vypovězení židů jak ze strany panovníka, tak ze 
strany měšťanů. Od druhé poloviny 18. století se šlechtici a židé začínají 
ujímat společných hospodářských záměrů a v 19. století se zde vyskytují 
první příklady židovských nobilitací.

Barbara Kalinowska-Wójcik (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Śląski, Katowice) se ve svém vystoupení zaměřila na postavení židů v hospo-
dářství slezského stavovského panství Pština (Pless, Pszczyna) od poloviny 
17. do počátku 19. století, kdy došlo ke změně právního a společensko-
-hospodářského postavení židovského obyvatelstva v Pruském království. 
Základnu pro výzkum ji poskytly dokumenty z Archivu pštinských knížat 
(Promnitzové 1548–1765, Anhalt-Cöthenové 1765–1846 a Hochbergové 
1846–1944). Nejvíce autorka čerpala z ročních finančních zpráv Úřadu 
rent, které poskytují údaje o příjmech a výdajích vrchnostenské správy 
pštinských pánů v celém sledovaném období. Židé na území pštinského 
panství, podobně jako na jiných místech ve Slezsku, se zabývali zejména 
vedením vrchnostenských krčem, výčepem vodky a trhem s pivem. Přispí-
vali tím k hospodářskému rozvoji dominia a stejně tak k nárůstu příjmů 
do pokladny Úřadu rent. 

Druhým zástupcem AJD byl Dariusz Złotkowski, který se zaobíral 
problematikou vztahů židů a šlechty v pohraničí Slezska, Velkopolska 
a Malopolska v 19. století. Sledované období bylo charakteristické zvýšením 
hospodářské aktivity židů, což souviselo s hledáním nových hospodářských 
pozic v době výrazných kapitalistických proměn (roku 1864 bylo na území 
ruského záboru zrušeno nevolnictví). Rolnictví se v tomto pohraničí dostalo 
pod silný vliv rozvíjejícího se průmyslu. Mimořádný byl dle Złotkowského 
vzrůst podílu židovského obyvatelstva na uvedených změnách. Židé nejenže 
zajišťovali chod průmyslu, ale stále více projevovali snahy o samostatný 
pronájem jednotlivých šlechtických hospodářství, na kterých byla rozvíje-
na propinace nebo jiné raně kapitalistické formy produkce, jako papírny, 
mlýny, těžba železné rudy nebo průmyslové manufaktury. Tento proces 
můžeme podle autora sledovat již od 30. let 19. století.

Jestliže první část konference se nesla v duchu hospodářských dějin, 
ve druhé polovině se tematika příspěvků i doprovodná diskuze stočila spíše 



276

K R O N I K A

k dějinám sociálním. Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy (ÚSD FF UK) reprezentoval výzkumem nobilitací osob židovské 
víry a původu v Prusku Jan Županič. Zatímco v habsburské monarchii 
od přelomu 18. a 19. století probíhaly židovské nobilitace bez větších 
obtíží, Prusko bylo vůči židovským poddaným zdrženlivější. Přestože židé 
v Prusku měli lepší společenskou pozici, málokterému se zde podařilo 
získat šlechtický titul. Vládnoucí kruhy se obávaly narušení křesťanského 
charakteru šlechty, která se od Rakouska odlišovala nejen menším počtem, 
ale také strukturou.2 Velký vliv na udílení šlechtických titulů měli v Prusku 
členové vládního kabinetu a úředníci, např. Heroldsamt byl vysloveným 
odpůrcem udílení židovských nobilitací. Židovští konvertité se nacházeli 
v lepším postavení než samotní židé, mohli získat titul za finanční dary, 
zřizování nadací nebo jiné dobročinné úsilí. Požadavkem bylo také utvo-
ření fideikomisu. Nobilitace udělované za finanční dary i v Prusku vedly 
podle J. Županiče k vytvoření negativního postoje ke šlechtickým titulům 
ve společnosti.

Tomáš Krejčík (CHSD) v referátu Bankéř a matka představená po-
jednal o historii brněnského ústavu šlechtičen, který byl nejstarší institucí 
svého druhu v habsburské monarchii. Členky zmíněného ústavu nosily 
povinně odznak, za který musely od roku 1811 platit poplatek 12 dukátů. 
Správou příslušného účtu byl záhy pověřen spřátelený brněnský bankéř 
a podnikatel Filip Gomperz, který svěřené finance investoval do cenných 
papírů a státních dluhopisů. Autor vyjádřil na závěr pobídku k výzkumu 
kontaktů představitelů tradičních katolických institucí s židovskými bankéři. 

Poté představil další člen CHSD Aleš Zářický dvě zcela rozdílné, 50 let 
od sebe vzdálené, životní pozice bratří Wilhelma a Davida Gutmannů. 
V první poloze zasazené do 40. a 50. let 19. století byli příslušníci této 
židovské rodiny představeni jako ditrichštejnští poddaní hledající cestu 
k politické, společenské a ekonomické emancipaci, ve druhé zasazené do po-
sledního desetiletí 19. století zase jako nobilitovaní příslušníci nejvyšších 
ekonomických elit Rakousko-Uherské monarchie. Autor si položil otázku, 
zdali v tomto druhém období hráli Gutmannové roli tradiční aristokracie. 
Vyslovil přitom tezi, že Gutmannové nedostali potřebný čas k příslušné 
přeměně a jedinými zástupci židů, kteří „aristokratické mentality“ dosáhli, 
byli Rothschildové. Také nákup tovačovského velkostatku byl z pohledu 
Gutmannů chápán jako podnikatelská investice, čemuž nasvědčovaly i je-
jich další podnikatelské kroky v tomto regionu. V následné plodné diskuzi 
ostatní účastníci setkání tuto autorovu tezi o vývoji mentality židovských 
nobilitantů a vztahu staré a nové šlechty potvrdili.

2 Převažovali důstojníci, důležitá byla držba velkostatku, podíl nové šlechty byl vysoký, 
ale klesal.
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Sławomir Górzyński (Polskie Towarzystwo Heraldyczne w Warsza-
wie) seznámil přítomné s výsledky svého dlouholetého výzkumu šlechty 
a šlechtických nobilitací v Haliči. Země se vyznačovala značným podílem 
židovského obyvatelstva, usazeného především v menších městech. Ve svém 
příspěvku se autor zaměřil na otázku židovských nobilitantů, vyskytl se 
však podle něj problém určení, koho lze v 19. století považovat za žida. 
Autora tak zajímaly osoby deklarující židovské vyznání pouze v samotném 
okamžiku nobilitace (část nobilitovaných již tvořili konvertité). Autor využil 
svého zájmu o heraldiku a ve druhé části příspěvku představil přítomným 
formou prezentace erby nobilitovaných židovských rodů. Přitom konsta-
toval, že nobilitanti často užívali polských predikátů a mluvících erbů, 
kterými zdůrazňovali svůj haličský původ.

Václav Horčička (ÚSD FF UK) v závěrečném příspěvku celé konfe-
rence představil osobnost kněžny Elsy von und zu Liechtenstein, rozené 
von Gutmann. Dcera velkoprůmyslníka a příslušníka jedné z nejvlivnějších 
židovských podnikatelských rodin celé monarchie se jako konvertitka 
provdala za lichtenštejnského následníka trůnu Františka. Sňatek byl 
uzavřen nejdříve v tajnosti, poněvadž vztah porušoval dobové konvence. 
Pro smýšlení šlechtické společnosti představoval židovský původ nevěsty 
vážnou překážku. Nicméně po Františkově nástupu na trůn byl sňatek 
roku 1929 oficiálně potvrzen. Židovský původ Elsy nebyl trnem v oku 
pouze aristokratické společnosti, ale záhy byl zneužit také v domácím 
i zahraničním politickém boji. Autor ve svém příspěvku rovněž vyzdvihl 
společenské působení kněžny.

Na závěr se přítomní dohodli, že výsledkem setkání bude společná 
publikace, reflektující vzájemné ekonomické, společenské a kulturní vztahy 
židovských elit a šlechty v novověku s přesahem do moderní doby. Sborník 
bude obsahovat také příspěvek Miloše Hořejše z Národního technického 
muzea v Praze, jenž svůj referát o arizaci pozemkového majetku židovských 
elit ze zdravotních důvodů nemohl na konferenci přednést. Závěrem lze 
konstatovat, že příspěvky vyvolaly živou diskuzi a že cíle vytýčené organi-
zátory byly nadmíru naplněny.

Martin Drápela – Ondřej Štarman

Mezinárodní workshop Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und 
die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert

Ve dnech 25. a 26. dubna letošního roku proběhl workshop Česko-
-lichtenštejnské komise historiků Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein 
und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert / Knížecí dům, stát Lichtenštejnsko 
a Československo ve 20. století. Po vranovském (Místa lichtenštejnské paměti ; 
listopad 2011), vídeňském (Lichtenštejnové: Kontinuity – Diskontinuity ; 
červen 2012) a brněnském (Lichtenštejnové a umění ; prosinec 2012) se 
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závěrečné pracovní setkání uskutečnilo v Praze. Role spolupořadatelů se 
kromě Česko-lichtenštejnské komise historiků ujaly Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, Archiv hlavního města Prahy a Matice moravská (hlav-
ní organizační odpovědnost připadla na Jana Županiče z FF UK). Díky 
vstřícnosti Archivu hlavního města Prahy se konference konala v repre-
zentativních prostorách Clam-Gallasova paláce, který také svým osudem 
konvenoval konferenčnímu tématu (v meziválečné éře byl nuceně pronajatý 
ministerstvem financí, v roce 1945 zkonfiskován).

Referáty workshopu byly seřazeny do několika bloků kombinujících 
chronologické a tematické hledisko. Po každém referátu následovala disku-
se, na kterou byla vyčleněna stejná doba jako na samotný referát. Příspěvky 
byly přednášeny v německém jazyce. Kromě referujících a členů komise 
se workshopu účastnili zástupci diplomacie obou států, několik pozvaných 
diskutujících (mj. Tomáš Dvořák či Martin Markel) a také zájemci z širší 
veřejnosti.

Čtvrteční dopolední blok (Majetkové poměry a pozemková reforma) 
byl věnován meziválečné éře a především jednomu z „pilířů čsl. revoluce“ 
(Peroutka) – tzv. první pozemkové reformě. Zatímco Christoph Merki (dříve 
Liechtenstein-Institut) představil vývoj pozemkové držby Lichtenštejnů 
z širší perspektivy (Besitzverschiebungen: Vom Grundherrn zum Bankier), 
Susanne Keller (Universität Zürich) se zaměřila na vlastní průběh mezi-
válečné pozemkové reformy na lichtenštejnských majetcích (Fürstenhaus 
und Bodenreform), a to speciálně na příkladu velkostatku Kostelec nad 
Černými Lesy. Blok uzavřel Lothart Höbelt (Universität Wien, Institut für 
Geschichte) vystoupením, v němž se zamýšlel nad proměnami v postavení 
šlechty v Rakousku v první polovině 20. století (Adel in Österreich und die 
Brüche von 1918–1933–1938–1945). 

Odpolední blok (Vyvlastnění  ) uvedl Peter Geiger (dříve Liechten-
stein-Institut) příspěvkem o situaci Lichtenštejnů v letech 1938–1945, se 
zaměřením na snahy o udržení pozemkového vlastnictví a revizi prvorepub-
likové pozemkové reformy (Bemühungen um Rückgewinnung und Rettung 
fürstlicher Güter 1938 bis 1945). Dále následovaly dva příspěvky věnované 
období po roce 1945, spojenému s konfiskacemi na základě dekretů 
prezidenta republiky – Václav Horčička (Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy, Ústav světových dějin) představil postup státních úřadů i snahy 
Lichtenštejnů o záchranu jejich majetku (Enteignungen 1945 bis 1948), 
Ondřej Horák (Právnická fakulta Palackého univerzity, Katedra teorie 
práva a právních dějin) se zaměřil na právní stránku poválečných opatření 
vůči Lichtenštejnům (Die rechtlichen Aspekte der Eingriffe des Staates in das 
Vermögen des Fürstenhauses Liechtenstein). Večer se pak uskutečnilo 9. řádné 
jednání Česko-lichtenštejnské komise historiků.

Páteční dopolední program zahájila Catherine Horel (Université de 
Paris I, Sorbonne) příspěvkem o zásazích do majetku šlechty v Maďarsku 
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po roce 1945, kterým navázala na čtvrteční odpolední blok a současně 
ho i uzavřela. V rámci dalšího přednáškového bloku (Správa a sbírky) 
představil Josef Löffler (Universität Wien, Institut für Geschichte) podobu 
a vývoj knížecí správy až do roku 1948, Johann Kräftner, který jako jedi-
ný přednášel na všech čtyřech lichtenštejnských workshopech, referoval 
o osudu knížecích sbírek ve 20. století (Die Fürstlichen Sammlungen im 
20. Jahrhundert) a Arthur Stögmann (oba The Princely Collections Vaduz 
– Vienna) přiblížil osudy a obsah fondů Domácího archivu odvezených 
po 2. světové válce do Sovětského svazu (Einblick in den zwischen 1945 
und 1997 im „Sonderarchiv Moskau“ verwahrten Teilbestand des Hausarchivs). 

Odpolední program pokračoval druhým konferenčním vystoupením 
Petera Geigera (Alle enteigneten liechtensteinischen Staatsangehörigen: Wer, 
was, wo? Was wurde aus dem enteigneten Besitz? ), který představil všechny 
lichtenštejnské občany a jejich majetky, o něž přišli v Československu 
po roce 1945. Dále následoval závěrečný blok (Vztahy a stereotypy), v němž 
se Roland Marxer (dříve Amt für Auswärtige Angelegenheiten) zabýval 
vztahy mezi Československem, resp. Českou republikou a Lichtenštejnskem 
od roku 1945 do současnosti včetně pozadí diplomatických jednání (Die 
Beziehungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Tschechoslowakei – 
Tschechien Republik seit dem Zweiten Weltkrieg) a studenti katedry sociologie 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Karina Hoření, Alžběta 
Steinerová, Vojtěch Drašnar a Kamila Kohoutová přiblížili v kolektivně 
zpracovaném i předneseném příspěvku („Die Gestaltung der Liechtenstein“. 
Gegenwärtiger soziologischer Diskurs zur liechtensteinischen Frage in Tsche-
chien) současný náhled na lichtenštejnskou otázku v odborné literatuře, 
mediích i veřejnosti (na vzorku návštěvníků zámku Lednice). Konferenci 
uzavřeli spolupředsedové komise Tomáš Knoz a Peter Geiger, přičemž 
jejich vystoupení měla do jisté míry také bilanční charakter a ohlédla se 
za činností komise v posledních dvou letech. Komise se v následujících 
měsících bude věnovat přípravě závěrečné zprávy (přibližně 160 stran) 
shrnující hlavní témata proběhlých workshopů.

Ondřej Horák

M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)
V Bratislave sa dňa 23. mája 2013 uskutočnila odborná konferencia 

o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako organizátorovi čes-
koslovenského zahraničného vojska – légií. Konferencia sa konala pri 
príležitosti 20. výročia vzniku Nadácie M. R. Štefánika, ktorá sa zaslúžila 
o obnovenie Štefánikovho pamätníka v Bratislave a podujatie aj iniciova-
la. Spoluorganizátormi a odbornými garantmi podujatia boli Historický 
ústav Slovenskej akadémie vied, Vojenský historický ústav a Slovenská 
historická spoločnosť.
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Rokovanie konferencie otvoril v mene nadácie profesor Dušan Ba-
koš, predseda Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika; v úvode účastníkov 
podujatia pozdravili zástupcovia spoluorganizátorov a za Československú 
obec legionársku v Prahe jej miestopredseda pre zahraničné styky Emil 
Cigánik. Už úvodný príspevok Jána Fusku pripomenul štefánikovskú pro-
blematiku a aj jej čiastočnú nepohodlnosť pre časť politickej reprezentácie 
nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Štefánika a jeho myšlienkový odkaz 
– a to je aj potešiteľné – si viac osvojila mládež a široké vrstvy verejnosti 
než slovenské politické elity v minulosti, a žiaľ, až na malé výnimky, aj 
v súčasnosti. Čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika, profesor Ján 
Fuska, informoval aj o pripravovanej knihe o pomníkoch M. R. Štefánika 
na Slovensku a v zahraničí.

Ďalšie referáty sa venovali všetkým zložkám légií – ruským, francúzskym, 
talianskym a srbským, rôznym Štefánikovým pomníkom a pietnej spomienke 
na Štefánika na Bradle v pamätných rokoch 1968–1969. Zhromaždenie 
na Bradle, na ktorom sa zúčastnilo 150 000 – 200 000 ľudí sa po dlhých 
rokoch stalo prvou slávnosťou na uctenie Štefánika a bolo chápané aj ako 
protest proti vláde komunistickej strany. Riaditeľ Vojenského historického 
ústavu v Bratislave Miloslav Čaplovič vo svojom referáte podal prehľad 
o vzniku čs. zahraničného vojska v Rusku, vo Francúzsku a napokon 
aj v Taliansku a o problémoch, ktoré muselo naše politické a vojenské 
vedenie prekonávať pri jeho výstavbe ako v Rusku, tak aj vo Francúzsku 
a Taliansku. Pri odstraňovaní negatívnych postojov k vzniku čs. zahranič-
ného vojska väčších rozmerov zohrala rozhodujúcu úlohu organizátorská 
činnosť M. R. Štefánika a jeho mimoriadne diplomatické schopnosti. Ale 
nielen tie, lebo práve aj v Rusku sa na prelome rokov 1918/1919 ukázalo, 
že Štefánik je aj dobrý vojenský organizátor, rozumie problematike a po-
trebám armády. Po svojej inšpekcii a diskusiách s dôstojníkmi a vojakmi pri 
rôznych jednotkách pochopil nielen potrebu vystriedania, resp. stiahnutia 
vojsk unavených fyzicky aj psychicky z frontovej línie, ale aj to, že aj keď 
je štátne zriadenie demokratické, v ozbrojených silách nemá demokracia, 
schôdzovanie a diskutovanie o rozkazoch veliteľov a podobné aktivity 
miesto, pretože vedú až k anarchii a v konečnom dôsledku ohrozujú ar-
mádu a jej existenciu ako celok.

Zaujímavý bol aj príspevok Natálie Krajčovičovej o sociálnom postavení 
legionárov a príspevky o legionárskych pomníkoch na Slovensku (J. Babjak). 
Veľkým prínosom bol referát francúzskeho historika Etienna Boisserieho 
z Paríža, ktorý priblížil účasť francúzskych legionárov v bojoch vo Francúz-
sku pri Vouziers a Terrone na základe pre nás ťažko prístupných a aj málo 
známych vojenských dokumentov – denných zápisov francúzskej armády, 
ktoré obsahujú detailné informácie o bojových operáciách, účasti jednotiek 
na príslušných úsekoch frontu, stratách a podobne. F. Vrábel sa vo svojom 
referáte o Štefánikovom pobyte na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 
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venoval zložitej problematike nariadenia č. 588 zo 16. januára 1919, ktorým 
Štefánik ako minister vojny zrušil volené orgány v ruských légiách a preme-
nil dobrovoľnícke revolučné vojsko na pravidelnú organizovanú armádu 
novovzniknutého demokratického štátu – Československej republiky. Pre 
lepšie poznanie tejto problematiky bude však potrebný ešte ďalší archívny 
výskum a to najmä pokiaľ ide o otázku, prečo bol rozkaz publikovaný až 
28. februára 1919, teda s odstupom mesiac a pol od jeho vydania.

Na záver konferencie, ktorá sa tešila značnému záujmu odborníkov 
aj širokej verejnosti, sa rozvinula spontánna diskusia, v rámci ktorej si 
prítomní spresňovali niektoré pojmy, poukázali na rozdielne výklady a aj 
na pretrvávajúce problémy v historiografii o légiách. Tým akoby symbolicky 
naznačili, že výskum dejín tohto obdobia a významnej kapitoly v dejinách 
českého a slovenského národa ani po takmer sto rokoch nie je uzavretý, 
je v ňom ešte veľa bielych miest a otázok, ktoré čakajú na objektívnejšie 
zhodnotenie, ako to bolo v minulosti. K lepšiemu poznaniu dejín légií by 
mali prispieť aj novo sprístupnené dokumenty z francúzskych a talianskych 
archívov. Ďalšia možnosť sa nám otvára sprístupňovaním archívov v Rusku 
a veľa možno očakávať od dôkladnejšieho výskumu v archívoch nemec-
kých, najmä pokiaľ ide o ministerstvo zahraničných vecí a vojenský archív. 
Nemecký materiál – našimi historikmi len málo využívaný – by mohol 
prispieť aj k lepšiemu poznaniu úlohy nemeckej diplomacie pri vyvolaní 
konfliktu medzi légiami a sovietskou mocou v Rusku (vyslanec Mirbach) 
v období po uzavretí Brestlitovského mieru. Hoci existuje staršia a veľmi 
presvedčivá práca ruského v emigrácii žijúceho historika Victora M. Fica 
The Bolsheviks and the Czechoslovak legion, The Origin of Their armed conflict 
March–May 1918 (New Delhi, Abhinav Publications 1978), v ktorej autor 
dokumentárne podložil svoj záver, že konflikt úmyselne vyvolala boľševická 
vláda, pričom nemalú úlohu zohrali aj informácie od českých a slovenských 
ľavicových sociálnych demokratov, resp. komunistov, ktorí zámerne náladu 
v čs. légiách v Rusku skresľovali a sovietskym predstaviteľom tvrdili, že 
väčšina z legionárov je stúpencom boľševikov, vo veľkej časti odbornej 
literatúry ešte stále pretrváva názor, že konflikt vyvolalo československé 
politické a vojenské vedenie v spolupráci s Francúzskom a Anglickom a tie 
ho aj financovali.

Možno očakávať, že pripravovaný zborník referátov z konferencie 
prinesie veľa nových zaujímavých poznatkov a stretne sa medzi znalcami 
a záujemcami o dejiny légií a aj u ďalších čitateľov so záujmom.

Ferdinand Vrábel

Cyril a Metoděj v Moravském zemském muzeu
U příležitosti 1150. výročí příchodu byzantských misionářů Cyrila 

a Metoděje na Moravu byl v Moravském zemském muzeu (MZM) uspořádán 
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velkolepý výstavní projekt Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo (28. března – 
29. září 2013), který je součástí širšího programu velkých oslav příchodu 
věrozvěstů na Velkou Moravu. Jedná se o představení obecně kulturního 
a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na význam 
jejího vlivu z hlediska formování českého národního společenství. Její sou-
částí je špičková historická a archeologická prezentace materiálů (názorných 
modelů i jedinečných exponátů) nashromážděných během více než půl 
století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se 
k Velké Moravě v období před i po příchodu věrozvěstů. Nejrozměrnější 
model na výstavě představuje sakrální centrum odkryté v Uherském Hradi-
šti-Sadech. Tento areál bývá označován za působiště arcibiskupa Metoděje. 
Z vystavených exponátů k Velké Moravě neodmyslitelně patří stříbrná ter-
čovitá plaketka tzv. sokolníka, stříbrné gombíky bohatě zdobené granulací 
nebo lunicové náušnice ze Starého Města, stříbrný křížek s vyobrazením 
ukřižovaného Krista či pozlacené stříbrné nákončí velmožského opasku 
a pozlacené bronzové kování v podobě miniatury bohoslužebné knihy 
z Mikulčic. Z dalších exponátů výstava nabízí například zlaté byzatské 
mince – solidy, které se na území Velké Moravy používaly jako platidlo pro 
zahraniční obchod, nebo unikátní hrobovou výbavu germánského krále 
z období stěhování národů nalezenou v Cezavách u Blučiny. 

Archeologicko-historická část výstavy je doplněna o část nazvanou 
Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře, jejímž cílem je prezenta-
ce uměleckých tradic v jednotlivých uvedených oblastech. Z vystavených 
exponátů lze zmínit například Janáčkův autograf Glagolské mše nebo kos-
týmní návrhy divadla na Veveří z roku 1918 k premiéře dramatické básně 
Vojtěcha Martínka Svatopluk. Návštěvníci výstavy zde mohou shlédnout 
rovněž dokumentární film o Velkomoravské říši v kontextu střední Evropy 
s názvem Kronika Velké Moravy. 

Přízemí Paláce šlechtičen nabízí možnost prohlédnout si prostřednic-
tvím fotografií dochované církevní památky z území tehdejší Velké Moravy, 
Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které mají s dílem a duchovním 
odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje i jejich učedníků nějakou souvis-
lost. Jedná se o rozsáhlé území, které bylo v 9. a 10. století prokázaným 
způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich žáků. 
Autor fotografií Mgr. Petr Francán na tomto projektu pracuje již několik 
let. Souborná fotografická prezentace stavebních památek a obsáhlejší texty 
upozorňují na hlubší významové souvislosti daného dějinného období.

Kaple Paláce šlechtičen je vyhrazena části výstavy nazvané Ohlas 
cyrilometodějské tradice v lidové kultuře. Zde je pojednáno zejména období 
19. století, kdy cyrilometodějská tradice zaznamenala značný ohlas v pro-
středí lidových vrstev moravského venkova i ve městech. Věrozvěstové se 
stali jednou z ikon české společnosti. Toto téma se objevuje na církevních 
medailích, na keramice nebo například na poutních tiscích. Zajímavé jsou 
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malované obrazy na skle (kupříkladu Křest knížete Bořivoje pocházející 
z okruhu ždánické malby z první třetiny 19. století), ručně psané a ilustro-
vané modlitby nebo také dokumentární fotografie z velehradských poutí 
z první třetiny 20. století. 

K výstavě je k dispozici multimediální průvodce a mnoho doprovod-
ných programů. Jedním z nich je výukový interaktivní program Putování se 
sv. Cyrilem a Metodějem, probíhající od 23. dubna do 27. září 2013, který 
je určen především žákům druhého stupně základních škol a studentům 
středních škol. V rámci divadelního léta na Biskupském dvoře byla ve spo-
lupráci s Městským divadlem Brno připravena inscenace Cyril a Metoděj 
aneb dobrodružství písma (22.–24. června a 4.–7. července 2013). Nezbytnou 
součástí doprovodných programů jsou i přednášky pro veřejnost, které 
připravili doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. z MZM (Cyril a Metoděj – doba, 
život, dílo. 1150 let od příchodu byzantských věrozvěstů) a PhDr. Dr.h.c. Vla-
dimír Vavřínek, CSc. ze Slovanského ústavu AV ČR (Konstantin – Cyril 
a Metoděj. Počátky slovanské vzdělanosti).  Dagmar Grossmannová

Ctibor Nečas (1933 – 26. 7. – 2013). Albo anni notandi lapillo 
Své klasické vzdělání připomíná s humorem sobě vlastním sám jubi-

lant, přední historik moderních obecných a českých dějin, vynikající učitel 
a vzácný člověk profesor Ctibor Nečas. Při podobných příležitostech bývá 
zvykem psát o duševní svěžesti, čilosti a podobných vlastnostech jubilantů, 
byť se někdy jedná spíše o projev snahy potěšit je. V případě profesora 
Nečase je ovšem ono připomenutí svěžesti a čilosti zcela na místě. Nej-
přesvědčivějším důkazem toho je jeho osobní bibliografie, již od svého 
jubilejního sborníku dokázal výrazně obohatit.1

Svou učitelskou dráhu zahájil profesor Nečas v roce 1957 na středních 
školách v Ostravě, kde posléze v letech 1960–1962 působil i na Pedago-
gickém institutu. V roce 1962 začal učit na Pedagogickém institutu v Brně 
a po jeho přeměně na Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně zde 
působil do roku 1981. V roce 1981 se stal učitelem Filozofické fakulty 
téže univerzity. Zde také konečně v letech 1990 a 1992 dosáhl hodnosti 
docenta a profesora. V roce 2001 se stal emeritním profesorem, protože 
musel především ze zdravotních důvodů odejít do penze.

1 Srov. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity C-45, 1998, s. 7–19; Český 
biografický slovník XX. století. Praha 1999, s. 249; Čeští slavisté – osoby a instituce. Praha 1999, 
s. 218; Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha 1999, s. 346–347; 
Lexikon současných českých historiků. Praha 1999, s. 202–203; Milý Bore... Profesoru Nečasovi 
k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Edd. T. Dvořák, R. Vlček 
a L. Vykoupil. Brno 2003, s. 15–23. A dále také: Slovenský národopis 41, č. 2, s. 222–224; 
Sborník Pedagogické fakulty MU 2003, s. 93–94; Jižní Morava 2003, s. 304–306; Lexikon 
současných českých historiků. Ostrava 2012; Romano džaniben 2013, č. 1; Bulletin Muzea romské 
kultury 2013; www. radio.cz./romove/.
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Badatelsky se činorodý a nesmírně pracovitý profesor Nečas celoži-
votně soustředil na dvě velká témata. Věren odkazu svých učitelů Josefa 
Macůrka a Josefa Kabrdy upřel pozornost především na dějiny Balkánu. 
Trvalý zájem o hospodářské dějiny jej přitom vedl ke studiu otázek proni-
kání českého kapitálu do prostředí jihovýchodní a východní Evropy v ob-
dobí před první světovou válkou. Tři rozsáhlé monografie (Balkán a česká 
politika. Brno 1972; Na prahu české kapitálové expanze. Brno 1987; Podnikání 
českých bank v cizině 1898–1918. Brno 1993) a desítky studií publikovaných 
v domácích i zahraničních časopisech a sbornících vynesly jubilantovi vedle 
zaslouženého uznání vědecké obce i medaili České národní banky. Nad-
hled, s nímž přistupoval ke studiu balkánského regionu, dokázal uplatnit 
i ve svých studiích zaměřených na Masarykův vztah k jižním Slovanům. 
Nesporně velmi objevná je rovněž monografie Mezi muslimkami: působení 
úředních lékařek v Bosně a Hercegovině v letech 1892–1918 (Brno1992), v níž 
upozornil na velmi zajímavé problémy a také na další perspektivy bádání. 

Do pozice průkopníka se jubilant postavil svým druhým velkým té-
matem, jímž je studium dějin Romů. Svým zájmem a výsledky práce nejen 
upozornil na komplex prakticky zcela neřešených otázek, ale výrazně se 
zasloužil o rozvoj metodologie historického bádání, jak ukazuje řada studií 
věnovaných speciálně problematice pramenů zachycujících osudy Romů 
v různých časových obdobích. Soustavné studium dějin usazování Romů, 
jejich postupného začleňování do etnicky majoritní společnosti a tragického 
osudu v době druhé světové války poskytlo jubilantovi možnost publikovat 
velké množství přípravných studií, na něž navázaly velké a zásadní mono-
grafie. Jedná se především o knihu Holocaust českých Romů, vydanou stejně 
jako její anglický překlad v roce 1999, která shrnuje jubilantovo dlouho-
leté bádání; je opřena jak o rozsáhlý a vyčerpávající archivní výzkum, tak 
i o besedy s Romy, kteří holocaust přežili. Několik besed jsem zažil jako 
nezúčastněný svědek a vždy jsem obdivoval schopnost profesora Nečase 
navázat kontakt s respondenty a velmi citlivým způsobem udržet tok řeči 
tak, aby získal maximum relevantních informací. Monografie nesporně 
přispívá k poznání holocaustu na evropské úrovni a je jedním z předních 
výsledků české historické vědy posledních let. 

K zaplňování proslulých bílých míst přispěl jubilant i další svou velkou 
monografií, kterou nazval Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945) 
(Brno 2005). V ní opět shrnul výsledky dlouholetého bádání a přispěl 
podstatným způsobem k poznání osudu Romů od osvícenského raného 
novověku, tedy od okamžiku, kdy se jim začíná výraznějším způsobem 
věnovat i zákonodárství. Podobným způsobem, tentokrát na příkladech 
konkrétních osob a jejich životních příběhů, zobrazuje osudy romského 
etnika Špalíček romských miniatur (Brno 2008). 

Úspěchy v bádání nad dějinami Romů opět přinesly profesoru Neča-
sovi řadu ocenění, jež mu udělily např. Międzynarodowy związek więźniów 
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oświęcimskich (1976), Český svaz protifašistických bojovníků (1986–1987) 
a Český svaz bojovníků za svobodu (1989–1990 a 1991). V roce 1987 
obdržel spolu s profesorem Dušanem Holým Cenu Českého hudebního 
fondu a Cenu rektora Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1993 se stal 
nositelem medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 2008 mu byla 
udělena Cena města Brna. Cenu Muzea romské kultury získal za přínos 
k poznání historie Romů v roce 2011. Za přínos v oblasti historie byl v roce 
2012 odměněn Cenou Jihomoravského kraje. 

Vážený pane profesore a milý pane kolego, s úctou a obdivem k Va-
šim vědeckým výsledkům, pedagogickému umění a zanícení, s nimiž jste 
předával svoje znalosti a zkušenosti, a jedinečnému lidskému přístupu Vám 
ze srdce přejeme „Многая лета!“ Pavel Boček

Valná hromada Matice moravské
Ve středu 29. května 2013 se konalo na Filozofické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně v posluchárně D 51 valné shromáždění naší společnosti. 
Jak ukládají stanovy sdružení, bylo rozesláno oznámení o jeho konání všem 
členům dopisem. Jednání se zúčastnilo 28 osob (viz prezenční listina). Pro 
nedostatečný počet přítomných členů byl začátek jednání posunut o půl 
hodiny (viz pátý článek stanov). Tohoto času bylo využito k neformální 
diskusi s účastníky a k prezentaci nově publikovaných knih MM. Vlastní 
jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. 

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř (pro 
stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání účastníků 
proběhla volba návrhové komise ve složení Hana Ambrožová, Lenka Jano-
šová a Martin Markel. Následně byl schválen program jednání a účastníci 
shromáždění byli seznámeni se zprávou o činnosti sdružení v roce 2012, 
kterou přednesl jeho jednatel (její plné znění obsahuje následující pří-
spěvek). Poté vystoupil Pavel Pumpr, výkonný redaktor Časopisu Matice 
moravské, s informacemi o činnosti redakce. Ve své zprávě informoval 
o provedených pracích na dokončených, popř. rozpracovaných supple-
mentech ČMM, zejména však podal detailní přehled obsahu 131. ročníku 
periodika. Upozornil na jeho mírně zúžený rozsah ve srovnání s předcho-
zími ročníky, což bylo způsobeno vyřazením několika textů, které buď 
nesplňovaly odborné požadavky, nebo jejich rozsah neúměrně přesahoval 
stanovené limity k jejich publikování v ČMM. Připomněl trvající obtíže se 
získáváním dostatečného množství kvalitních recenzí a zpráv o literatuře, 
což vedlo například k absenci rubriky Regionalia. Nedostatečná infor-
movanost o regionální literatuře v periodiku kontrastuje s její rostoucí 
produkcí v posledních letech. V této souvislosti výkonný redaktor nabádal 
účastníky valné hromady, aby se osobně, resp. prostřednictvím spolupra-
covníků ve větším měřítku zapojovali do publikování v ČMM. V závěru 
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svého vystoupení informoval přítomné o podmínkách nového kola řízení 
pro výběr recenzovaných periodik, které vyhlásila Rada vlády pro výzkum 
a inovace. Do tohoto výběrového řízení byl časopis zařazen, výsledky však 
budou známy až na začátku července tohoto roku.

Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o finanč-
ním hospodaření společnosti v loňském roce (viz text následující po zprávě 
o činnosti), v níž podala přehled jednotlivých příjmových a výdajových 
položek. Následovala zpráva o kontrole hospodaření společnosti. Revizní 
komise ve složení Hana Jordánková (předsedkyně), Tomáš Knoz a Jiří 
Vaněk (členové) prováděla kontrolní činnost hospodaření průběžně během 
roku, závěrečný účet společnosti pak byl podroben kontrole 28. května 
2013. Komise, jak konstatovala její předsedkyně, neshledala v účetnictví 
žádné nedostatky. Následně byla předsedajícím umožněna diskuse k jed-
notlivým zprávám, do níž se však nikdo z přítomných nepřihlásil. Poté byly 
všechny předložené zprávy valným shromážděním jednomyslně schváleny. 

V dalším bodě jednání valné hromady Jiří Malíř objasnil důvody, které 
vedly výbor společnosti k vypracování návrhu změn stanov. Navrhované 
úpravy, které přítomní mohli srovnávat se stávajícím textem stanov, sdělil 
Bronislav Chocholáč. Předložený návrh schválila valná hromada jednomy-
slně a bez připomínek. 

V závěrečné diskusi vystoupili Jiří Malíř a Ladislav Hladký. J. Malíř 
apeloval na přítomné pedagogy, aby usilovali o větší zapojení studentů 
zejména bakalářského studia do činnosti společnosti. L. Hladký rozšířil 
informace uvedené ve zprávě o činnosti o spolupráci s Maticí srbskou. 
Jednak se vrátil k prezentaci sborníku Od Moravy k Moravě II, ale přede-
vším informoval přítomné o návrhu Matice srbské formalizovat podobu 
spolupráce stručnou dohodou, která by byla podepsána představiteli obou 
matic na podzim tohoto roku. 

Na závěr celého jednání přednesla Hana Ambrožová návrh usnesení, 
v němž pak valné shromáždění jednomyslně 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. Změny stanov společnosti
Dále vzalo na vědomí informaci L. Hladkého o rozvoji spolupráce 

s Maticí srbskou a o přípravě dohody o spolupráci.
Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 16:50 

hodin. 
Bronislav Chocholáč 
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Zpráva o činnosti Matice moravské v roce 2012
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané 23. května 2012 

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, Václav Štěpánek, 
Miloš Trapl a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod vedením její 
předsedkyně Hany Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz a Jiří Va-
něk. V průběhu roku nedošlo ve složení výboru a revizní komise k žádným 
změnám. Výbor i revizní komise se sešly v tomto roce třikrát. 

Členská základna společnosti byla stabilizovaná. Ke 30. dubnu 2013 
měla společnost 254 členů. Bohužel stále se nám 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 samostatných webových stránek sdružení (http://www.
matice-moravska.cz). Jednou ze základních povinností členů společnosti 
je placení členských příspěvků. V tomto ohledu je možné konstatovat, že 
většina členů tuto povinnost plní, v ojedinělých případech je však nutná 
urgence jejího plnění. 

Propagace činnosti (zejména publikační) byla prováděna především 
na přednáškách a konferencích (spolu)pořádaných společností. Distribuci 
matičních publikací nadále provozujeme prostřednictvím společností  
KOSMAS. V loňském roce pokračovala spolupráce s dalšími maticemi, 
zejména se jednalo o prohloubení kontaktů s Maticí slezskou (návštěva 
vedení MS a členů 26. května 2012 v Brně) a především s Maticí srbskou 
v Novém Sadu (účast delegace MM na prezentaci druhého sborníku 
Od Moravy k Moravě v Novém Sadu v říjnu 2012).

 
Publikační činnost 

Kontinuálně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské, které je 
nadále hlavním publikačním úkolem společnosti. V roce 2012 byla vydána 
dvě čísla již 131. ročníku periodika v celkovém rozsahu 440 stran. V tém-
že roce bylo ve spolupráci s Česko-lichtenštejnskou komisí publikováno 
v pořadí již třetí Supplementum ČMM s názvem Místa lichtenštejnské paměti, 
které k vydání připravili Tomáš Knoz a Peter Geiger. Další podrobnosti 
o časopisu a supplementu obsahuje zpráva Pavla Pumpra.

Mimo časopis se rozvíjela publikační činnost společnosti vydáváním 
dalších svazků existujících edičních řad Pramenů k moravským dějinám 
a Knižnice Matice moravské, a také publikováním prací mimo tyto řady. 
Většina publikací byla vydána ve spolupráci s bývalým Výzkumným stře-
diskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. 

Ediční řada Prameny dějin moravských byla rozšířena o 22. svazek 
s názvem František Skopalík. Život a dílo v dokumentech I, který edičně připra-
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vil Zdeněk Fišer. Kniha je úvodním svazkem třídílného edičního projektu, 
jehož cílem je zachytit osobnost Františka Skopalíka (1822–1891), „prvního 
rolníka“, jak byl svými současníky ve 2. polovině 19. století označován. 
Publikace prostřednictvím dokumentů mapuje Skopalíkův život, seznamuje 
s jeho zajímavými deníky vedenými v letech 1847–1851, otiskuje materiály 
vztahující se ke scelování a přibližuje také řadu jeho cest, jak po Moravě, 
tak i po zahraničí, např. po Itálii.

Jako 38. svazek Knižnice Matice moravské byla publikována práce 
Tomáše Dvořáka s názvem Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty 
pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 
Autor v knize na pozadí politického vývoje a myšlenkového ovzduší pová-
lečného Československa směřujícího ke komunistické totalitě představuje 
realizované nebo jen naplánované projekty nuceného přesídlení zbytku 
neodsunutých Němců, moravských Charvátů a dalších skupin obyvatelstva 
v rámci území republiky. 

Mimo ediční řady byla vydána monografie Morava v časech markra-
běte Jošta autorského kolektivu v čele s Liborem Janem. Postihuje vládu 
moravského markraběte z vedlejší větve Lucemburků na podkladě nejno-
vějších výzkumů mladší generace historiků. Jednotlivé kapitoly se věnují 
markraběti Joštovi a správě Moravy, jeho dvoru a zemskému soudu, roli 
měst i rodových klášterních fundací. Opomenuta není ani problematika 
vztahu markraběte k Uhrám, Braniborsku či opavskému Slezsku. 

K publikační činnosti loňského roku lze připojit i práci vzešlou z úsilí 
domácích a několika zahraničních výzkumníků nejmladší badatelské ge-
nerace. V závěru roku byla konečně do tisku připravena publikace Lenka 
Pokorná – Korytarová a kolektiv: Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa 
sjednocená – rozdělená.

Přednášková činnost
Ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU, brněnskou pobočkou 

HÚ AV ČR a dalšími institucemi se společnost podílela na přípravě mezi-
národní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa 
sjednocená – rozdělená, která se konala v Brně ve dnech 19. a 20. dubna 2012. 
Bylo na ní předneseno třicet příspěvků, z nich sedm badateli ze zahraničí.

Samostatně společnost realizovala přednášku Michaely Šeferisové-
-Loudové Umělecká výzdoba knihovny minoritů v Brně (pro členy Matice 
slezské a další zájemce). Matice moravská dále připravovala ve spolupráci 
s Historickým ústavem FF MU sérii samostatných přednášek předních 
zahraničních a domácích odborníků. Své výzkumy zde prezentovali:
Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem): Česko-německé vztahy a vzpomínková 

kultura 1989–2012
Marceli Kosman (Poznaň): O pożytkach dla Polaków ze spojrzenia na histo-

ryczne doświadczenia Czechów
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Jan Seidl (Praha): Hnutí sexuálních menšin v meziválečném Československu
Formou představení a diskuse nad knihou byly přiblíženy poznatky 

uložené ve sborníku: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter, 
který redigovali Karl Borchardt (Mnichov) a Libor Jan (Brno).

Výše uvedené série přednášek se účastnily v průměru čtyři desítky 
osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masaryko-
vy univerzity, ale i z dalších brněnských pracovišť (Historického ústavu 
AV ČR, Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského 
zemského muzea aj.). 

Získávání finančních prostředků
Nedílnou součástí činnosti výboru bylo získávání finančních pro-

středků pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti totiž 
není možné financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. 
Trvající hospodářská krize a rostoucí byrokratické požadavky ze strany 
vyhlašovatelů grantů a dotačních programů a projektů však tuto činnost 
velmi komplikují a znesnadňují. 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. I přes neúspěšnou žádost u MK ČR bylo získáno cel-
kem 335 193 Kč. Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti 
obsahuje zpráva Jiřiny Štouračové. 

Ve srovnání s předchozími léty sice v roce 2012 poklesl počet vyda-
ných prací, i přesto lze vydání pěti knih, ať již samostatně nebo ve spolupráci 
s dalšími institucemi, a zároveň publikování dvou čísel ČMM považovat 
za výsledek velmi dobrý. Stabilní rozsah a vysokou úroveň si uchovala 
přednášková činnost. Bohužel dlouhodobě se nedaří zapojit do činnosti 
společnosti ve větším měřítku studenty historie bakalářského a magister-
ského stupně. 

* * *

Úkoly na následující období (rok 2013)
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 132. ročníku ČMM, 

dalšího supplementa ČMM ve spolupráci s Česko-lichtenštejnskou komisí 
historiků a dále jedné až dvou publikací v rámci edičních řad.

2. V oblasti přednáškové opětovně připravit šest samostatných vystou-
pení domácích a zahraničních odborníků. Podílet se na přípravě a realizaci 
další mezinárodní konference doktorandů.

3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly 
podány v požadovaných termínech (od října 2012 do února 2013) granty 
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jme-
novitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností 
při Akademii věd ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Nadaci 
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Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude nutné 
získat nejméně 500 000 Kč.

Závěrem tohoto vystoupení mi dovolte, abych jménem výboru spo-
lečnosti i jménem svým vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na činnosti 
společnosti, za tuto práci na matiční roli upřímně poděkoval. 

Bronislav Chocholáč

Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2012
Výnosy v roce 2012 činily 844 584,16 Kč, náklady 887 044,60 Kč. 

Hospodářský výsledek je –42 460,44 Kč a je tvořen z hlavní činnosti sdru-
žení (publikační vydavatelská činnost).

Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Členské příspěvky  44 420 Kč
Předplatné časopisu  37 499 Kč
Prodej publikací a služeb 427 454 Kč
Dotace  335 193 Kč
(jedná se o dotace na činnost sdružení ze státních a veřejných zdrojů)
Úroky z BÚ 18 Kč

Členění nákladů podle účetních kapitol
Služby (výroba publikací) 418 906 Kč
ČMM – sazba, tisk včetně autorských honorářů 211 066 Kč
Mzdové náklady  194 400 Kč
Spoje – poštovné, telefon 33 802 Kč
Spotřeba materiálu 13 022 Kč
Bankovní poplatky 4 289 Kč
Jiné a ostatní 11 559 Kč

V kalendářním roce byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s činností 
Matice moravské.

Ztráta byla hrazena z výnosu předchozího období.

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 v elektronické podobě, a to 
ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru 
bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem, neužívejte 
dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – ode-
vzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte, prosíme, předem s redakcí. 
Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým 
přílohám je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj. 

K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné 
normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1 800 tiskových znaků s mezerami), resp. 
český podklad pro překlad do cizího jazyka, dále též český podklad pro anglický 
abstrakt (max. 600 tiskových znaků s mezerami) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně poznám-
kového aparátu (maximálně 70 000 znaků s mezerami), délka recenze 6 normo-
stran (10 000 znaků s mezerami) a délka anotace 2 normostrany (3 600 znaků 
s mezerami).

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 l do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište 
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počá-
teční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů 
či počtu stran se nedělají odklepy u pomlčky (jde o vyznačení rozsahu). Správná 
varianta: 1230–1253. Neužívejte zkracování letopočtu na poslední dvojčíslí (chybně: 
1230–53). Nezaměňujte pomlčku a spojovník: Pomlčka (–) se používá při uvádění 
rozsahu (od do, v tomto případě bez mezer) či při vyznačování přestávky v řeči 
(v tomto případě je oddělena od textu z obou stran mezerami). Spojovník (-) se 
užívá ve spojených výrazech typu Frýdek-Místek, francouzsko-německé jednání. 
Denní data uvádějte vždy pouze v jedné z následujících dvou forem: 1) 27. března 
1678, 2) 27. 3. 1678; nikdy nestřídejte obě podoby psaní. Hranaté závorky užívejte 
pouze v edici pro vkládání editorských poznámek. Citace vyznačujte kurzívou 
a uvozovkami (i samy uvozovky musí být v kurzívě).  

V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název, 
místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a číslo ISBN.

Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Příspěvky 
do rubrik Studie a články, Materiály a Rozpravy procházejí recenzním řízením, 
které je anonymní (viz www.matice-moravska.cz).  
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Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recto – r
verso – v
inventární číslo – inv. č.
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.

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.

Riley-Smith, 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. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Mo-
ravě. 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 19852, s. 135.
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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) V-2. Edd. J. Šebánek et 
S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

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.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu a jeho umístění 
(při opakovaném odkazu jen jeho vžitou zkratku), značku a název fondu (sbírky), 
inventární číslo, signaturu, číslo kartonu nebo knihy, název nebo popis dokumentu, 
pokud je to vhodné pro jeho bližší charakteristiku, a folio nebo stranu.

Vzor

Moravský zemský archiv v Brně, C 17 Pozemkové knihy, inv. č. 985, Pozemková 
kniha pro celé žďárské panství, f. 527v.

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

Internetové zdroje citujte uvedením oficiálního názvu dané stránky (je napsán 
na vrchní modré liště stránky prohlížeče), dále uveďte přístup ke zdroji a datum 
citace.

Vzor

Zapomenuté světlo (1996) / ČSFD.cz, http://www.csfd.cz/film/6683-zapomenute-
-svetlo, citováno 28. 5. 2005.

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

Redakce ČMM




