
OBSAH
STUDIE A ČLÁNKY
G o u g u e n h e i m ,  Sylvain: Role Byzance v kulturním vývoji Evropy v 9.–12. století / 

The Contribution of Byzantium to the European Cultural Development in the 9th–12th  
Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

B u r k e ,  Peter: Vstříc archeologii knihoven / Towards an archaeology of libraries  . . . . . . . .317
P a v l í č k o v á ,  Radmila: „Graf Zierotin, ist hin!“ Komemorativní tisky v kontextu rodové, 

kazatelské a řádové sebeprezentace / „Graf Zierotin, ist hin!“ Commemorative prints  
in context of family, homiletic and monastic order self-representation  . . . . . . . . . . . . . . . . . .329

V i k t o ř í k ,  Michael: Brachovi – příběh tří generací moravské židovské podnikatelské  
rodiny / The Brachs: a story of three generations of a Moravian Jewish entrepreneurial  
family  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351

K l a d i w a ,  Pavel: (Nejen) Boháč versus Rauchberg. Dobová reflexe výsledků sčítání lidu 
1880–1930 / (Not only) Boháč versus Rauchberg. Reflecting the results of the census of 
1880–1930 in the Czech Lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

P a v e l č í k o v á ,  Nina: Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického  
režimu / Church life in the Těšín region as focal point of interest of the Communist  
regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407

P o p e l k a ,  Petr: Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru 
(do konce 60. let 20. století) / The new landscape. The beginning of landscape re-cultivation 
in the Ostrava-Karviná district (until 1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445

LITERATURA
Základy
Das Briefbuch Abt Wibalds von Stablo und Corvey. Herausgegeben von Martina Hartmann nach 

Vorarbeiten von Heinz Zatschek und Timothy Reuter (M. Wihoda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
Biografický slovník českých zemí. Na dlouhé cestě (M. Krčmová  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
Frederick C. B e i s e r :  The German Historicist Tradition (T. Pánek  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485
Naděžda M o r á v k o v á :  František Graus a československá poválečná historiografie 

(J. Šrámek ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488
∗
Jiří K o ř a l k a  –  Johannes H o f f m a n n  (eds.): Tschechen in Rheinland und in 

Westfalen 1890–1918. Quellen aus deutschen, tschechischen und österreichischen Archiven 
und Zeitschriften (J. Vaculík )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492

Fritz S t e r n  –  Jürgen O s t e r h a m m e l  (Hgg.): Moderne Historiker. Klassische  
Texte von Voltaire bis zur Gegenwart (T. Borovský  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494

Hana K á b o v á :  Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické 
vlastivědě (J. Křesťan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495

Otto Gerhard O e x l e :  Die Wirklichkeit und das Wissen. Mittelalterforschung –  
Historische Kulturwissenschaft – Geschichte und Theorie der historischen Erkenntnis  
(T. Borovský  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496

Georgij Vladimirovič K a s ’ j a n o v  –  Aleksej Il’jič M i l l e r :  Rossija – Ukraina: kak 
pišetsja istorija: dialogi, lekcii, stat’ji (J. Švec )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497

Středověk a raný novověk
Dana D v o ř á č k o v á - M a l á  –  Jan Z e l e n k a :  Curia ducis, curia regis.  

Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců; Dana D v o ř á č k o v á - M a l á :  Královský 
dvůr Václava II. (T. Somer)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Thomas A. F u d g e :  Jan Hus. Religious Reform und Social Revolution in Bohemia  
(K. Hruza)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506

Jan A l  S a h e b :  Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–1619). V kontextu mensy 
olomouckého biskupství (J. Dvořák) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511

Olga F e j t o v á :  „Já pevně věřím a vyznávám...“ Rekatolizace na Novém Městě pražském 
v době pobělohorské (T. Malý  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515

∗
Vladimír V a v ř í n e k :  Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem (D. Kalhous) . . . . .519
Dariusz Andrzej S i k o r s k i :  Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

Rozważania nad granicami poznania historycznego (L. Jan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Michael L i n d n e r :  Jacza von Köpenick (ca. 1125/30–1176). Ein Slawenfürst des 

12. Jahrhunderts zwischen dem Reich und Polen. Geschichte aus einer Zeit, in der  
es Berlin noch nicht gab (M. Wihoda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521

Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (L. Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523



Klaus B i r n g r u b e r  und Christina S c h m i d  (Hg.), unter Mittarbeit von Herwig 
Weigl: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen (F. Laval  )  . . .524

Tomáš V e l í m s k ý :  Páni ze Svojšína, Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže  
(J. Škvrňák )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527

Dariusz K a r c z e w s k i :  Franciskanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. 
Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna (T. Borovský)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528

Martin M u s í l e k  a kol.: Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – 
stavební historie (L. Sulitková)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528

Dalibor P r i x  (ed.): Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci; Petr K o z á k  –  Dalibor 
 P r i x  – Michal Zezula a kol.: Kostel sv. Martina v Bohušově (E. Richtrová) . . . . . . . . . . . 531

Beat K ü m i n :  The Communal Age in Western Europe, c. 1100–1800 (V. Slováková) . . . . .534
Dějiny 19. a 20. století
Jiří K ř e s ť a n :  Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění (J. Němec)  . . . . . . . . . . . . . . . . .536
Václav Š t ě p á n e k :  Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století 

(P. Stehlík)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540
Matěj S t r o p n i c k ý :  Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve středu/tu zájmů 

československého roku 1968 (D. Nečasová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546
∗
Rudolf S v o b o d a :  Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém 

biskupském stolci (V. Lunga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552
Anne S y n n ø v e  S i m e n s e n :  Kvinnen bak fredsprisen. Historien om Bertha von 

Suttner og Alfred Nobel (J. Jindřišková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553
Vratislav D o u b e k :  Česká politika a [východní] vystěhovalectví 1848–1922  

(J. Křesťan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554
Štefan J a n č o :  Advokát Pavol Országh Hviezdoslav (S. Balík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556
Jiří Š o u š a :  Mezi brázdou a bankovním úvěrem. O agrárních a peněžních dějinách  

19. a 20. století (H. Sedláčková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557
Dan D i n e r :  Porozumět dvacátému století (R. Slabotínský) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557
Stanislav K o k o š k a  a kol.: Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických 

souvislostech (R. Slabotínský)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Ivo P e j č o c h :  Protikomunistické puče. Historie pokusů o vojenské svržení komunistického 

režimu v Československu v letech 1948–1958 (R. Slabotínský) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561
Hana B o r t l o v á :  Československo a Kuba v letech 1959–1962 (R. Slabotínský) . . . . . . . . 562
Miloslav R e c h c í g l  ml.: Pro vlast. Padesát let Společnosti pro vědy a umění (SVU) 

(J. Křesťan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563

Regionalia
Kolektiv autorů: Hluk. Dějiny města (L. Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565
Radek J a n č á ř :   Komňa: minulost a současnost (L. F. Peluněk ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
∗
Sborník Ostrava padesátiletý (1963–2013) (A. Barcuch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
Emil K o r d i o v s k ý  a kolektiv: Drnholec (L. Jan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573
Vladimír V e l e š í k  –  Vladimír V e l e š í k  ml.: Banín. 720 let obce  

na česko-moravském pomezí (R. Antonín – J. Dvořák)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574
Martin B o š t í k  –  Stanislav V o s y k a  –  Jaromír Zemina: Václav Boštík  

(1913–2005). K stému výročí malířova narození (J. Křesťan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576

KRONIKA
Historická geografie v digitálním světě  (A. Vyskočil  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578
Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“ (J. Knapiková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579
Dějiny podnikání a podnikatelstva (M. Kollerová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583
Valašsko – historie a kultura (J. Knapiková)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
Paměť míst. Konference o vlastivědné práci na Moravě (L. F. Peluněk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588
Via Benedictina. 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko (E. Richtrová) . . . . . . . . . . . . .589
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České republice na úsvitu 

21. století. Směry – tendence – proměny (S. Bárta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593
Financial Aspects of Medieval Economy (S. Bárta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594
Životní jubileum doc. Vladimíra Vašků (Z. Sviták)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596
Historik gentleman Jaroslav Mezník (1928–2008) (T. Borovský) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599



ROČNÍK CXXXII
ŘÍDÍ JIŘÍ MALÍŘ

MATICE MORAVSKÁ V BRNĚ
2013

Časopis
Matice
moravské



PUBLIKACE VYŠLA S FINANČNÍ PODPOROU 

Akademie věd České republiky s doporučením  
Rady vědeckých společností ČR
Nadace Českého literárního fondu
Jihomoravského kraje
Statutárního města Brna

ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ
Vydala Matice moravská
Vedoucí redaktor Jiří Malíř
Zástupce vedoucího redaktora Libor Jan
Výkonný redaktor Pavel Pumpr

Členové redakční rady: Ivo Barteček, Zdeněk Beneš, Jiří Hanuš,  
Bronislav Chocholáč, Tomáš Knoz, Jiří Kroupa, Milan Myška,  
Josef Válka, Radomír Vlček, Aleš Zářický

Mezinárodní redakční rada – Advisory Board
Gary Cohen (Minneapolis), Marie-Elizabeth Ducreux (Paris),  
Frank Hadler (Leipzig), Jan Harasimowicz (Wrocław), Roman Holec 
(Bratislava), Dušan Kováč (Bratislava), Robert Luft (München),  
Géza Pálffy (Budapest), Stanisław Pijaj (Kraków), László Szarka  
(Budapest), Thomas Winkelbauer (Wien), Karl Vocelka (Wien),  
Volker Zimmermann (Düsseldorf)

Adresa redakce: 602 00 Brno, A. Nováka 1, Česká republika
e-mail: matice@phil.muni.cz
Vytisklo: Reprocentrum, a.s., Blansko



S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Časopis Matice moravské 132/2013 297

Sylvain Gouguenheim 

Podíl Byzance na kulturním vývoji Evropy 
v 9.–12. století*

The Contribution of Byzantium to the European Cultural Development in the 
9th–12th Century 

This article points out the importance of the cultural relations between Byzantium and 
western Europe in the 9th–12th centuries. Byzantium did not forget its cultural heritage. 
By means of the Greek-Latin translations many important works of the Antiquity came 
to Europe. Numerous Byzantine art influences have also been imported via Italy to 
France, Germany and Flanders. 

Key words: cultural exchange, Byzantium and western Europe, Christianity and the 
Greek culture 

„Esse velim Graecus“, napsal Ekehard ze Sankt Gallenu (980–1057).1 
U základů evropské civilizace stojí Řecko. Řecká kultura ovlivnila židov-
ský svět, římskou říši i křesťanskou společnost. Mnozí helénisté používali 
pojem „řecký zázrak“. Tento zázrak obsahoval, zjednodušeně řečeno, tři 
prvky. Prvním byl neuvěřitelný rozmach filozofie, matematiky a lékařství. 
Druhým byla reflexe intelektuálních podmínek, z nichž tato vzdělanost 
mohla vzejít. A třetí složkou onoho „zázraku“ bylo, že řeckou civilizaci 
považovali za vzor jak Římané, tak křesťané, někteří muslimští filozofové 
a vědci i středověcí evropští vzdělanci a humanisté 14. a 15. století. 

Ve středověku nastalo několik období zájmu o řeckou kulturu. 
Bernard Bischoff ukázal, ve kterých dobách a na kterých místech byla 
řečtina v období od konce antiky do 12. století stále živá2 – v gótské Itálii 
6. století, v Irsku 9. století, v karlovské a ottonské říši, v normanské jižní 
Itálii a na normanské Sicílii 11.–12. století, v západní Francii a Anglii ve 12. 
a 13. století, v Itálii v 14. a 15. století a nesmíme zapomenout na papežský 

*  Tento text je písemnou verzí přednášky, jež byla přednesena dne 26. března 2013 
na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
1 Ekkehardi IV. Casus Sancti Galli. St. Galler Klostergeschichten. Hg. und übersetzt von 
Hans F. Haefele. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe, Band 10). Darmstadt 1980, s. 194 (celá věta zní: „Esse velim 
Graecus, cum sim vix, domna, Latinus“  ).
2 B i s c h o f f ,  Bernhard: Das griechische Element in der abendländischen Bildung des 
Mittelalters. Byzantinische Zeitschrift, 44, 1951, převzato z: B i s c h o f f ,  Bernhard: Mittel
alterliche Studien II. Stuttgart 1967, s. 246–275.
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Řím. Počet osob, které uměly řecky, byl pochopitelně pokaždé velmi malý. 
I liturgie někdy vycházela z řečtiny (missa graeca), kolovaly dvojjazyčné 
latinsko-řecké varianty evangelií a Skutků apoštolů. Jak připomíná Wal-
ter Berschin, řecká slovní zásoba se používala ve svobodných uměních, 
v lékařství, v přírodních vědách, zejména ve fyzice, v poezii a v teologii.3 
Politické ani náboženské neshody mezi Byzancí a Evropou nezabránily 
kulturním stykům,4 například sto let po schizmatu z roku 1054 požádal 
papež Evžen III. Burgundia z Pisy o překládání řeckých knih.

Ovšem když se mluví o kulturním rozmachu v Evropě v 11. a 12. 
století, zmiňují se jen dva zdroje – prvním je vnitřní vývoj za Karlovců 
a druhým podíl islámu, jehož prostřednictvím se arabské překlady antických 
textů dostaly k románským obyvatelům Španělska (zejména v Toledu). 
O Byzanci se nemluví, což je zavádějící. Ve skutečnosti se totiž mnoho věcí 
do latinského světa dostalo z byzantské kultury – překlady a komentáře 
klasických textů, byzantské texty, umělecké vlivy (inspirace antickou myto-
logií, přejímání byzantských vzorů). Důležitým obdobím pro tyto kulturní 
přejímky byla léta 1090–1175.

Nejprve připomenu vztah Byzance k antickému světu od založení říše 
až do 12. století. Potom se budu věnovat zprostředkovatelské roli Byzance 
a nakonec promluvím o byzantských uměleckých vlivech v době od konce 
11. století do konce 12. století.

I. Byzanc a antický svět

1) Byzantinci a antická vzdělanost – odmítnutí i přijetí
To, co se stalo v Byzanci, připomíná události z konce římské říše. 

Hervé Inglebert ukázal, že došlo k jisté „christianizaci antické vzdělanosti“.5 
Z řecko-římské vzdělanosti si křesťanští učenci vybrali jen to, co podle 
nich zasluhovalo zachovat, převzaté si často upravovali a přizpůsobovali 
svému náboženství. 

Z antické učenosti nebylo přejato všechno, a i to, co bylo, ne vždy 
v úplnosti. Ale na konci římské říše již byla antická kultura přijímaným 

3 B e r s c h i n ,  Walter: Griechischlateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus 
von Kues. Bern – München 1980, s. 44–46.
4 Tamtéž, 2. kapitola „Schätzung und Kenntnis des Grieschischen“, s. 31–58 („Hierar-
chische und politische Gegensätze zwischen Ost und West“, s. 38–41). Berschin poznamenává, 
že i když často docházelo k neshodám, ba i k ozbrojeným střetům, „nevedlo to k trvalému 
nepřátelství k Řekům, které by mělo záporný vliv na hodnocení řeckého jazyka a kultury“ (s. 40; 
citát přeložen z autorova francouzského překladu – pozn. překl.).
5 I n g l e b e r t ,  Hervé: Interpretatio christiana. Les mutations des savoirs: cosmogra-
phie, géographie, ethnographie, histoire dans l’Antiquité chrétienne, 30–630 as. J.C. Paris 
2001.
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dědictvím, takže křesťanská kultura je jednou z jejích odnoží. Tím se vy-
světluje fakt, že se v Byzanci udržela filozofie.

Ve skutečnosti – a v rozporu s tvrzením švýcarského filozofa Alaina 
de Libery, který napsal: „Byzantinci byli antihelénisté a muslimové filohelénisté, 
protože antibyzantinci“ (sic!) – se Byzanc o antické dědictví zajímala.6 Prvním 
závažným faktem je, že v době od 9. do 11. století byla v Konstantinopoli 
přepsána většina řeckých filozofických, historických, literárních i matema-
tických textů (Platon, Aristoteles, Herodotos, Thukydides, autoři tragédií, 
básníci a další). Tuto gigantickou práci již studovala celá řada historiků 
(Guilelmo Cavallo, Jean Irigoin).7 Bez těchto opisů „makedonské rene-
sance“ by většina uvedených děl, zejména divadelních a dějepisných, byla 
ztracena. Právě díky zmíněným opisům můžeme i dnes vydávat tato řecká 
díla v původním znění nebo je překládat.

Byzantské školy šířily řeckou učenost, která existovala v antické 
paideii. Byzantští vzdělanci se učili disciplíny kvadrivia (tetraktys) – k „By-
zantinci-antihelénistovi“ měli tedy daleko. V roce 863 založil regent Bardas 
v Konstantinopoli vyšší školu, která sídlila v paláci Magnaura; zde se učilo 
trivium, kvadrivium a antická filozofie. Vedení školy svěřil regent Lvu 
Matematikovi. Princezna Anna Komnena, dcera císaře Alexia I., počátkem 
12. století píše ve své Alexiadě, že se jí dostalo úplného vzdělání ve vědách 
kvadrivia a v platonské a aristotelské filozofii.8 Ve školách byli základem 
vzdělání velcí antičtí autoři jako Homér,9 Platon, Aristoteles, Proklos, 
Porfyrios, a dokonce i autoři profánní (Aristofanes, Hesiodos, Pindaros). 

6 Viz http://www.letemps.ch/template/tempsFort.asp?page=3&article=231190 (citováno 
19. března 2013). Propracovanější verzi nabízí Niketas Siniossoglou, podle nějž „filozofie 
v Byzanci byla protibyzantská“, protože se občas chovala v rozporu s církevním myšlením. 
S i n i o s s o g l o u ,  Niketas: Apo, thn orqo,thta twn onoma,twn sthn orqo,thta twn dogma-
,twn: to pro,blhma me thn buzantinh, filosofi,a [Od přesnosti pojmenování k přesnosti dogmatu: 
problém s byzantskou filozofií]. Deukali,wn, 27/1–2, prosinec 2010, s. 45–70, zde s. 70: „Že tu 
v období středověku existovala filozofie, neznamená nutně, že to byla filozofie byzantská – mohla 
být i protibyzantská, když se totiž dostávala do rozporu s monopolistickou hermeneutikou a jedním 
náboženským zřízením.“ („ ,Oti upa,rcei filosofi,a kata, touj mesaiwnikou,j cro,nouj den shmai,-
nei anagkai,a o,ti h filosofi,a auth, ei,nai buzantinh, endecome,nwj na ei,nai antibuzantinh, ston 
baqmo, pou sugkrou,etai( e,stw sugkekalumme,na( me e,na monopwliako, ermhneutiko, kai qrhskeutiko, 
kaqestw,j.“)
7 C a v a l l o ,  Guglielmo: Libri e lettori nel mondo bizantino. Guida storica e critica. 
Roma 1982; t ý ž :  Dalla parte del libro Storie di trasmissione dei classici. Urbino 2002; I r i -
g o i n ,  Jean: La tradition des textes grecs. Pour une critique historique. Paris 2003. Z mnoha 
dalších pracovních pomůcek: H a r l f i n g e r ,  Dieter –  H u n g e r ,  Herbert –  G a -
m i l l s c h e g ,  Ernst: Repertorium der grieschichen Kopisten 800–1600. I. Handschriften aus 
Bibliotheken Grossbritanniens. Wien 1981; II. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs 
und Nachträge den Bibliotheken Grossbritanniens. Wienn 1989; III. Handschriften aus  
Bibliotheken Roms mit dem Vatikan. Wien 1997; L a k e ,  Kirsopp –  L a k e ,  Silva Tipple: 
Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200 I–IX. Boston 1934–1939. 
8 Anne Comnene: Alexiade III. Ed. Bernard Leib. Paris 1967, s. 218.
9 B r o w n i n g ,  Robert: Homer in Byzantium. Viator 6, 1975, s. 15–33.
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Antická kultura ovlivnila i oblast práva. Jak píše Paul Lemerle, Byzantinci 
se domnívali, že antická kultura ohlašuje křesťanské zjevení.10

Samozřejmě se setkávala i s odmítáním: Justinián ve snaze bojovat 
proti pohanství roku 529 rozhodl zavřít athénské školy, což zbrzdilo rozvoj 
filozofie. Koncily zavrhovaly ty filozofy nebo jejich spisy, které označily jako 
kacířské nebo bezbožné.11 V 7. a 8. století v důsledku arabských výbojů 
intelektuální život upadl. Gilbert Dagron píše, že v době od 6. do 8. století 
„křesťanský helénismus“ vymizel.12 Byzantský dějepisec Georgios Monachos 
ve své Kronice z roku 870 tvrdí, že je lépe koktat, než říkat lži jako Platon.13

Z rokování 2. nikajského koncilu (787) vyplývá, že antická tradice byla 
většinou společnosti zapomenuta, výjimku tvořila nepočetná elita. V obdo-
bí obrazoborecké krize davy lidí uctívaly svaté mnichy, ne řecké učence. 
Ovšem argumenty byly čerpány z antických textů. V době „vlády filozofů“ 
(P. Lemerle) ve 2. polovině 11. století kritika antické kultury neutichala. 
Její prudkost však svědčí i o důležitosti této kultury – Michael Psellos byl 
obviněn z „helénismu“, Ioannes Italos se musel zodpovídat z toho, že je 
nakloněn aristotelskému tvrzení o věčnosti světa.14 Významný právník Xi-
filinos uznával Aristotelovu logiku, obdivoval Platona, ale nechtěl, aby byla 
filozofie používána v teologii.15 Vidíme, že přístupy k antické vzdělanosti 
byly velmi nejednoznačné, až protikladné.

2) Byzantská filozofie jako odnož řecké filozofie
V roce 1978 vydal Herbert Hunger dvojsvazkové dílo o byzantské 

profánní literatuře. Kapitola s názvem Filozofie a teologie. Křesťanský huma
nismus v Byzanci poukazuje na úzkou souvislost mezi křesťanským učením 
a řeckou, především novoplatonskou, filozofií v patristickém období.16 

10 L e m e r l e ,  Paul: Le gouvernement des philosophes: l’enseignement, les écoles, la culture. 
In: Cinq études sur le XIe siècle byzantin. Paris 1977, s. 193–248, zde s. 246. P. Lemerle se 
domnívá, že v tomto nadšení pro antickou kulturu hrálo roli estetické okouzlení, i když z jeho 
pohledu „byzantské [umění] je téměř dokonalý opak starořeckého“.
11 Roku 553 byl odsouzen „bezbožný“ racionalismus Theodora z Mopsuestie (352–428). 
Proti učení o věčnosti světa, které hájil novoplatonik Ammonius, bojoval Zachariáš z Mytile-
ny. Viz V e r r y c k e n ,  Koenraad: La métaphysique d’Ammonius chez Zacharie de Mytilène. 
Revue des sciences philosophiques et théologiques 85, 2001, č. 2, s. 241–266.
12 D a g r o n ,  Gilbert: Décrire et peindre, essai sur le portrait iconique. Paris 2007, s. 35.
13 Georgii Monachi Chronicon. Ed. Carolus de Boor, corr. Peter Wirth. Bd. 1. Stuttgart 
1978, 2 lin. 9–10. Cit. in: S c h r e i n e r ,  Peter: Die byzantinische Geisteswelt vom 9. bis zum 
11. Jahrhundert. In: Euw, A. von – Schreiner, P. (edd.): Kaiserin Theophanu. Begegnung des 
Ostens und Westens des ersten Jahrtausends. Bd. II. Köln 1991, s. 9–24, zde s. 14.
14 K jeho ochráncům patřili Michael VII. Dukas (císař v letech 1071–1078) a patriarcha 
Eustratios Garidas (1081–1084). Byl odsouzen z vůle Alexia I. Komnena, ale možná z jiných 
důvodů než věroučných (žárlivost nebo nepřátelství vyvolané jeho osobností a charakterem).
15 T a t a k i s ,  Basile: La philosophie byzantine. Paris 1949, s. 185.
16 B e n a k i s ,  Linos: L’héritage patristique et la philosophie byzantine. In: Bazán, B. C. 
– Andúdjar, E. – Sbrocchi, L. G. (eds.): Les philosophies morales et politiques au Moyen-
-Âge – Moral and Political Philosophies in the Middle Ages. Textes présentés au XIe congrès 
International de Philosophie médiévale. Ottawa, 17.–22. août 1992. I. Ottawa 1995, s. 65–73. 
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Konec antického světa tedy neznamenal zároveň i konec řecké filozofie – 
ta žila dál v Byzanci. Mezi pozdně antickou pohanskou filozofií a filozofií 
byzantskou je návaznost a druhá zmíněná se rozvíjela na základě té první.17

V roce 1947 poukázal Basil Tatakis a později i Linos Benakis na to, 
že byzantská filozofie byla řecká a křesťanská zároveň. Ke konfrontaci 
mezi monoteistickým a řeckým myšlením došlo poprvé v pozdní antice, 
a ne v muslimském světě; konkrétně to bylo v alexandrijské škole. Ioannes 
Filoponos († okolo 575) sepsal komentáře k několika Aristotelovým dílům 
(jsou to Kategorie, Analytiky, Fyzika, O vzniku a zániku...).18 B. Tatakis jej 
označil za „zakladatele křesťanského aristotelismu“.19

Řečtí Otcové chtěli řeckou filozofii použít k rozboru Zjevení a k lep-
šímu pochopení křesťanského dogmatu. Za sporů doprovázejících nesto-
rianismus a monofysismus (5. století) a monotheletismus (7. století) byly 
vedeny diskuse o dvojí přirozenosti Kristově. K jejich vyřešení mělo napo-
moci užití filozofických kategorií jako „substance“, „osoba“ („hypostaze“).20

Byzantští autoři křesťanští i pohanští používali společný slovník 
a stejné pojmy. Všichni se řídili metodami uvažování převzatými od antic-

Převzato in: t ý ž :  Buzantinh, Filosofi,a. Kei,mena kai Mele,tej [Byzantská filozofie. Texty 
a studie]. Athina 2002, s. 87–95.
17 Bibliografie k dějinám byzantské filozofie je nepřeberná. Osmadvacet článků v re-
dakci Lina Benakise (Buzantinh, Filosofi,a. Kei,mena kai Mele,tej. Athina 2002) představuje 
základní přehled. Z nejdůležitějších prací uvádějících do problematiky: T a t a k i s ,  B.: La 
philosophie byzantine ; t ý ž :  La Philosophie grecque patristique et byzantine. In: Histoire de 
la Philosophie. I. Bibliothèque de la Pléiade. Paris 1969, s. 936–1005; O e h l e r ,  Klaus: 
Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. München 1969; H u n g e r ,  Herbert: Die 
hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. 1–2. München 1978; K a z h d a n ,  Ale-
xander P. –  E p s t e i n ,  Ann Wharton: Changes in Byzantine Culture in the Eleventh and 
Twelfth Centuries. Berkeley 1985; B r i s s o n ,  Luc: L’aristotélisme dans le monde byzantin. 
In: Canto-Sperber, M. (ed.): Philosophie grecque. Paris 1997, s. 689–695; t ý ž :  Le monde 
byzantin et la philosophie grecque. In: tamtéž, s. 745–779; P o d s k a l s k y ,  Gerhard: Von 
Photios zu Bessarion. Der Vorrang humanistisch geprägter Theologie in Byzanz und deren 
bleibende Bedeutung. (Schriften zur Geistesgeschichte im östlichen Europa 25). Wiesbaden 
2003; K a p r i e v ,  Georgi: Philosophy in Byzanz. Würzburg 2005. V řečtině viz M a t -
s o u k a s ,  Nikolaos A.: Istori,a thj Buzantinh,j Filosofi,aj. Thessaloniki 1994.
18 Commentaria in Aristotelem Graeca. Bd. XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Berlin 1887–1909; 
H a i n t h a l e r ,  Theresia: Jean Philopon, philosophe et théologien à Alexandrie. In: Grillmeier, 
A.: Le Christ dans la tradition chrétienne. L’Église d’Alexandrie, la Nubie et l’Ethiopie après 
451. Paris 1996, s. 165–215.
19 T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 47. Od Aristotela Filoponos převzal v zásadě 
logiku a fyziku, ale v otázkách stvoření světa, duše nebo božskosti se inspiroval Platonem 
a novoplatoniky. Byl jedním z prvních myslitelů, který srovnal – aniž by je stavěl do ostrého 
protikladu – křesťanské učení a antickou filozofii. Zanechal pojednání o astrolábu. Srov. 
D r e c k e r ,  Joseph: Des Johannes Philipons Schrift über das Astrolab. Isis 11, 1928, s. 104–110. 
Dílo Pojednání o astrolábu – Traité de l’astrolabe (Astrolabica) přeložili s komentářem Alain 
Philippe Segonds a Charles-Benoît Hase (Société internationale de l’astrolabe. Paris 1981).
20 V 6. století Leon Byzantský (475–542/543) zachoval aristotelské pojmy jako substan-
ce, akcident, přirozenost, hypostáze. Vyvracel kristologické a trojiční hereze rozlišováním 
mezi přirozeností a hypostazí. Sama myšlenka najít řešení monofyzitské krize – měl Kristus 
jednu, nebo dvě přirozenosti? – pomocí aristotelského pojmu energeia ukazuje, že byzantské 
křesťanství mělo ještě helénistický nádech. 
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kých filozofů. L. Benakis píše, že Byzantincům šlo o „capturing concepts in 
Christ“.21 Rozum se zkrátka používal jako prostředek, jehož pomocí bylo 
možno „dospět k pochopení Zjevení“.22

Filozofie nebyla služkou teologie. Teologové kolísali mezi dvěma pří-
stupy.23 L. Benakis hovoří dokonce o „hrůze“ z pokusů odhalovat posvátná 
tajemství pomocí pohanských intelektuálních prostředků. Ale uplatňovala se 
i tradiční „úcta“ k antické filozofii. Teologie byla definována jako „filozofie, 
která nám patří“ (h` kaq v h`ma/j filosofi,a) a antická filozofie jako „filozofie 
pocházející zvenčí“ (h` e;xwqen filosofi,a). Z této dvojakosti mohla vzniknout 
protikladnost, ale i komplementarita.24 

Byzantinci napsali pozoruhodné komentáře k antickým textům, ze-
jména Aristotelovým (včetně jeho Metafyziky) a novoplatonským. Znali 
nejen Platonova a Aristotelova díla, ale i komentáře vzniklé v 5. a 6. století 
v Alexandrii a v Athenách. Slavný patriarcha Fotios (810–893) vykládá Ka
tegorie za použití Porfyriových a Ammoniových textů. L. Benakis ukázal, že 
Michael Psellos komentoval Aristotelovu Fyziku na základě Simplikiových 
komentářů (Simplikios zemřel roku 549).25

Filozofie přicházela s novými myšlenkami v logice i v metafyzice.26 
L. Benakis soudí, že vlivu antických vzorů napomáhala jazyková konti-
nuita: „In particular, the importance of linguistic continuity, which meant that 
ancient writings were widely used and understood in Byzantium, should not be 
underrated.“  27 

21 B e n a k i s ,  Linos: Byzantine Philosophy. In: Craig, E. (ed.): Routledge Encyclopedia 
of Philosophy. Vol. 2. London 1998, s. 160–165; převzato in: t ý ž :  Buzantinh, Filosofi,a, 
s. 81–86, zde s. 84.
22 T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 9. Nejde o diskusi kolem Zjevení, ale 
o pochopení jeho smyslu a dosahu. 
23 B e n a k i s ,  Linos: Die theoretische und praktische Autonomie der Philosophie als Fach
disziplin in Byzanz. In: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of 
the 8th International Congress of Medieval Philosophy. Helsinki, 24.–29. August 1987. Vol. 1. 
Helsinki 1990, s. 223–227; převzato in t ý ž :  Buzantinh, Filosofi,a, s. 97–100, zde s. 98.
24 Klaus Oehler (Antike Philosophie) zdůrazňoval návaznost v užití pojmů ousia a energeia, 
které přes novoplatoniky přešly od Platona a Aristotela a které převzalo křesťanské učení.
25 B e n a k i s ,  Linos: Studien zu den AristotelesKommentaren des Michael Psellos. Archiv 
für Geschichte der Philosophie 43, 1961, s. 215–238; 44, 1962, s. 33–61. B. Tatakis tvrdil: 
„Byzantské pravoslaví je přímým dědicem řeckého ducha, který má v oblibě logický, neli abstraktní 
rozbor existence.“ (T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 108.)
26 Srov. Jan Beckmann in: V o r l ä n d e r ,  Karl: Geschichte der Philosophie II. Philo-
sophie des Mittelalters. Hamburg 1990, s. 73: „Neméně důležité je uplatňování byzantského 
myšlení na poli logiky a metafyzického řešení filozofických problémů.“ (Citát přeložen z autorova 
francouzského překladu – pozn. překl.)
27 „It helped of course that they had a better knowledge of the language in which those texts were 
written than did those living outside the Greekspeaking world.“ B e n a k i s ,  L.: Byzantine 
Philosophy. In: Craig, E. (ed.): Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 2, s. 160–165; 
převzato in t ý ž :  Buzantinh, Filosofi,a, s. 81–86, zde s. 83 a 85.
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3) 9.–12. století – doba rozmachu byzantské filozofie
Doba 9. a 10. století představuje filozofické obrození spojené se jmény 

jako Fotios, Lev Matematik (790–869) nebo cesarejský biskup Arethas 
z Patrai (860–935). Na Fotiův popud se rozvinul „byzantský humanismus“, 
spočívající ve všestrannosti vzdělání, ve snaze znovu navázat na antické 
myšlení a vyučovat klasickou paideiu.28 Fotios dokonce sepsal komentář 
k Aristotelově Metafyzice (je uveden v „soupisech scholiastů“ ze 14. století), 
ten se však bohužel ztratil.29

V 11. a 12. století tato činnost ještě sílí30 – roku 1028 založil Ioannes 
Mauropous soukromou vyšší školu a učil na ní platonskou filozofii. V této 
škole se vzdělávali největší učenci 11. a počátku 12. století: Michael Psellos 
(1018–1096), Ioannes Italos (1025– kol. 1085), Ioannes Xifilinos († 1075), 
Niketas Choniates. Započatý vývoj pokračoval s Teodorem Smyrenským, 
Eustratiem Nikajským (kolem roku 1050 – kolem roku 1120) a Michaelem 
Efezským (1050–1129).

Michaela Psella, který získal titul „největší z filozofů“, postavil Kon-
stantin Monomachos (1042–1055) do čela školy filozofie. Psellos zde 
prosazoval studium antických filozofů.31 Kolem roku 1065 napsal komentář 
k Aristotelově Fyzice, který L. Benakis hodnotí jako „nejstarší a možná i jeden 
z nejdůležitějších komentářů z byzantských prací o Aristotelovi“.32 Psellovi a jeho 
žákům vděčíme za to, že začaly vznikat další komentáře k Aristotelovým 
dílům. Jejich pozornost si vysloužila nejen logika, ale i Etika Nikomachova, 
zoologické práce a Metafyzika.33 Ioannes Italos, který byl nástupcem Psello-
vým, zanechal stručné komentáře k několika Aristotelovým dílům (Topiky, 
Peri Hermeneias).34 Se svými současníky vedl diskuse o nejdůležitějších 
filozofických otázkách, o věčnosti vesmíru, o existenci hmoty a přírody 
(podle svých odpůrců prý hájil tezi o věčnosti nebe a země). Známý je 
i učený kroužek kolem Anny Komneny (1083–1153), dcery císaře Alexia I. 

28 L e m e r l e ,  Paul: Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur ensei-
gnement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. Paris 1971; S p e c k ,  Paul: Die 
kaiserliche Universität von Konstantinopel. (Byzantinisches Archiv, Heft 14). München 1974.
29 Benátky, Biblioteca Nazionale Marciana, codex graecus Z 203.
30 L e m e r l e ,  P.: Le gouvernement des philosophes, s. 193–248.
31 T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 168. Psellos se dokonce pokusil udělat 
z řeckých autorů proroky křesťanství a u Homéra vystopovat prvky Trojice! Srov. tamtéž, 
s. 199.
32 B e n a k i s ,  L.: Studien zu den AristotelesKommentaren des Michael Psellos. Archiv für 
Geschichte der Philosophie 43, 1961, s. 215–238; 44, 1962, s. 33–61; převzato in: t ý ž : 
Buzantinh, Filosofi,a, s. 335–358 a 359–387.
33 L. Benakis nachází u Psella aristotelskou inspiraci v jeho definicích prostoru a času 
i v častém užití pojmů fysis, fysikos ve filozofickém smyslu (tamtéž, s. 252).
34 Ioannis Itali Opera. Ed. N. Ketschakmadze. Tbilisi 1966; Ioannes Italos, Quaestiones 
quodlibetales. Ed. Perikles-Petros Joannou. Ettal 1956. Viz J o a n n o u ,  Perikles-Petros: 
Christliche Metaphysik in Byzanz. Die Illuminationslehre des Michael Psellos un Joannes 
Italos. Ettal 1956; S t e p h a n o u ,  Pelopidas Étienne: Jean Italos, philosophe et humaniste. 
Roma 1949; C l u c a s ,  Lowell: The Trial of John Italos and the Crisis of Intellectual Values 
in Byzantium in the Eleventh century. München 1981.
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Nejpůvodnějším autorem byl Michael Efezský, jenž napsal komentáře 
k Metafyzice, ke spisu O sofistických důkazech a k Etice Nikomachově.35 Až 
do 13. století byl jediným (a to i v latinském a muslimském prostředí), kdo 
okomentoval Aristotelovu Politiku.36 Psal skutečné komentáře, nejen glosy, 
a některé jeho úvahy působí velice moderně.37 A to vše před rokem 1118.

K těmto novátorským a široce rozšířeným dílům je třeba připočíst 
i dílo Eustratia Nikajského, které je promyšleně vystavěné a komentáře 
tvoří celé knihy.38 Eustratios okomentoval Etiku Nikomachovu a byl jedním 
z mála učenců, kteří se zabývali Druhými analytikami.39

Jak se dozvídáme od Nikolaa Mesarity, koncem 12. století se ve ško-
le při chrámu Svatých apoštolů diskutovalo o podstatě duše, o fyzických 
mechanismech počitků, o číselných teoriích. Celá tato filozofická produkce 
byla evropským latiníkům 12. století známá.

II. Byzanc jako prostředník mezi antikou a středověkou 
Evropou

Od konce 11. století byli latiníci obeznámeni s texty uchovávanými 
a opisovanými v Byzanci i s původními byzantskými pracemi. Walter 
Berschin mluví o translatio studii – část děl vzniklých za „makedonské 
renesance“ (9.–12. století) se dostala na sicilský normanský dvůr, pak 
k Friedrichovi II. a také na papežský dvůr do Říma.40

35 C a c o u r o s ,  Michel: Littérature philosophique à Byzance et sa postérité à l’époque 
moderne. Annuaire de l’École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences his-
toriques et philologiques 140, 2007–2008, s. 92–101.
36 B e n a k i s ,  Linos: Commentaries and Commentators on the Works of Aristotle in 
Byzan tium. In: Mojsisch, B. – Pluta, O. (edd.): Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch. Bd. I. Amsterdam 
– Philadelphie 1991, s. 45–54; převzato in: t ý ž :  Buzantinh, Filosofi,a, s. 259–268, zde 
s. 262: t ý ž :  Agnoh,qhke sto Buza,ntio h politikh, filosofi,a tou Aristote,louj? [Neznala 
Byzanc Aristotelovu politickou filozofii?]. Filosofi,a kai, Politikh, [Filozofie a politika] 1982, 
s. 230–236.
37 C a c o u r o s ,  M.: Littérature philosophique à Byzance, s. 95.
38 Tamtéž, s. 97. K Eustratiovi C a c o u r o s ,  M.: Eustratios de Nicée (ca 1050 – ca 1120). 
In: Goulet, R. (ed.): Dictionnaire des philosophies antiques III. (d’Eccélos à Juvénal). Paris 
2000, s. 378–388, pozn. 163.
39 Eustratii In analyticorum posteriorum librum secundum commentarium. Ed. Michael Hay-
duck. Commentaria in Aristotelem Graeca XXI/1. Berlin 1907. V 11. století byl zájem přede-
vším o První analytiky, o Sofistické důkazy a méně o Topiky a Druhé analytiky. E b b e s e n , 
Sten: Commentators and Commentaries on Aristotle’s Sophistici Elenchi: A Study of PostAristotelian 
Ancient and Medieval Writings on Fallacies. (Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem 
Graecorum 7/1–3). Vol. I. Leyden 1981.
40 „Tyto svazky jsou překrásné výtvory konstantinopolských dílen z doby vědeckofilozofické 
renesance v 9.–11. století,“ napsal Paul Canart (Le livre grec en Italie méridionale sous les règnes 
normand et souabe. Scrittura e Civiltà 2, 1978, s. 103–162, zde s. 149).
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1) Od řečtiny k latině 
Překlady z řečtiny přímo do latiny existovaly již od 6. století, ale až 

do konce 11. století zahrnovaly především teologické texty nebo duchovní 
pojednání. Tak byla přeložena díla Dionysia Areopagity nebo Jana Da-
mašského. Například na počátku 10. století je v Evropě doložen latinský 
překlad díla De fide orthodoxa od Jana Damašského – ;Ekdosij avkribh.j th/j 
ovrqodo,xou pi,stewj – které dal v polovině 12. století papež Evžen III. znovu 
přeložit Burgundiem z Pisy, jemuž zadal i překlad další Damašského kni-
hy s názvem Phgh. gnw,sewj. Stejně tak dal přeložit texty svatého Basileia, 
Řehoře z Nyssy a Jana Zlatoústého.41

První křížová výprava vše urychlila. V Byzanci bylo za císařů z rodu 
Komnenů (Alexia I., Jana II. a Manuela I., tedy v letech 1081–1180) hod-
ně latiníků. Vyhledávali a překládali řecké rukopisy. Od druhé čtvrtiny 
12. století to byla jména jako Burgundio z Pisy, Mojžíš Bergamský, Pascal 
Římský, kolem roku 1160 Hugo z Pisy a Lev Toskánský.

Burgundio z Pisy kromě náboženských děl přeložil celkem deset knih 
Galenových a Aristotelova díla O vzniku a zániku a Etika Nikomachova.42 
Mojžíš Bergamský (Moyses Pergamensis) byl za Alexia I. ve službách by-
zantského císařského dvora. Možná byl prvním Zápaďanem, který sbíral 
řecké rukopisy.43 Uvádí, že se naučil řecky, aby mohl, jak píše, „přeložit 
do našeho jazyka, co jsem našel užitečného“. V komentáři k prologům a dvěma 
dopisům svatého Jeronýma připomíná, že Řekové si vážili Homéra a že by 
si zasloužil titul „knížete mezi filozofy“.44

Hugo Heterianus, který ve 40. letech 12. století studoval ve Francii, 
se filozoficky a teologicky vzdělával v Konstantinopoli.45 V době chris-
tologických sporů za koncilu roku 1166 byl rádcem Manuela Komnena. 
Překládal duchovní texty, patristické spisy (zejména na objednávku Huga 

41 B u y t a e r t ,  Eligius M. (ed.): Saint John Damascene, De fide orthodoxa: Versions of 
Burgundio and Cerbanus. (Franciscan Institute Publications, Texte Series, no. 8). St. Bona-
venture – Louvain – Paderborn 1955; G h e l l i n c k ,  Joseph de: Les œuvres de Jean de 
Damas en Occident au XII e siècle. Revue des questions historiques 88, 1910, s. 149–160; t ý ž : 
L’entrée de Jean de Damas dans le monde littéraire occidental. Byzantinische Zeitschrift 21, 1912, 
s. 448–457.
42 M o l s ,  Roger: Burgundio de Pise. Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclesias-
tiques 10. Paris 1938, col. 1363–1369; V u i l l e m i n - D i e m ,  Gudrun –  R a s h e d , 
Marwan: Burgundio de Pise et ses manuscrits grecs d’Aristote: Laur. 87.7 a Laur. 81.18. Recherches 
de Théologie et Philosophie médiévale 64, 1997, s. 136–198.
43 C r e m a s c h i ,  Giovanni: Mosè del Brolo e la cultura a Bergamo nei secoli 11–12. 
Bergamo 1945, s. 54–55.
44 „Constat apud Graecos Homerum virtute pariter et aetate non poetarum solum sed principem 
quoque philosophorum vocari pariter et haberi iure meruisse.“ Viz Expositio in Graecas dictiones 
quae inveniuntur in prologis sancti Hieronymi, vydáno tamtéž, s. 163–195, zde s. 163.
45 D o n d a i n e ,  Antoine: Hugues Ethérien et Léon Toscan. Archives d’histoire doctrinale 
et littéraire du Moyen Age 19, 1952, s. 67–134.
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z Honau, což byl velvyslanec Friedricha Barbarossy v Byzanci, který tyto 
překlady přivezl roku 1179 do Německa).46

Hugo z Honau se domníval, že existuje souvislost mezi řeckým myš-
lením a Francouzem Gilbertem z Poitiers († 1154). Podle něj bylo Řecko 
zdrojem vší vzdělanosti: „quoniam ex Graecorum fontibus omnes Latinorum 
disciplinae profluxerunt“ (citát z předmluvy k jeho Liber de diversitate naturae 
a personae).47 

Enrico Aristippo z Catanie, jehož vyslal do Byzance k Manuelovi 
Komnenovi sicilský král Roger II. (1130–1154), se odtamtud vrátil s ně-
kolika texty, s Ptolemaiovou Velkou soustavou, pojednáním o matematice 
a astronomii.48 Dále přeložil něco z Platonova Timaia Faidóna (1156), 
IV. knihu Aristotelovy Meteorologie, Eukleidovu Optiku a Mechaniku od Hie-
rona Syrakuského.

Z dalších překladatelů z řečtiny do latiny je třeba zmínit Hermana 
Korutanského, který také přeložil Ptolemaiovu Velkou soustavu a Eukleidovu 
Optiku, Základy a Katoptriku. Adelard z Bathu († 1150) rovněž přeložil 
Eukleidovy Prvky a Velkou soustavu.

Jakub z Benátek z velké části přeložil Aristotelovo dílo, například 
Fyziku a Metafyziku. Zároveň s ním je třeba zmínit překladatele zvaného 
pouze „Jan“, jehož překlad Druhé analytiky je lépe hodnocen než Jakubův; 
a dále i neznámé překladatele Metafyziky (verze zvané „anonyma“ nebo 
„composita“  ). Neví se, zda tito lidé pobývali v Byzanci, ale tyto řecké texty 
měli k dispozici.

Kromě mnoha překladů vytvořil Jakub z Benátek i komentáře, na-
příklad ke Druhým analytikám, který je dnes bohužel ztracený.49 Tento 
benátský překladatel usazený v Konstantinopoli hrál roli prostředníka 
mezi Byzancí a latinským světem a ví se, že teolog Robert Grosseteste znal 
některé z jeho prací a Tomáš Akvinský použil jisté jeho překlady.

L. M. de Rijk ukázal, že dva latinské rukopisy z poloviny 12. století, 
vzniklé bezpochyby v klášteře svatého Viktora v Paříži, obsahují komen-
táře k Aristotelovým Sofistickým důkazům.50 Píše: „In both the Glosses and the 

46 H ä r i n g ,  Nikolaus Martin: The „Liber de Differentia naturae et personae“: by Hugh 
Etherian and the letters addressed to him by Peter of Vienna and Hugh of Honau. Medieval Studies 
24, 1962, s. 1–34.
47 T ý ž :  The Liber de diversitate naturae et personae by Hugh of Honau. Archives d’Histoire 
doctrinale et littéraire du moyen âge 29, 1962, s. 103–216.
48 Nicméně se zdá, že západní učenci raději používali to, co si sami přeložili z arabštiny, 
srov. B r y e r ,  Anthony Applemore Mornington: Cultural Relations between East and West in 
the Twelth Century. In: Baker, D. (ed.): Relations between East and West in the Middle Ages. 
Edinburgh 1973, s. 77–94, zde s. 80.
49 E b b e s e n ,  Sten: Jacobus Veneticus on the Posterior Analytics and some early 13th 
century Oxford masters on the Elenchi. Cahiers de l’Institut du Moyen Âge Grec et Latin 21, 
1977, s. 1–9.
50 Jedná se o díla Glose in Aristotelis Sophistici Elenchi (Universitätsbibliothek Tübingen, 
Abteilung Berliner Handschriften, Ms. Berlin Lat. Fol. 624) a Summa Sophisticorum Elenchorum 
(Paris, Bibliothèque nationale de France /dále BNF/, Ms. Lat., 15.141) viz R i j k ,  Lambert 
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Summa we find interpretations and expatiations which point to an acquaintance 
with Greek and Greek literature, which, in the twelth century, can only have been 
acquired thanks to a new supply of data. That this widening of the knowledge of 
Greek Antiquity is due to contact with Byzantium is not only a priori selfevident, 
but can also be demonstrated in a great many instances.“

L. M. de Rijk zde identifikoval výpůjčky od Alexandra z Afrodisiady, 
z komentářů k Etice Nikomachově, jejíž celý text tehdy na Západě nebyl 
znám, i další výpůjčky z Platonových dialogů... Ovšem tyto dva pařížské 
rukopisy hovoří o neshodách, pokud jde o Sofistické důkazy, mezi „paříž
ským mistrem Alberikem“ a jistým „mistrem Jakubem“, kterého nizozemský 
odborník i další autoři zcela nepochybně ztotožňují s Jakubem z Benátek.

Je velmi dobře možné, že komentáře Michaela Efezského měly přímý 
vliv na Jakuba z Benátek.51 B. Tatakis soudil, že lze nalézt styčné body mezi 
spisy Psellovými nebo Italovými na jedné straně a Abelardovými na druhé 
straně.52 Je to pouhá náhoda, nebo skutečný vliv? V každém případě exis-
tence komentářů k Sofistickým důkazům vypracovaným v polovině 12. století 
v pařížském klášteře svatého Viktora dokazuje, že se Aristotelovy texty 
rozšířily mimo Byzanc. Z pozdější doby víme, že Albert Veliký a sv. Tomáš 
Akvinský znali komentáře Eustratia Nikajského.53

Práce z poslední doby poukázaly na význam Antiochie při šíření řecké 
vzdělanosti v Evropě od konce 11. století, protože tehdy do zmíněného 
města přijíždělo mnoho latiníků.54 Pracovalo tam několik překladatelů a až 
do začátku 13. století bylo město kulturní metropolí. Jeden z jeho arcibis-
kupů, Aimery z Limoges (1139–1196), uměl řecky a hebrejsky.55 Dopisoval 
si s Burgundiem z Pisy, s učeným arcibiskupem toledským Raymondem 
i s několika byzantskými vzdělanci. Adelard z Bathu tu pobýval v letech 
1110 a 1116. Po více než sto let sem přijížděli z Pisy zájemci o řecké 
a arabské rukopisy a odváželi je do Itálie. V latinském překladu pak tato 
díla kolovala po zbytku Evropy. Francouzský arcijáhen Rorgo Fretellus, 
který přišel do Antiochie roku 1119, byl ve styku s řeckými vzdělanci. 

Marie de: Logica Modernorum: A Contribution to the History of Early Terminist Logic. Vol. I: 
On the Twelth Century Theories of Fallacy. Assen 1962, s. 82–105. L. M. de Rijk připisuje 
vydání Summy jistému Alberikovu žákovi (s. 83–85, 89). Ten se měl seznámit s Aristotelovým 
textem za svého pobytu v Boloni, stejně jako s komentářem Jakuba z Benátek. 
51 E b b e s e n ,  Sten: Jacques de Venise. In: Lejbowicz, M. (ed.): L’Islam médiéval en terre 
chrétienne. Lille 2009, s. 122–123. M. Cacouros tvrdí, že aristotelovské komentáře Michela 
z Efesu vznikly před rokem 1118 (S. Ebbesen je mylně datuje rokem 1128). C a c o u r o s , 
M.: Littérature philosophique à Byzance, s. 92–101.
52 T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 221–222.
53 Tamtéž, s. 217.
54 B u r n e t t ,  Charles: Antioch as a Link between Arabic and Latin culture in the twelth 
and the thirteenth cenuries. In: Draelants, I. – Tihon, A. – Van den Abeele, B. (eds.): Occident 
et Proche-Orient: contacts scientifiques au temps des Croisades. Turnhout 2000, s. 1–12.
55 H i e s t a n d ,  Rudolf: Un centre intellectuel en Syrie du Nord? Notes sur la personnalité 
d’Aimery d’Antioche, Albert de Tarse a Rorgo Fretellus. Le Moyen Age 100, 1994, s. 7–36.
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Města Antiochie, Tripolis a Jeruzalém byla již od počátku 12. století jako 
střediska řecké kultury ve styku s latinskou kulturou.

 
2) Cesta, která vedla z Byzance
Jak a kudy se tedy texty z Byzance šířily? Cesta vedla pravděpo-

dobně přes Itálii do francouzského království, zejména do Ile-de-France 
a do Normandie. Normandie byla nejspíš jedním z nejstarších středisek 
evropského intelektuálního obrození, a to v první řadě díky opatství Bec-
-Hellouin. Lanfranc (1010–1089) učil roku 1039 v Avranches a v roce 1042 
vstoupil do Bec-Hellouin, kde byl učitelem svatého Anselma (1033–1109) 
a právníka Yvesa z Chartres. V Bec se učila logika a dialektika – „dialektika 
není v rozporu s Božími svátostmi“ (Lanfranc).56 Právě v Bec napsal své dílo 
svatý Anselm, když se stal opatem (1079). V klášterní knihovně našel knihy, 
které mu umožnily budovat pomocí aristotelských pojmů novou teologii, 
která na první místo stavěla rozum.57 Svatý Anselm obdivoval Anastasia 
z Benátek, znalce řečtiny, který v polovině 11. století přijel do Mont-Saint-
-Michel, protože jej lákala aristotelská logika, jak ukázal Coloman Viola.58

V době, která nás zajímá, byli dva bývalí mniši z kláštera Bec opa-
ty v Mont Saint-Michel: Bernard (1131–1149) a pak Robert z Torigny 
(1154–1186). Nedaleko Mont Saint-Michel, v Coutances, žil na počátku 
druhé poloviny 12. století arcijáhen Richard. Tento přítel Roberta z To-
rigny byl v kontaktu s teologem Janem ze Salisbury. Jan u něj roku 1167 
objednal překlad Aristotelových textů, které se v Coutances vyskytovaly, 
i s vysvětlivkami, což dokazuje, že se Richard (od roku 1170 biskup v Avran-
ches) také zajímal o Aristotela, měl tyto texty a byl schopen k nim sepsat 
komentáře, jak si přál Jan ze Salisbury! V klášteře Mont-Saint-Michel byl 
opsán rukopis z Avranches č. 221, který obsahuje několik překladů Jakuba 
z Benátek (De Anima, De Memoria, De Physica).

V překladech z Mont Saint-Michel se vyskytuje celá řada glos, které 
vznikaly již od 12. století. Glosy k Metafyzice přeložil z řeckých poznámek 
Jakub z Benátek, ostatní pocházejí z okruhu Richarda z Coutances, který 
byl podle maďarského historika Colomana Violy s Mont Saint-Michel 

56 Epistola B. Pauli Apostoli ad Corinthios Prima cum Glossula interjecta B. Lanfranci. In: 
Patrologia latina 150, c. 1, v. 11, col. 157: „dialectica sacramenta Dei non impugnat“. C o w d -
r e y ,  Herbert Edward John: Lanfranc: Scholar, Monk, and Archbishop. Oxford 2003.
57 K o r m o s ,  József –  V i o l a ,  Coloman Etienne (eds.): Rationality from saint 
Anselme to saint Augustin. Proceedings of the International Anselm Conference, Piliscsaba 
(Hungary), 20–23 June 2002. Piliscsaba 2005. Zde viz mj.: V i o l a ,  C. E.: La voie de 
la ratio: le pont entre Augustin et Anselme. De la prudence d’Augustin à l’audace d’Anselme, 
s. 23–44; E n d e r s ,  Markus: „Ratio“ und „Intellectus“ von Augustinus bis Anselm: Stationen 
einer Begriffsgeschichte, s. 45–60.
58 V i o l a ,  Coloman Etienne: Aristote au MontSaintMichel. In: Foreville, R. (ed.): 
Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel. 2: Vie montoise et rayonnement intellectuel. 
(Bibliothèque d’Histoire et d’Archéologie chrétiennes). Paris 1967, s. 289–312.
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ve styku. Viola dokonce uvádí, že skupina vedená Richardem z Coutances 
byla „prvním latinským střediskem aristotelovské exegeze“.59

O důležitosti anglo-normanského prvku v intelektuálním vývoji 
v 50.–70. letech 12. století svědčí proud, ke kterému patřili svatý Anselm, 
Guillaume z Conches († 1150), Robert z Torigny, Jan ze Salisbury a který 
se vyznačoval zájmem o Aristotelovo dílo a tvorbou prvních komentářů 
na základě řecko-latinských překladů.

Tuto skupinu však nesmíme chápat izolovaně – Jan ze Salisbury 
své vzdělání získal z velké části v Paříži, kde nejprve studoval u Abelarda 
(1137), pak u Alberika (1137–1138), poté odešel do Chartres ke Guillau-
movi z Conches (1138–1141) a nakonec se znovu vrátil do Paříže, aby 
docházel ke Gilbertovi z Poitiers. Paříž udržovala styky s Itálií, o čemž svědčí 
Alberikův pobyt v Boloni (1142–1148); doplňme, že Lanfranc pocházel 
z Pavie a Anselm z Aoste.

Jednotlivé doklady směřují ke stejnému závěru – v době od konce 
první třetiny do poloviny 12. století zaznamenalo filozofické bádání v se-
verní a západní Francii velký rozmach, a to díky řecko-latinským překladům 
a komentářům převzatým z byzantského prostředí. Ve 13. století tato ten-
dence ještě zesílila, mj. díky novému prvku, kterým bylo zakládání univerzit. 
Ve 14. a 15. století přejímala Evropa byzantské vlivy v ještě větší míře.

Byzantský intelektuální rozvoj tedy předcházel rozmachu evropského 
latinského myšlení a do jisté míry jej ovlivnil. Dějinami intelektuálního 
vývoje v latinsky píšící Evropě ve 12. století vede důležitá cesta z Byzance 
přes Itálii a Paříž až do normandských klášterů.

III. Od byzantského umění k západnímu

Kenneth Setton v roce 1956 připomněl, za co vše renesance vděčí 
umění pocházejícímu z řeckého světa.60 

1) Antické vlivy a mytologické motivy v Byzanci
Byzantské umění částečně převzalo vzory antického světského umě-

ní.61 V době vlády makedonských císařů byly rukopisy ilustrovány tak, že 
světské výjevy nebo ilustrace ke Starému zákonu byly pojednány antickým, 

59 Tamtéž, s. 295 a n. 80; V i o l a ,  C. E.: L’abbaye du MontSaintMichel et la préparation 
intellectuelle du grand siècle. In: Les Amis du Mont Saint-Michel. Paris 1971, č. 76, s. 7–17 (text 
je dostupný na adrese: http://pagesperso-orange.fr/coloman.viola/Mont_Saint_Michel.html, 
citováno 19. března 2013).
60 S e t t o n ,  Kenneth Meyer: The byzantine Background to the Italian Renaissance. Pro-
ceedings of the American Philosophical Society 100, 1956, s. 1–76.
61 D a g r o n ,  Gilbert: Décrire et peindre: essai sur le portrait iconique. Paris 2007, s. 8.
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tedy realistickým způsobem, zatímco „duchovněji“ a „transcendentněji“ 
byly zobrazovány scény z Nového zákona.62

Antika poskytla byzantskému výtvarnému umění své vzory a přejí-
mány byly i mytologické výjevy. André Chastel napsal: „Byzanc byla velkou 
dědičkou minulosti“ ;63 podle Andrého Grabara „byzantské umění navazovalo 
na slavné umělecké tradice pozdní antiky“.64 Součástí tohoto dědictví byly lid-
ské postavy zahalené do drapérií, portréty jedinců, postavy v postojích nebo 
pohybech vyjadřujících nějakou událost nebo pocit apod. Gilbert Dagron 
připomíná tradici antické malby zobrazovat nesmrtelné postavy s dlouhým 
vousem a v neurčitém věku – a právě tak byl znázorňován i Kristus.

Na miniaturách s biblickými výjevy se objevovaly i postavy patřící 
do řecko-římského světa. Překrásným příkladem takového mísení vlivů je 
Pařížský žaltář65– jeho čtrnáct miniatur se vyrovná skutečným obrazům. 
Antický styl lze pozorovat na tvarech a oděvech (na foliu 419 se ve vy-
obrazení Přechodu Rudým mořem z vod vynořuje taková postava, která 
chce faraona stáhnout za vlasy ke dnu), v bukolických scénách, jako je 
David hrající na harfu (folio 1, kde postava Melodie připomíná antické 
personifikace), v alegorických postavách jako je Noc nebo Jitřenka ve scéně 
Izajášovy modlitby (folio 435v). K nejzvláštnějším ilustracím patří výjev 
Davida po boku s Moudrostí a Proroctvím (folio 7) a scéna boje Davida 
s Goliášem, kde Davidovi pomáhá postava Dynamis a Goliášovi Amazonka 
(folio 4v).

S mytologickými motivy se můžeme setkat i v lékařských rukopisech, 
jako je Nicandrův lektvar (10. století), což je pojednání o hadím uštknutí. 
Vidíme tu například Oriona a štíra (f. 2v), Canopa, Helenina lodivoda, 
zabitého hadím jedem, před nímž je Helena a snad Ménéláos (f. 12), nebo 
personifikaci řeky Kaystros (f. 18v).66

Mytologickými výjevy jsou ozdobeny i různé předměty. V Troyes je 
uchovávána skříňka z 9.–11. století, na níž je vyobrazen vjezd panovníka 
do dobytého města, lovecké výjevy a pták Fénix. Nejpozoruhodnější směs 
mytologických scén najdeme na slavné skříňce zvané z Veroli, která je 
zhotovena ze slonoviny a vznikla v Konstantinopoli kolem roku 1000.67 

62 L a f o n t a i n e - D o s o g n e ,  Jacqueline: Die byzantinische Kunst nach dem Iko
noklasmus bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts: Miniaturen, Elfenbein, Goldarbeiten, Email, Glas, 
Kristall, Stoffe. In: Euw, A. von – Schreiner, S. (eds.): Kaiserin Theophanu. Bd. II. Cologne 
1991, s. 63–85, zde s. 66.
63 C h a s t e l ,  André: L’Italie et Byzance. Paris 1999, s. 26 a 95.
64 G r a b a r ,  André: Le message de l’art byzantin. In: týž: Les origines de l’esthétique 
médiévale. Paris 1992, s. 11–28, zde s. 15.
65 Paris, BNF, Ms. Gr. 139 (P o r c h e r ,  Jean –  C o n c a s t y ,  Marie-Louise: Byzance 
et la France médiévale. Manuscrits à peintures du IIe au XVIe siècle. Bibliothèque Nationale. 
Paris 1958, tab. C a VII–VIII).
66 Paris, BNF, Ms. Gr. Suppl. 247 (možná pocházející přímo z Konstantinopole). P o r -
c h e r ,  J. –  C o n c a s t y ,  M.-L.: Byzance et la France médiévale, tab. B a II.
67 B e c k w i t h ,  John: The Veroli Casket. London 1962.
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Postavy na ní znázorňují únos Evropy, obětování Ifigenie, Herkulovy práce, 
Bellerofonta a Dionysa.

I pařížské muzeum v Cluny vlastní několik skříněk zdobených myto-
logickými motivy. Jedna z nich, vyrobená v Konstantinopoli kolem roku 
1000, má na zadní straně výjev, jak Nessos unáší Deianeiru a Zeus Gany-
meda, dále jak kentaur unáší jednu Lapiďanku a Amor jede na mořském 
koníku.68 Ale na pravé boční stěně skříňky vidíme postavu znázorňující 
Jozua, když na vedlejší straně bojuje Herakles s nemejským lvem.69 Antika 
a bible zde stojí vedle sebe.

Zájem o mytologii se projevil i ve středověkých iluminovaných ru-
kopisech. Například jeden opis Konkordance k Evangeliím od Zachariáše 
z Besançonu, pořízený ve 12. století v klášteře svatého Bertina, obsahuje 
ilustrace, na nichž jsou nakresleni kentauři, sirény nebo sfingy.70

2) Z Byzance do říše latiny – cesty a cíle
Byzantské umění posloužilo jako „mezičlánek mezi uměním italským 

a antickým“.71 Již od konce 11. století opat Didier z Monte Cassina (1058–
1087) povolával Řeky.72 Vliv Byzance překročil hranice poloostrova a dostal 
se až do německé říše, do karlovské a románské Francie, ba i do Skandi-
návie. Ve 12. a 13. století se udržel ve Francii, Anglii a v Porýní.73

Byzantské umění mělo přímý vliv na německé miniatury ottonské 
doby, který v 11. a 12. století ještě vzrostl. Byzantské stopy jsou pozoro-
vatelné například ve výjevech zatčení Krista nebo snímání z kříže.74 Ve 12. 
století byzantští umělci rozšířili své umění i na Sicílii, jak dokládá mozaika 

68 Musée de Cluny, Inventaire Cl. 13075. Viz C a i l l e t ,  Jean-Pierre: L’Antiquité 
classique, le Haut Moyen Âge et Byzance au musée de Cluny. Paris 1985, s. 147–151.
69 V pokladnici u benátského sv. Marka je uchovávána celá řada skříněk a skleněných 
předmětů (jako např. nádherná váza pocházející z Konstantinopole a datovaná přelomem 
10. a 11. století, viz H a h n l o s e r ,  Hans R.: Il Tesoro di San Marco II. Il Tesoro e il museo. 
Florence 1971, č. 83, tab. LXXVII a LXXVIII), na nichž jsou vyobrazeny mytologické výjevy.
70 Zachariáš z Besançonu, Konkordance k Evangeliím, 12. století, klášter Saint-Bertin 
(Saint-Omer, Ms. 30, 236 f., 465 x 305 mm). Iniciály jsou zdobeny různými postavami: lovci, 
bojovníky, sirénami, kentaury, „z nichž některé jsou pozoruhodné akty bezpochyby antické inspi
race,“ jak poznamenávají P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y ,  M.-L.: Byzance et la France 
médiévale, s. 67–68.
71 C h a s t e l ,  A.: L’Italie et Byzance, s. 54.
72 Tamtéž, s. 40. Viz též M ü n t z ,  Eugène: Les artistes byzantins dans l’Europe latine 
du Ve au XV e siècle. Revue de l’art chrétien 1893, s. 181 nn.
73 K i t z i n g e r ,  Ernst: The Byzantine Contribution to Western Art of the Twelfth and 
Thirteenth Centuries. Dumbarton Oaks papers 20, 1966, s. 25–47. K souvislosti mezi přejímáním 
byzantského výtvarného umění a teologickou reflexí: S c h m i t t ,  Jean-Claude: De Nicée II 
à saint Thomas d’Aquin: l’émancipation de l’image religieuse en Occident. In: Le corps des images. 
Essais sur la culture visuelle au Moyen Age. Paris 2002 (srov. kapitolu „Retrouver les Grecs“, 
s. 85–96).
74 André G r a b a r  (Orfèvrerie mosane – orfèvrerie byzantine. In: týž: L’art de la fin de 
l’Antiquité et du début du Moyen Âge. Paris 1968, s. 1015–1020) nicméně varuje, abychom 
nepovažovali za byzantské to, čím se Byzanc stejně jako latinská Evropa jen inspirovala (jako 
příklad uveďme antickou inspiraci u románských fresek). 
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Narození Páně v Palatinské kapli v Palermu (po roce 1143) nebo Kristus 
Pantokrator v katedrále v Monreale (1176).75 S jejich vlivem se setkáváme 
i v Benátkách – na mozaice v torcellské katedrále (kolem 1190), kde je 
Panna Maria znázorněna zepředu, jak na levé ruce pozvedá dítě, které 
pravou rukou žehná. Tato mozaika napodobuje byzantský vzor Panny 
Marie Hodegetrie, tedy „té, která ukazuje cestu“.76

Další oblast, kam se šířilo byzantské umění, představují dekorativní 
a luxusní předměty. V 10. a 11. století putovaly na Západ předměty ze 
slonoviny a textilie, ať již obchodní cestou, jako diplomatické dary, nebo 
si je kupovali návštěvníci Cařihradu.

Často byly přiváženy věci vyrobené již dříve, někdy i v předchozím 
století. Umělecký vliv makedonské dynastie (9.–11. století) přicházel se 
zpožděním a latinské prostředí zasáhl po křížových výpravách. Papežové 
přejímali od Byzantinců umělecké vzory. Z Říma se tyto vlivy šířily po vět-
šině italského území i dále. Tento proud se začal uplatňovat v polovině 12. 
století v Palermu, na Sicílii, v Benátkách a v dalších kupeckých městech. 
Ostatně i křižáci a Latinci usazení na řeckém území rozšiřovali byzantská 
díla na Západ. „Byzantské stopy“ lze sledovat i v římsko-německé říši nebo 
v Anglii. André Grabar dospěl k závěru, že „od poloviny 12. století musely 
být vzácností románské malířské nebo sochařské dílny, které by nevykazovaly 
žádnou byzantskou stylizaci“.77 

Byzantský vliv zasáhl dokonce i severské země. André Grabar zjistil 
jeho známky na jednom islandském vyobrazení Posledního soudu z 11. 
století.78 Autor předpokládá, že se tam dostal ze Švédska, a upozorňuje také 
na kostel v Källunge na ostrově Gotland a na západní stěnu jeho nartexu.79 
Podle Grabara se byzantský výtvarný vliv šířil přes Kyjev a Novgorod až 
na Gotland, a dále do Švédska a na Island. Archeologicky je totiž skutečně 
doložena „cesta Bagdád – Birka“.80 

Slonovinové destičky původem z Byzance skládající se ze tří částí 
(„triptychy“) většinou nesou vyobrazení Krista a Panny Marie (častým té-
matem je Kristus Pantokrator s Pannou Marií a svatým Janem). U takových 
triptychů se často ztratily boční části a prostřední destička byla použita 
na vazbu rukopisů. Nejlepší příklady této proměny nabízejí ottonské ruko-
pisy, jako například evangeliář Otty III.81 s překrásným vyobrazením Smrti 

75 C h a s t e l ,  A.: L’Italie et Byzance, tab. 7 a 17.
76 Tamtéž, tab. 14.
77 G r a b a r ,  A.: Le message de l’art byzantin, s. 21.
78 G r a b a r ,  André: Pénétration byzantine en Islande et Scandinavie. In: týž: L’art de la 
fin de l’Antiquité et du début du Moyen Âge. Paris 1968, s. 965–968. Odkazuje na knihu 
J ó n s d ó t t i r ,  Selma: An 11th Century Byzantine Last Judgment in Iceland. Reykjavík 1959.
79 G r a b a r ,  A.: L’art de la fin de l’Antiquité III, tab. 226–228 (srov. podle mého názoru 
zejm. tab. 227).
80 H o d g e s ,  Richard –  W h i t e h o u s e ,  David: Mahomet, Charlemagne et les 
origines de l’Europe. (Réalités Byzantines 5). Paris 1996.
81 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4453.
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Panny Marie nebo bamberská „modlitební kniha Jindřicha II.“ zdobená 
na vazbě dvěma destičkami, které znázorňují Krista v majestátu, zepředu 
a ve stoje, a Pannu Marii s rukama pozdviženýma k modlitbě (počátek 
11. století).82

Šířily se též byzantské relikviáře. Mnoho z nich obsahovalo částečky 
„pravého“ kříže, uložené v plochých skříňkách, triptyších nebo ve schrán-
kách ve tvaru kříže (staurotékách). Na Západ se dostaly za křížových 
výprav a mnoho se jich dochovalo dodnes.83 Snad nejkrásnější je skříňka 
ze sykomorového dřeva, zlata a stříbra z Limburgu an der Lahn.84 Podle 
Andrého Grabara lze vrchol tohoto vlivu spatřovat ve druhé polovině 
12. a na počátku 13. století v oblasti kolem řeky Maasy.85 Je ovšem pravdou, 
že zlatý věk dovozu byzantského luxusního užitého umění představuje 
11. a 12. století; byly to dary panovníků, nákupy velvyslanců, předměty do-
vezené křižáky, obchodníky, poutníky, a nesmíme zapomenout na plenění 
Konstantinopole roku 1204. André Grabar připomíná nádherný triptych 
od Godefroida de Clair nebo další vyrobený pro opata Wibalda se Stavelotu 
(1098–1158).86 Ten obsahuje dvě staurotéky, které si Wibald odvezl ze 
svého velvyslaneckého působení v Byzanci (1155–1158).

Velkou uměleckou hodnotu měly i textilie (ze lnu, vlny, hedvábí), 
zejména práce z hedvábí, které nesloužily jako oděv, ale jako závěsy 
na zdi, okna a dveře nebo jako obaly relikvií a ostatků svatých. Jacqueline 
Lafontaine-Dosogne soudí, že „výzdoba byzantských textilií silně ovlivnila 
západní umění“,87 a mnoho dokladů nacházíme až ve Španělsku. Mezi nej-
krásnější patří byzantská práce na hedvábí bamberského biskupa Gunthera 
(1057–1065), který v 11. století vedl jednu z největších křížových výprav 
do Jeruzaléma.88

Známky byzantské inspirace nacházíme na miniaturách v celé řadě 
západoevropských rukopisů. Jean Porcher a Marie-Louise Concasty hovoří 
o přímém byzantském vlivu: „Západní středověké umění částečně čerpalo z By
zance.“  89 Tento proud se do Francie dostal přes Itálii (nebo od 10. století 
z ottonské říše); šlo o kresbu iniciál obohacenou o jemné propletence 

82 Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Lit. 8.
83 L a f o n t a i n e - D o s o g n e ,  Jacqueline: L’art byzantin en Belgique en relation avec 
les Croisades. Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art 56, 1987, s. 13–47.
84 Domschatz und Diözesanmuseum Limburg, Inv. Nr. D 1/1–3.
85 G r a b a r ,  A.: Orfèvrerie mosane – orfèvrerie byzantine, s. 1015–1020.
86 G r a b a r ,  A.: L’art de la fin de l’Antiquité III, tab. 342.
87 L a f o n t a i n e - D o s o g n e ,  J.: Die Byzantinische Kunst nach dem Ikonoklasmus, 
s. 85.
88 G r a b a r ,  André: La soie byzantine de l’évêque Gunther à la cathédrale de Bamberg. In: 
týž: L’art de la fin de l’Antiquité, s. 213–228 (viz tab. 31–34a).
89 P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y ,  M.-L.: Byzance et la France médiévale, s. IX. Řecké 
fondy Francouzské národní knihovny (BNF) čítají 5000 rukopisů. Jako první se do Francie 
dostal asi soubor děl Dionysia Areopagity, který roku 827 poslal Ludvíkovi Zbožnému 
z Konstantinopole císař Michael II. (BNF Gr. 437). Styl císařského hlavního města nejlépe 
reprezentují položky Ms. Gr. 64, 74, 533, 550, 1208 a Coisl. 79. 



314

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

a ozdobné šlahouny s listím nebo hrozny, někdy podepírané nevysokými 
jónskými sloupky, které můžeme vidět na začátku nebo na konci textů. 
Byzantský vliv se projevil i v karlovské době v kraji kolem Remeše, Amiensu 
a Corbie či Toursu. Například takzvaný Evangeliář Karla Velikého obsahuje 
ilustraci Pramen života (folio 3v), která připomíná podobný blízkovýchodní 
motiv.90 Ilustrátoři pracovali s řeckými a syrskými materiály.

Severní Francii zasáhly byzantské vlivy makedonského období 
ve druhé čtvrtině 12. století (viz malíře ze Saint-Amand a miniatury postav 
k evangeliu svatého Jana z kláštera v Liessies) – tedy v době, kdy se začaly 
objevovat latinské překlady řeckých textů původem z Konstantinopole.91

Můžeme zde zmínit některé z nejslavnějších latinských rukopisů, 
které jsou uchovávány ve Francii a nesou známky byzantského vlivu. Žaltář 
z Amiensu (z počátku 9. století) je znám svými zdobenými a ilustrovanými 
iniciálami, u nichž je byzantská inspirace očividná.92 Malíř „ohromující vir
tuozity“  93 žil v Corbie v prostředí zajímajícím se o řeckou kulturu. Ve stej-
ném kraji vznikla latinská verze Kroniky Alexandrovy, připsaná poznámkou 
z 9. století amienskému biskupovi z konce 8. století Georgiovi, který byl 
nositelem jména řeckého původu.94 Tento rukopis dokládá spojitost mezi 
amienským žaltářem a řeckým Východem.

V jednom opisu Židovské války od Iosefa Flavia95 prozrazuje byzant-
ský vliv několik kreseb – jde o postoje andělů, řasení rouch a rysy vládců. 
Překrásná série malovaných ilustrací bible ze Souvigny z počátku 12. století 
věrně napodobuje byzantské originály.96 Tak folio 93 reprodukuje výjevy 
z Pařížského žaltáře – pomazání Davida, David odmítající použít zbraň proti 
Saulovi, David ukazující Saulovi Goliášovu hlavu. Malíř tzv. Lyonské bible 
(ze druhé poloviny 12. století) vyobrazil v úvodu Písně písní překrásnou 
Pannu Marii Milostnou (glykophilousa).97

Starší tvrzení B. Tatakise je tedy stále výstižné – byzantská říše 
„v sobě spojila tři základní prvky evropské civilizace – helénismus, římské právo 

90 Paris, BNF Nouv. Acq. Lat. 1203.
91 Viz bibli ze SaintAmand (polovina 12. století, Valenciennes, BM, ms. 1–5, 5 dílů.). 
Každý z těchto pěti dílů začíná vyobrazením koberce podle konstantinopolského vzoru. Viz 
také Vie et miracles de saint Amand z druhé poloviny 12. století (Valenciennes, BM, ms. 501), 
pokračující v Byzancí ovlivněné výtvarné tradici; Evangelium sv. Jana, Klášter Liesses, druhá 
čtvrtina 12. století (ve skutečnosti je to samostatný list vyňatý z jedné evangelní knihy), 
Avesnes, Société archéologique.
92 Klášter Corbie, Amiens, ms. 18, viz P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y ,  M.-L.: Byzance 
et la France médiévale, obr. XXVII–XXVIII.
93 P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y ,  M.-L.: Byzance et la France médiévale, s. XVIII.
94 Chronique alexandrine, konec 13. století, BNF Lat. 4884.
95 Toulouse, konec 11. století, BNF Lat. 5058; viz P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y , 
M.-L.: Byzance et la France médiévale, tab. XXXI.
96 Paris, BNF Ms. Gr. 139 (počátek 10. století, srov. P o r c h e r ,  J. –  C o n c a s t y , 
M.-L.: Byzance et la France médiévale, tab. C a VII–VIII). Tento rukopis se dostal do Francie 
v letech 1557–1558.
97 BM de Lyon, Ms. 410–411, 2 díly, viz 1. díl, f. 207v.
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a křesťanství“.98 Jak ukázal Walter Berschin, ani politické střety nezabránily 
šíření kulturních vlivů do latinské Evropy.99 Byzantská filozofická produk-
ce zdaleka nebyla zanedbatelná, naopak byla ve 12. století podkladem 
pro intelektuální renesanci v latinské Evropě. Obecně platí, že kulturní 
a umělecký rozvoj byzantské říše ovlivnil vývoj kultury a umění v latinské 
Evropě. Její historie je součástí evropských dějin.

Der Anteil von Byzanz an der kulturellen Entwicklung Europas 
im 9.–12. Jahrhundert

Dieser Artikel will zeigen, dass die kulturellen Beziehungen zwischen Byzanz und West-
Europas während den 9.–12. Jahrhunderten sehr wichtig waren. Byzanz hatte sein kulturelle 
Erbe nicht vergessen. Dank der grieschich-lateinischen Übersetzungen sind viele Werke des 
Altertums in Europa angekommen. Es gab auch zahlreiche künstlerische Einflüsse, die durch 
Italien, nach Frankreich, Deutschland, Flandern durchgedrungen haben.

98 T a t a k i s ,  B.: La philosophie byzantine, s. 2.
99 Viz výše pozn. 3.
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Vstříc archeologii knihoven*

Towards an archaeology of libraries

The study suggests that the archaeology of western libraries makes or can make 
a contribution to a cultural anthropology or cultural history of western knowledge, 
which has long been viewed as essentially cumulative, and divided into disciplines. The 
ideas of the accumulation of knowledge and intellectual progress have taken a material 
form in the accumulation of books and the throwing away of works considered to be 
‘out of date’. Shelving gives the system of disciplines a material form and so makes it 
appear to be natural, reinforcing it. Finally, the layout and the furnishings of libraries 
encourage or discourage certain practices or styles of reading: skimming, comparing, 
individual or group reading aloud or in silence.
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of knowledge.

Dlouho jsem snil o historické antropologii knihoven jako součásti 
širší antropologie vědění. Ostatně podobně jako jiné organizace vyvíjejí 
i knihovny svá vlastní pravidla a tradice, iniciační obřady atd.1 Jsou středisky 
vynikající kultury nebo na každý pád vynikající subkultury, či precizněji 
dvou kultur – knihovníků a čtenářů, koexistujících dle okolností ve větší či 
menší harmonii. V této studii nebudu nicméně volat tolik po antropologii, 
jako spíše po archeologii knihoven. Užití pojmu „archeologie“ neodkazuje 
– alespoň ne v první řadě – k metaforické intelektuální archeologii Michela 
Foucaulta. Knihovny, o nichž zde bude řeč, nejsou „knihovny beze zdí“, 
tak výmluvně popsané Rogerem Chartierem. V následujícím textu bude 
položen důraz na hmotnou kulturu, studovanou nikoli pro ni samotnou, 
ale nazíranou jako doklad historických praktik. Když se pokusíme na-
hlédnout hmotnou kulturu tímto způsobem, máme se toho dost co učit 
od archeologů.2 Nemyslím výlučně archeology starověku, ačkoli i ti jistě 
mají čím přispět. Možná nelze objevit ztracenou Alexandrijskou knihovnu, 

*  Výzkum pro tuto studii byl realizován v roce 2005 v rámci stipendia Koninklijke Bib-
liotheek na The Netherlands Institute of Advanced Study. Rád bych poděkoval zaměstnancům 
Královské knihovny za pomoc, zvláště pak Marieke van Delft za její doporučení a podněty.
1 M a r t i n ,  Henri-Jean: Les métamorphoses du livre. Paris 2004, s. 151–152.
2 Například H o d d e r ,  Ian: Reading the Past. Cambridge 1986.
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ale v roce 2005 jeden americký milionář nabídl financování vykopávek 
knihovny v Herculaneu, tzv. Papyrové vily.3

Tento přístup nemusí být omezen na starověký svět. Definice archeo-
logie, jíž se budu držet, je široká. V tomto smyslu zahrnuje archeologie 
veškerou hmotnou kulturu, ať už starověkou, středověkou, raně industriální, 
nebo současnou, „archeologii nás samotných“. Tato studie je inspirována 
příkladem dvou amerických archeologů, kteří přibližně před čtvrt stoletím 
uváděli nové studenty do oboru tím, že jim dali za úkol chodit kolem 
kampusu jejich domovské Arizonské univerzity (University of Arizona) 
v Tusconu a vnímat jej jako stopu praktického využití. V muzeu byla je-
jich pozornost nasměrována k zářezům v linoleové podlaze, zanechaným 
po předchozích výstavách. Dále byli vyzýváni, aby si všimli „bezbarvé skvr-
ny na dveřích od mužských toalet“, vzniklé dotykem mnoha rukou tlačících 
na dveře při jejich otevírání.4 Takové „indicie“ či „stopy“ studované tímto 
způsobem připomínají vyšetřování v kriminálních scénách, jsou zde však 
dva velké rozdíly. Archeologové se na rozdíl od detektivů zajímají spíše 
o kolektivní než o individuální jednání a spíše o opakující se než o jed-
notlivé akce. Nejde jim o konkrétní stopy vedoucí přes trávník, ale o jeho 
pravidelné užívání, jehož následkem je vytvoření alternativní cesty.

Ať by už skuteční archeologové považovali to, co bude následovat, 
za archeologii, nebo nikoli, právě uvedené případy inspirovaly můj přístup. 
Zaměřím se postupně na prostory, vybavení a knihy, tedy na vybrané příkla-
dy z prostředí knihoven, v nichž jsem osobně pracoval, zejména ve Velké 
Británii, ale také ve Francii, Itálii, Nizozemí, Spojených státech, Brazílii a jin-
de. Výraz „vstříc“ (towards) v názvu má čtenářům připomenout, že studií 
tohoto druhu stále není mnoho. Komplexně vzato je jedním z cílů tohoto 
pokusu, jakkoli předběžného, či dokonce nezralého, vyvolat přemýšlení 
a vybídnout k výzkumu v dané oblasti. Nabízí nejenom přehled, ale také 
manifest doposud relativně zanedbávaného přístupu k dějinám knihoven.

Prostory

Tato část se věnuje tomu, co americký sociolog Erving Goffman na-
zýval „frontální oblastí“ (front region) anebo čemu by vzdělanci 17. století 
říkali „divadlo vědění“, v němž knihovny mají své místo po boku anato-
mických divadel, přednáškových místností a laboratoří. Vnější schránka 
knihovny, zvláště fasáda, je často výstavní a divákům připomíná chrám nebo 

3 Sunday Times, 13. 2. 2005.
4 W i l k ,  Richard –  S c h i f f e r ,  Michael B.: The Modern Material-Culture Field 
School: Teaching Archaeology on the University Campus. In: Gould, R. A. – Schiffer, M. B. (eds.): 
Modern Material Culture: the Archaeology of Us. New York 1981, s. 15–30.
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palác – v případě knihovny Newberry v Chicagu (Chicago’s Independent 
Research Library) palác florentské renesance.

Uvnitř knihovny je často působivá čítárna. V renesanci i později měly 
tyto místnosti mnohdy podobu sálu, jako v případě Escorialu (1584), 
Vatikánu (1589), Ambrosiany (1609), Arts Endu v Oxfordu (1610), Wre-
novy knihovny (Wren Library) na Trinity College v Cambridgi (1695), 
tzv. Prunksaalu Císařské knihovny ve Vídni (projektovaném Fischerem 
z Erlachu a dokončeném jeho synem, 1735), knihovny na Trinity College 
v Dublinu (1732) od Thomase Burgha, Codrington Library od Nicholase 
Hawksmoora na All Souls College v Oxfordu (1751), financované z odkazu 
6 000 liber získaných z obchodu s cukrem a otroky, anebo Playfair Library 
v Edinburghu (dvacátá léta 19. století).5

Několik působivých čítáren má samozřejmě kruhový půdorys, jako 
například Radcliffe Camera v Oxfordu, projektovaná Jamesem Gibbsem 
(původně lékařská knihovna), nebo stará Reading Room v Britském muzeu 
(British museum), navržená Sydney Smirkem (Robertův bratr) dle vzoru 
římského Pantheonu a návrhu knihovníka Antonia Panizziho. Další varianty 
této realizace představují Rotunda ve Wolfenbüttelu (1704), „půlkruh“ 
Francouzské národní knihovny v Paříži (Bibliothèque nationale de France, 
1865–1868, Henri Labrouste) a oválná studovna původního Warburgova 
institutu v Hamburku, otevřená roku 1926 a nedávno restaurovaná do po-
doby odpovídající jejímu původnímu účelu.

Vzhled knihoven je třeba vnímat v kontextu forem ostatních budov 
dané doby. Stejně jako vystavování objektů v muzeu bylo ovlivněno tren-
dy panujícími v oblasti designu výloh obchodů, tak i současné knihovny 
občas následují model úřadů, což dokládá případ otevřeného plánu nové 
Královské knihovny v Haagu (Koninklijke Bibliotheek De Nationale Bib-
liotheek Nederland). Změny ve vzhledu představují na druhé straně také 
reakci na specifické problémy knihoven. Analýza měnícího se účelu jejich 
prostor odhaluje silný trend k oddělování a specializaci, s příležitostnými 
tendencemi opačného směru, mezi něž můžeme řadit třeba zrušení zvlášt-
ních míst k sezení pro ženy v Britském muzeu roku 1907.6

Funkční specializace prostoru knihovny se zdá být nezvratitelným 
trendem. Oddělování čítáren a skladů knih (depotů, magazínů atd.) 
je od poloviny 19. století stále patrnější. Sklady se často přestěhovaly 
do podzemí (pod Radcliffe Square v Oxfordu od roku 1912), a mohou být 
dokonce umístěny mimo budovu (ve Woolwich byly během posledních 

5 P e v s n e r ,  Nikolaus: A History of Building Types. London 1976, s. 91–110; C r a s -
t e r ,  Edmund: History of All Souls College Library. London 1971, s. 66–81.
6 M i l l e r ,  Edward: That Noble Cabinet. London 1973, s. 280.
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let instalovány depoty čítárny Britského muzea), což vede k problému 
s nutností přepravy vzduchovým potrubím, vozidlem apod.7

Spolu se zvláštními prostory pro různé druhy čtenářů – seminární 
studovny pro studenty, místa pro doktorandy či univerzitní vyučující aj. 
– se prosadily i oddělené místnosti pro rukopisy, noviny, časopisy, mapy, 
hudební nosiče, fotografie, vzácné knihy apod. Stále více místa v knihovnách 
zabíraly výtahy, toalety a kavárny. Více a více prostoru vyžadovali rovněž 
zaměstnanci knihoven, rozdělení do samostatných kanceláří a dílen, urče-
ných k vázání, katalogizování, konzervování, fotografování atd. Tento trend 
je starší, než by si někdo mohl myslet: plán „fotoateliéru“ Hofbibliothek 
ve Vídni se datuje již k roku 1860.8

Zásadní věc, kterou je třeba o prostoru knihovny říci, představuje 
skutečnost, že je obecně pod hrozbou rostoucího množství knih i čtenářů. 
Ambrosiana měla v 17. století, kdy již byla jednou z největších knihoven 
v Evropě, místa pro pouhých 42 čtenářů. V roce 1868 však měla Fran-
couzská národní knihovna místnost pro 400 čtenářů. Během roku 1900 
bylo zaznamenáno takřka 200 000 osob, které vešly do čítárny Britského 
muzea (jinými slovy 660 denně po dobu 300 dní, kromě nedělí a svátků).9

Pro důkladnější zhodnocení změn použijme příklad Oxfordu. V roce 
1880 se počet čtenářů ve zdejší Bodleian Library (tj. v místě známém 
dnes jako dolní čítárna – Lower Bodley) v průměru neustále pohyboval 
kolem pouhých 16 (před vyvoláním „skandálu“ je dobré připomenout, že 
studenti měli přístup do knihoven koleje, stejně jako univerzity).10 V této 
době, po velkých univerzitních reformách sedmdesátých let 19. století, se 
nicméně zvýšil tlak na prostor. Kolem roku 1900 byla Radcliffe Camera 
přeplněná, a v důsledku toho byl původní počet 56 míst navýšen díky 
využití galerie na výsledných 86. Prostory horní čítárny (Upper Bodley) 
coby dřívější obrazové galerie hostily čtenáře od roku 1907. Kolem roku 
1920 bylo v knihovně 500–600 čtenářů každý všední den, což se vyrovnalo 
Britskému muzeu.11

Všechny tyto prostory potřebují vzduch, nicméně ne vždy byly do-
statečně odvětrány. V Britském muzeu byla velmi známá „muzejní bolest 
hlavy“ a Swinburne jednou v čítárně omdlel. Podobný problém panoval 
v Bodleian Library.12 Stejně tak musejí být knihovní prostory vytápěny 
a osvětleny. V dlouhém období před nástupem plynu a elektřiny bylo jak 

7 C r a s t e r ,  Edmund: History of the Bodleian Library, 1845–1945. Oxford 1952, 
s. 236–237.
8 S t u m m v o l l ,  Josef (ed.): Geschichte der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 1. 
Wien 1968, s. 437.
9 M i l l e r ,  E.: That Noble Cabinet, s. 257.
10 C r a s t e r ,  E.: History of the Bodleian Library, s. 240; B r o c k ,  M. G. –  
C u r t h o y s ,  M. C. (eds.): History of the University of Oxford. Vol. 7. Oxford 2000, s. 750.
11 C r a s t e r ,  E.: History of the Bodleian Library, s. 337.
12 Tamtéž, s. 240; M i l l e r ,  E.: That Noble Cabinet, s. 279.
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vytápění, tak i osvětlení nebezpečné. Tomuto problému se dalo vyhnout, 
a často se tak dělo, jednoduše otevřením knihovny jen na několik hodin 
uprostřed dne. Od svého založení nebyla Bodleian Library nijak neobvyklá 
svým zákazem vnášení „ohně nebo plamene“ do knihovny jako spíše pone-
cháním této fráze v přísaze, jíž stále skládali čtenáři při svém přijetí. Když 
v roce 1762 navštívil Oxford francouzský orientalista Abraham Anquetil-
-Duperron, nalezl knihovnu přes chladné počasí nevytopenou. Topicí trubky 
byly v Bodleian Library instalovány teprve roku 1845 a kurátoři žádali při té 
příležitosti superintendanta londýnských hasičů o radu s ohledem na riziko 
(doporučil jim izolaci). Navzdory trubkám vzpomínal knihovník 19. století 
na Bodleian Library jako na „buď zavřenou, anebo studenou, a po značnou 
část roku obojí“ („either close or cold, and for a great part of the year, both“  ).13

V roce 1836 vyšetřoval výbor Dolní sněmovny Britské muzeum. Jed-
ním ze zájmů tohoto Výboru pro stav, správu a záležitosti Britského muzea 
(Select Committee on the Condition, Management and Affairs of the British 
Museum) bylo osvětlení muzea: „Umělé světlo je tedy zcela nepřípustné?“ 
ptali se, přičemž i z oficiálního záznamu zaznívaly tóny překvapení. „Zcela 
nepřípustné,“ zněla odpověď.14 Výbor se dále obrátil s podobnými otáz-
kami na sira Roberta Smirka, architekta King’s Library (čítárna Britského 
muzea ještě nebyla vybudována). „Jste si vědom nějakých opatření přijatých 
v Bibliothèque du roi [předchůdce Francouzské národní knihovny] k udržení 
tepla?“ „Žádné nejsou.“ Smirke se následně odvolával na tvrzení, že čtenáři 
v Bibliothèque du roi „se musí udržet v teple sami, jak nejlépe dovedou“.15

Výbor následně zaslal zmíněný dotazník řadě evropských knihoven. 
Na univerzitě v Budě nebyla „nikdy povolena žádná světla“; ve Florencii 
(kde byly zkoumány hned čtyři knihovny) nebyla „světla nikdy používána“; 
na univerzitě v Göttingenu nebyla „žádná světla v knihovně nikdy povolena“; 
v Berlíně byly „oheň a svíce přísně zakázány v knihovně, avšak ne tak přísně 
v čítárně“.16 Stanovy několika knihoven byly nicméně uvolněnější a vůči 
čtenářům vstřícnější. Kupříkladu v Ambrosianě byl v 17. století krb a Pa-
řížská Bibliothèque Mazarin byla v 18. století osvětlena lustry.17 Když se 
vrátíme zpět k dotazníku, v odpovědi holandských knihoven stálo, že „ani 
oheň, ani světla zakázány nejsou“.

13 W a l e y ,  Arthur: Secret History of the Mongols. London 1963, s. 19; C r a s t e r ,  E.: 
History of the Bodleian Library, s. 134–7; citace z P h i l i p ,  Ian G.: The Bodleian Library. 
In: Brock, M. G. – Curthoys, M. C. (eds.): History of the University of Oxford. Vol. 6. Oxford 
1997, s. 585–597, zde s. 585.
14 Report from the Select Committee on the Condition, Management and Affairs of the British 
Museum with Minutes of Evidence, Appendix and Index. [London 1836] (reprint Shannon 
1968), s. 412, otázka č. 5005. Místy lakonické odpovědi naznačují, že výroky byly ve zprávě 
sumarizovány.
15 Tamtéž, s. 443, otázka č. 5409.
16 Tamtéž, s. 561.
17 J a r m u t h ,  Kurt: Lichter Leuchten im Abendland. Braunschweig 1967, obr. 207.
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Je lákavé uzavřít, že z perspektivy archeologa existují dvě velké 
epochy v dějinách knihoven, a to před a po elektrickém osvětlení (jemuž 
předcházely experimenty s plynem). Například v roce 1893 bylo elektrické 
světlo instalováno u každého místa v čítárně Britského muzea, které již 
nadále nezavíralo v zamlžených dnech, v oněch časech v Londýně ještě 
docela obvyklých.18 Tzv. Radcliffe Camera, v té době čítárna, byla osvětlena 
elektřinou teprve roku 1905, čtvrt století poté, co se o možnosti takového 
osvětlení v Oxfordu poprvé debatovalo.19 Problémy však přetrvaly. V uni-
verzitní knihovně v Turíně vypukl roku 1904 požár kvůli špatnému vedení. 
Není proto divu, že se vyskytovaly pochybnosti o uplatnění tohoto nového 
vynálezu. Ve vídeňské Hofbibliothek byly například před elektrickým 
osvětlením upřednostněny přenosné lampy, a to i v knihovních regálech.20

Vybavení

Poněkud s despektem popisoval švýcarský učenec Jean Leclerc Amb-
rosianu „spíše jako zařízení se sochami, obrazy a jinými ozdobami [...] než s příliš 
velkým množstvím knih“.21 Vybavení, včetně maleb, bust, soch a ohromných 
pozemských i nebeských glóbů, tvořilo působivou součást divadla vědění.22 
Ikonografie knihoven budí v posledních letech značnou pozornost badatelů 
– například ztvárnění tématu translatio studii ve vídeňské Hofbibliothek.23 
Představa knihovny jako světa (mikrokosmu) anebo světa jako knihovny 
sahá daleko před Borgese. Byla zakomponována do knihoven, nebo přes-
něji vymalována na knihovny, jak ostatně ilustruje Leibnizova poznámka 
v dopise z roku 1679, že „Il faut qu’une Bibliothèque soit une Encyclopédie“.

Svět studia byl dlouho symbolizován portréty svých předních 
osobností. Hugo Blotius, Nizozemec, jenž se stal císařským knihovníkem 
ve Vídni, radil svému zaměstnavateli vyzdobit knihovnu portréty vynika-
jících mužů.24 Stejný model následovali na počátku 17. století v Bodleian 
Library a v Ambrosianě, kde byl prezentován kolektivní portrét republiky 

18 M i l l e r ,  E.: That Noble Cabinet, s. 270 a 279.
19 C r a s t e r ,  E.: History of the Bodleian Library, s. 238.
20 S t u m m v o l l ,  J. (ed.): Geschichte, s. 509.
21 Citováno dle I s r a e l ,  Jonathan: The Radical Enlightenment. Oxford 2001, s. 134. 
Srov. též B u r k e ,  Peter: L’Ambrosiana e l’Europa del tempo. In: Lanza, M. (ed.): Storia 
dell’Ambrosiana. Vol. 1. Il Seicento. Milano 1992, s. 391–413.
22 H a n e b u t t - B e n z ,  Eva-Maria: Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhal-
ten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Frankfurt 1985; S t e v e n s ,  Norman D.: Library 
Equipment. In: Wiegand, W. A. – Davis, D. G. (eds.): Encyclopaedia of Library History. New 
York 1994, s. 358–364.
23 M a s s o n ,  André: The Pictorial Catalogue. Oxford 1981; W a r n c k e ,  Carsten-
-Peter (ed.): Ikonographie der Bibliotheken. Wiesbaden 1992.
24 L o u t h a n ,  Howard: Reformation of the Imperial Library. In: týž: Quest for Com-
promise. Cambridge 1997, s. 67–84, zde s. 77.
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vzdělanců („Republic of Letters“ ), imaginární učenecké komunity rozšiřující 
se v čase stejně jako prostoru.25 Některé soukromé knihovny sledovaly 
stejnou praxi: Richelieuova knihovna byla dle záznamů vyzdobena 58 
portréty učenců a dalších osobností, včetně Petrarky a Boccaccia, Alciatiho 
a Budého, Erasma a Montaigna, Lipsia a Scaligera.26 Tato tradice pokra-
čovala až do moderní doby. Dlouhé řady bust byly umístěny v Trinity 
College v Dublinu a na 36 medailonových portrétech vystavených v 19. 
století ve Francouzské národní knihovně byli zobrazeni Montaigne, Racine 
a Molière, z cizinců pak Machiavelli, Shakespeare a Cervantes.

Když nyní obrátíme pozornost od působivého k praktickému, zjistíme, 
že jednoduchý systém polic či skříní na knihy a stolů či pracovních lavic 
pro čtenáře se postupně stával stále složitějším. Knihovní nábytek dlouho 
obsahoval řetězy, pulpity, stojany na knihy, včetně těch otočných, a samo-
zřejmě žebříky. Gabriel Naudé si stěžoval, že v Miláně byly knihy uloženy 
příliš vysoko, což dokládá, že místa již nebylo nazbyt. V Bodleian Library 
ohrožovala počátkem 18. století váha knih v nové galerii bezpečnost bu-
dovy. V Britském muzeu byly kvůli problému mizejícího místa v regálech 
instalovány roku 1887 volně zavěšené držáky, což vzápětí vyvolalo potíže 
s přeplněností.27

Co se týče sezení, archeolog by mohl číst posun od lavic (doposud se 
nacházejících v dolní čítárně Bodleian Library a v kolejních knihovnách, 
například v St John’s College v Oxfordu) ke dřevěným židlím s rovnými 
opěradly zad a poté i rukou jako známku měnících se postojů ke studiu 
a k užívání knih. V roce 1756 byly do Bodleian Library pořízeny windsor-
ské židle, „obdivně hodnocené pro jejich výzdobu a pohodlí“.28 V 19. století se 
kožené židle s opěradly užívaly v knihovnách londýnských klubů a v Lon-
don Library, jež měla klubovou atmosféru. Kovové stojany na knihy, které 
k nim občas bývaly připojeny, naznačují, že židle byly určeny jak ke čtení 
knih nebo alespoň novin, tak i ke spaní. Dnes i akademické instituce jako 
Firestone v Princetonu nabízejí ve vybraných částech knihovny židle s opě-
radly na ruce. Nová Jerwood Library v cambridgeské Trinity Hall (otevřená 
roku 1998) nabízí dokonce čtenářům odpočinková místa.

Další typy knihovního zařízení se postupně rozmnožily. Jak občas 
poznamenávali učení cestovatelé, Ambrosiana byla v 17. století neob-
vyklá poskytováním kalamářů a per pro čtenáře.29 Tato praxe se rozšířila 
a čítárna Britského muzea uchovávala tradici ocelových per a otevřených 

25 P h i l i p ,  Ian G.: The Bodleian Library in the 17 th and 18 th Centuries. Oxford 1983; 
J o n e s ,  Pamela M.: Federico Borromeo and the Ambrosiana. Cambridge 1993.
26 W o l l e n b e r g ,  Jörg: Richelieu. Bielefeld 1977, s. 133.
27 P h i l i p ,  Ian G.: Libraries and the University Press. In: Sutherland, L. S. – Mitchell, L. 
G. (eds.): History of the University of Oxford. Vol. 5. The eighteenth century. Oxford 1986, 
s. 725–756, zde s. 727; M i l l e r ,  E.: That Noble Cabinet, s. 274, 325.
28 Thomas Warton, citováno dle P h i l i p ,  I. G.: Libraries, s. 739.
29 B u r k e ,  P.: L’Ambrosiana e l’Europa.
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zabudovaných kalamářů celkem dlouho do 20. století, navzdory riziku 
rozlití inkoustu. Přibývalo stále více předmětů, a to hlavně v přední části 
knihovny, včetně zařízení s pitnou vodou (zejména ve Spojených státech), 
kopírovacích přístrojů a samozřejmě počítačů k vyhledávání v katalogu.

Výzkum knihoven však musí zvážit také „zadní části“, svět za scénou, 
stejně jako historie vojenství bere v potaz jak logistiku zásobování, tak 
i dění na frontové linii. I zde nalézáme nárůst nových forem zařízení typu 
vozíků na knihy, knižních výtahů, přepravních pásů, interních telefonů 
(v Bodleian Library instalovaných roku 1913) a bezpečnostních systémů, 
stejně jako malých předmětů typu průkazek.30

Zřejmě nejdůležitější ze všech těchto součástí knihovního vybavení 
je katalog. Katalog knihovny leidenské univerzity vyšel tiskem již roku 
1595, což umožňovalo čtenářům žijícím kdekoli dozvědět se, zda se 
návštěva vyplatí. Tento příklad byl následován v Oxfordu, Paříži a jinde. 
Pozdější inovací bylo zavedení tištěných formulářů či lístků, jež museli 
čtenáři vyplnit, když žádali o knihy. V případě Britského muzea byly takové 
lístky využívány již od roku 1837.31 Zhruba od padesátých let 20. století 
byl na zadní straně formulářů tištěn i seznam důvodů, pro něž konkrétní 
kniha nebyla dostupná, zahrnující formule od „vypůjčena“ až po „zničena 
bombardováním za války“. Tato změna dokládá byrokratizaci knihoven 
ve weberovském smyslu standardizace a přechodu od ústní k písemné 
komunikaci. Stejně tak může ilustrovat byrokracii v pejorativním smyslu.32 

Knihy

Dovolím si nakonec obrátit pozornost ke knihám, nahlíženým zde 
coby hmotné objekty různé velikosti, zaplňující prostor. Počet knih 
v knihovnách se navýšil omračující rychlostí. Dobrá středověká klášterní 
knihovna mohla mít 500 či koncem středověku 1 000 rukopisů. Vatikán 
měl 2 500 svazků v roce 1475. Císařská knihovna ve Vídni obsahovala 
roku 1600 asi 10 000 svazků, avšak do roku 1738 narostl jejich počet 
na 200 000. Pařížská Národní knihovna měla brzy po francouzské revoluci, 
kdy pohltila některé církevní knihovny, více než 300 000 svazků. Britské 
muzeum vlastnilo 540 000 svazků v roce 1856 a Bodleian Library dispo-
novala milionem tištěných knih v roce 1914. Dnes má Widener Library 

30 C r a s t e r ,  E.: History of the Bodleian Library, s. 336; B a t t l e s ,  Matthew: Library. 
An Unquiet History. New York 2003, s. 142.
31 M i l l e r ,  E.: That Noble Cabinet, s. 155.
32 Jednou jsem si objednal knihu vydanou v šedesátých letech 20. století a formulář se 
mi vrátil zpět se zaškrtnutým políčkem „bombardování“.
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v Harvardu skoro 5 milionů a Library of Congress přibližně 100 milionů 
položek, z čehož jde hlava kolem.33

Inkorporováním menších knihoven do větších vzniklo souvrství, 
v němž může být objevné kopat. Escorial získal knihovny Antonia Agustína, 
Diega Hurtada de Mendoza a Benita Ariase Montana. Vatikánská knihovna 
získala sbírku z Palatinu (uloupenou z Heidelbergu Maxmiliánem Bavor-
ským), Urbina a kolekci švédské královny Kristýny. Vídeňská Hofbiblio-
thek nabyla knihy dříve patřící Busbecqovi, Tychonovi de Brahe a princi 
Evženu Savojskému. Francouzská Bibliothèque Royale získala Casaubonovu 
a později Colbertovu knihovnu. Britské muzeum pohltilo Harleyho a Gren-
villovu sbírku, Bodleian Library zase Seldenovu a univerzitní knihovna 
v Cambridgi kolekci lorda Actona.

Další druh stratigrafie může být ještě objevnější. Knihy získané 
v určitém čase ukazují totiž zájmy současníků. Naopak to, co je vyhozeno, 
odstraněno či slovy současného žargonu „odstoupeno“ („deaccessioned“  ), 
nás zpravuje o ústupu jistých zájmů, jako informace pravidelně vypouště-
né z encyklopedií ve chvíli jejich aktualizace. Jinými slovy, podobně jako 
archeolog odpadu i historik knihy potřebuje studovat odpad, či přesněji 
řečeno to, co bylo za odpad považováno, anebo alespoň to, co bylo zdro-
jem rozpaků, a to v různých epochách nebo v různých typech knihoven.

Případně mohou být knihy ponechány, avšak jejich názvy jsou od-
straněny z katalogu. Ve východním Berlíně například v šedesátých letech 
minulého století nebyly politicky denunciační knihy v katalogu univerzitní 
knihovny (bylo by možné srovnání s odstraněním záznamů o Trockém 
a jiných osobnostech z pozdějších vydání Sovětské encyklopedie). Řada 
románů byla odstraněna z generálního katalogu Univerzitní knihovny 
v Cambridgi, aby studenti nebyli sváděni k pokušení. Zvláštní status mívala 
často pornografie, uváděná jako „enfer“ ve Francouzské národní knihovně 
či – ještě záhadněji – jako „cup“ ve starém Britském muzeu.34

Řazení knih poskytuje klíč k „systematice vědění“.35 Počátek a ko-
nec dějin klasifikace knih jsou přitom známy lépe než to, co se odehrálo 
mezitím. Tradiční systém zahrnoval klasifikaci dle univerzitních fakult, 
tj. teologii, právo, medicínu atd., a přestal být použitelným ve chvíli, kdy 
bylo nutno narůstající množství knih dělit do stále většího množství pod-
oblastí. Moderní systém, ať už abecední, či numerický, takové preciznější 
dělení umožňuje. Přijetí Deweyho systému a systematiky užívané Library 
of Congress ze strany knihoven v mnoha částech světa je velmi působi-
vým příkladem standardizace a globalizace. Mezi těmito dvěma systémy 

33 B a t t l e s ,  M.: Library, s. 4, 8 a 86.
34 Domníval jsem se, že jde o zkratku pro slovo „Cupid“. Ukázalo se však, že důvod byl 
prozaičtější a zkratka odkazovala ke slovu „cupboard“.
35 W o o l f ,  Daniel: Reading History in Early Modern England. Cambridge 2000, 
s. 173–177.
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pak existuje něco, co lze nazvat věkem experimentování, spjatým s řadou 
řešení přijatých na různých místech nebo na stejném místě v různé době. 
Tak například v Cambridgi vynalezl John Taylor třídy A–Z (O pro historii 
apod.), spolu s precizováním typu Aa*, Bb*.

Knihovna Warburgova institutu v Londýně byla původně soukromou 
knihovnou Abyho Warburga a byl to on, kdo rozhodl, že myšlení (nábo-
ženství, magie, humanismus) má být v nižších patrech a vést postupně až 
k událostem (historie) zcela nahoře. Když Warburgův asistent Fritz Saxl 
do knihovny roku 1911 poprvé vstoupil, připadalo mu rozdělení „absolutně 
matoucí“, především proto, že Warburga nikdy neunavilo knihy stále přerov-
návat. Dokonce i dnes praktikuje Warburgův institut to, co sám Warburg 
nazýval „pravidlem dobrého souseda“, podle kterého čtenáři objeví skutečně 
požadovanou knihu hned vedle té, o níž již věděli – tj. preferuje uspořádání, 
jež vyžaduje extrémně rafinovaný systém subjektivní klasifikace, plodné 
pouze tehdy, když knihy čtou i sami knihovníci.36

V řadě knihoven však systematiku po dlouhou dobu ovlivňovaly fak-
tory, které lze nazvat „ne-intelektuálními“. Například exekutoři pozůstalosti 
Johna Seldena požadovali, aby zhruba 8 000 knih, jež odkázal Bodleian 
Library, zůstalo „uchováno pospolu v jednom odděleném souboru a korpusu“, 
totiž jako Selden End.37 V roce 1583 rozdělila Knihovna Cambridgeské 
univerzity knihy podle jejich předchozích majitelů, kterými byli například 
Matthew Parker, Nicholas Bacon či Robert Horne, biskup z Winchesteru.38 
Knihovna Emmanuel College pohltila soukromou sbírku svého předcho-
zího ředitele Williama Sancrofta, chová ji však odděleně od zbytku, a ta 
tedy funguje jako vesnice, jež byla pohlcena městem, ale udržela si svou 
vlastní identitu.

Klasifikační systémy mají konkrétní podobu, která umožňuje archeo-
logické zkoumání. Mohou být namalovány na stěnách nebo regálech, jako 
v případě Trinity College v Dublinu (každý výklenek je označen velkým 
písmenem, tzn. A atd., každá police pak malým písmenem, počínaje ve spodu 
aa, poté bb, cc atd.) nebo Playfair Library v Edinburghu, užívající označení 
typu H*23. Klasifikace je uvedena také na knihách samotných. Kupříkla-
du v docela typickém případě Knihovny Cambridgeské univerzity byly 
již od roku 1574 „tituly a čísla psány na ořízku“, což ukazuje, že se knihy 
do polic ukládaly hřbetem směrem ke stěně.39 Na druhé straně zhruba 
od roku 1700 byly knihy přicházející do knihovny „označovány písmeny 
na hřbetu a ukládány do regálů moderním způsobem“.40 Zkoumání obálek 

36 G o m b r i c h ,  Ernst H.: Aby Warburg. London 1971, s. 325–338 (dříve nepubliko-
vaný Saxlův příspěvek).
37 P h i l i p ,  I. G.: The Bodleian Library, s. 48.
38 O a t e s ,  John C. T.: Cambridge University Library. A History from the Beginnings 
to the Copyright Act of Queen Anne. Vol. 1. Cambridge 1986.
39 Tamtéž, s. 113.
40 Tamtéž, s. 472 a 479.
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a předsádek vybraných svazků občas ukazuje až šest po sobě jdoucích 
systémů klasifikace: v Cambridgi se Mémoires de l’ Académie des Inscriptions 
ukládaly kdysi pod označením XV.5.1-, následně Mm-4-1-, poté nesly 
signaturu 28.2.1-, dále 28.8.1-, P500.b.50.1- a konečně dnes figurují pod 
značkou T.500.b.50.1-. Hmotné doklady pro to, co lze nazvat oficiálními 
dějinami knih (exlibris, věnování a klasifikační značky), je třeba doplnit 
o hmotné doklady jejich neoficiálních dějin (opotřebování a ohyby, pod-
trhávání, marginálie). Takové doklady představují předmět pro archiváře 
zabývajícího se konzervací.

Vezměme si příklad knih brazilského sociologa-historika Gilberta 
Freyreho, které zůstaly na policích více méně tak, jak je zanechal ve svém 
domě v Apipucosu, předměstí Recife, a to přesto, že dům je nyní fundací 
zvanou Fundação Gilberto Freyre. Freyre byl aktivní čtenář, dokonce „fy-
zicky aktivní“ čtenář, který ohýbal stránky, vpisoval poznámky a podtrhával 
pasáže perem, tužkou nebo – když chyběly jiné nástroje – nehtem. Když 
jsme fundaci s mojí ženou navštívili a studovali Freyreho, zjistili jsme, že 
archivářka-knihovnice narovnává zohýbané stránky, aniž by respektovala 
zásady konzervace, jež se učila ve škole pro knihovníky; museli jsme jí 
vysvětlit, že poškození, které svým knihám způsobil, je cenným dokladem 
Freyreho intelektuálního vývoje a že by mělo být uchováno.

Tato studie ukazuje, že archeologie západních knihoven představuje 
či může představovat příspěvek ke kulturní antropologii či kulturní historii 
západního vědění, které bylo dlouho nahlíženo jako v zásadě kumulativní 
a rozdělené do disciplín. Ideje této akumulace vědění a intelektuálního 
pokroku mají hmotnou podobu v hromadění knih a ve zbavování se titulů 
považovaných za „zastaralé“. Umísťování do regálů dává pak systému oborů 
hmotnou formu, a posilujíc jej mu tak umožňuje vyjevit se v přirozené 
podobě.41 Konečně vzhled a vybavení knihoven podporují jisté praktiky 
nebo způsoby čtení: zběžné čtení, komparování, individuální či skupinovou 
četbu nahlas nebo v tichosti, či naopak od nich odrazují.

Z anglického originálu přeložili Tomáš Malý a Jan Dvořák

Towards an archaeology of libraries

The study considers the historical anthropology of libraries as part of a wider anthro-
pology or cultural history of knowledge. The use of the term “archaeology” refers to the 
emphasis on material culture, studied not for its own sake but as evidence of past practices. 
The author focuses in turn on spaces (architecture), furnishings and books, privileging 
examples from libraries in which he has worked, mainly in Britain but also in France, Italy, 
The Netherlands, the USA or Brazil. The main aim is to provoke thought and encourage 

41 B u r k e ,  Peter: A Social History of Knowledge. Cambridge 2000, kapitola 5 (česky 
B u r k e ,  Peter: Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha 2007, s. 101–131).
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research in this area. The author argues, that the ideas of the accumulation of knowledge and 
intellectual progress have taken a material form in the accumulation of books and the thro-
wing away of works considered to be “out of date”. Shelving gives the system of disciplines 
a material form and so makes it appear to be natural, reinforcing it. Finally, the layout and 
the furnishings of libraries encourage or discourage certain practices or styles of reading: 
skimming, comparing, individual or group reading aloud or in silence.
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Radmila Pavlíčková

„Graf Zierotin, ist hin!“
Komemorativní tisky v kontextu rodové, 
kazatelské a řádové sebeprezentace

„Graf Zierotin, ist hin!“ 
Commemorative prints in context of family, homiletic and monastic order self-
representation
 
The study inquires into the double edition of castrum and the funeral sermon on 
František Ludvík of Žerotín († 1731). The search for the patron of later re-edition 
(1734) poses questions related to various functions of Catholic commemorative culture 
and the connected self-representation. The hypothesis that the patron of the second 
edition was the Trinitarian monastery, which the deceased count founded by the pil-
grimage Church of Virgin Mary in Zašová, is based on the analysis of the sermon and 
iconography of castrum. The prints present the Trinitarians, whose order calling was 
redeeming Christian prisoners from slavery, as specialists on saving prisoners-souls 
from slavery-purgatory. Via the prints the Trinitarians from Zašová, whose order was 
rather unknown in Central Europe, could explain their beneficial purpose to the local 
community as generally useful for the salvation of every person.

Key words: František Ludvík of Žerotín, funeral sermon, castrum doloris, commemora-
tion, the Trinitarians

Když 26. dubna 1731 zemřel v Olomouci František Ludvík ze Žerotí-
na, bylo jeho tělo převezeno na jeho meziříčské panství a dva dny po jeho 
smrti pohřbeno v kryptě poutního kostela Navštívení Panny Marie v Za-
šové u Valašského Meziříčí. Ten byl právě za Františka Ludvíka dostavěn, 
roku 1725 slavnostně vysvěcen a František Ludvík u něj fundoval klášter 
trinitářů. Čtyři měsíce po jeho smrti, 21. srpna, se právě v tomto kostele 
konala velkolepá zádušní slavnost. Poutní kostel byl smutečně vyzdoben, 
okna a oltáře byly zahaleny černým suknem, interiéru chrámu vévodilo 
monumentální castrum doloris a účastníci zádušních obřadů – pozůstalá 
manželka a děti, spřátelená šlechta z okolí, dvůr, služebnictvo a osazenstvo 
kláštera – si v rámci nich vyslechli pohřební kázání v té době již věhlasně 
proslulého kazatele Ondřeje Antonína Richtera.

Ještě téhož roku byly vytištěny dva komemorativní tisky, které 
měly vytvořit na Františka Ludvíka ze Žerotína a jeho pohřeb, jakož-
to jednorázovou, a tudíž značně pomíjivou událost, trvalou „dobrou 
pa mátku“. Jednak to byl anonymní několikastránkový tisk s názvem 
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Obr. č. 1: Titulní list Richterova pohřebního kázání  
Der Redliche Cavalier (1731), VKOL, sg. II 34.476  1
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Trauer-Bühne,2 popisující podobu a ikonografickou a textovou výbavu 
castra doloris, a dále Richterovo pohřební kázání Der Redliche Cavalier.3

Castrum doloris bylo uspořádáno na půdoryse trojúhelníku: nad 
prázdnou rakví se zdvihala architektura v podobě trojbokého jehlanu, 
v jehož vrcholu stál žerotínský erbovní lev třímající v tlapách trinitářský 
kříž. Tato základní stavba byla obklopena třemi pyramidami na podstav-
cích. Jehlan i kolemstojící pyramidy byly bohatě pokryty emblémy, jimž 
bude detailněji věnována pozornost níže. Nyní pouze naznačme, že jejich 
symbolika vycházela z několika motivů (číslo tři, erbovní lev a tři pahorky,4 
orel), které se navzájem prolínaly a objevovaly v nových ikonografických 
a textových souvislostech. Jediným výtvarně náročnějším prvkem byly 
ženské personifikace tří ctností (pohostinnosti, velkomyslnosti a štědros-
ti), které stály na druhém schodu centrálního jehlanu, a trojrozměrnou 
podobu mohla mít rovněž lvice se šesti lvíčaty, obklopující rakev umístě-
nou v jeho středu, která symbolizovala vdovu se šesti nezletilými dětmi. 
Castrum doloris představovalo zesnulého Františka Ludvíka jako člena 
slavného a starobylého rodu, který žil ctnostným životem a je oplakáván 
pozůstalou rodinou. 

Richterovo pohřební kázání využívá stejných nebo podobných 
motivů, někdy dokonce odkazuje ke castru a jeho symbolice explicitně 
a opakuje na něm uvedené nápisy. Přestože je velmi pravděpodobné, že 
Richter z kazatelny v určitých okamžicích hovořil ke castru nebo naopak 
posluchačům vysvětloval jeho některé motivy, kázání zdaleka není jen 
jeho pasivním textovým doprovodem nebo parafrází. Naopak, Richter se 
často soustředí na témata, která v castru nejsou obsažena. Životopisná 
oslava Františka Ludvíka je tak v kázání daleko barvitější, komplexnější 
a informačně bohatější. Text, vystavěný pomocí výroku „Poctivě zrozen, 
počestně živ, křesťansky zesnul“, k němuž Richter v závěru připojuje „Získal 

1 Digitální fotografie starých tisků vznikly v rámci praxe studentů ve Vědecké knihov-
ně v Olomouci v projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, reg. 
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0025, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
2 Trauer-Bühne Welche Bey dene Exequien Oder Leich-Begängnuß Deß Hoch- und Wohl-
-Gebohrnen Herrn, Herrn Frantz Ludvig Graffen Von Zierotin, Jn der Kirchen der Wohl-Ehrwür-
digen P. P. Trinitariorum zu Zaschau den 21. Monath Augusti Anno 1731 ist auffgestellet worden. 
Troppau. Vědecká knihovna v Olomouci (dále VKOL), sg. III 23.262.
3 R i c h t e r ,  Ondřej Antonín: Der Redliche Cavalier Gegen Gott und Menschen. Das 
ist Leich-Lob- und Ehren-Predig Deß Weyland Hoch-und Wohl-Gebohrnen Herrn, Herrn 
Frantz Ludwigs Des Heiligen Römischen Reichs Graffen und Herrn von Zierotin Erb Herrn 
derer Herrschafften Falckenberg, Tillowitz und Meseritsch, rc. Königlichen Land-Rechts 
Beysitzern Und Landes-Eltisten Beyder Fürstenthümber Oppeln, und Rattibor Wie auch 
Königlichen Haubtmann Der Creyse Oppeln, Neüstadt, Zieltz und Falckenberg Bey Schuldigst-
gehaltener Trauer-Begängnuß in eigener gestifften Closter-Kirchen zu Zaschau deß Ordens 
der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen, den 21. Augusti Anno 
1731. Einer Hoch-Adelichen Versamlung, und Volcks-Menge Vorgetragen... Troppau. VKOL, 
sg. II 34.476.
4 Žerotínové mají v erbu lva stojícího na třech pahorcích.
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nebe“, chronologicky oslavuje jednotlivé etapy života Františka Ludvíka, 
od narození, přes vzdělání a sňatek, přes dobrou správu věcí veřejných 
v politické kariéře a vrchnostenské úloze, až po dobrou smrt a jistou 
spásu. Rétorické kvality textu jsou dokladem kazatelova mistrovství, pro 
něž byl v této době na Moravě ceněn a zván k nejprestižnějším událostem 
náboženského života země.5

Na vytištění pohřebního kázání a castra doloris po smrti šlechtice by 
jistě nebylo nic neobvyklého. Oslavit zesnulého komemorativními tisky, 
které připomínaly jeho významné skutky a skvělé ctnosti, bylo v této době 
a pro tuto sociální vrstvu více než běžné.6 Mimořádné je v našem případě 
to, že oba tisky, jak popis castra doloris, tak text pohřebního kázání, vyšly 
o tři roky později znovu, v téže tiskárně, v Opavě u Jana Václava Schindle-
ra ml.7 Při byť jen povrchním srovnání obou verzí je zřejmé, že v případě 
tisků s vročením 1734 se skutečně nejedná o dotisk z téže matrice. Obě 
drobné knížky musely být znovu vysázeny a přes veškerou snahu tiskaře 
dodržet původní předlohu došlo tu a tam k drobným typografickým od-
lišnostem či posunům.8

Daleko běžnější bylo paralelní vytištění několika různých pohřeb-
ních kázání, která zazněla při pohřbu a zádušních obřadech. Pro příklady  

5 Č a p s k á ,  Veronika: Confinia Moraviae. Kazatel Ondřej Antonín Richter († 1750) 
mezi Moravou a Slezskem. Acta historica Universitatis Opaviensis 1, 2008, s. 337–358.
6 P a v l í č k o v á ,  Radmila: Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném 
novověku. České Budějovice 2008. 
7 Trauer-Bühne... Troppau 1734. VKOL, sg. II 630.482/ přív. 3; R i c h t e r ,  O. A.: Der 
Redliche Cavalier... Troppau 1734. VKOL, sg. II 630.482/ přív. 4.
8 Např. v pohřebním kázání vzniká již na 1. straně drobný skluz textu, který se v průběhu 
tisku stále zvětšuje, takže na konci poslední strany pak v mladším vydání nezbude místo pro 
půlstránkovou rostlinnou vinětu. Rovněž v případě castra doloris vykazují již titulní strany 
obou tisků nepatrné rozdíly v sazbě.

Obr. 2: Viněta z tisku Richterova pohřebního kázání Der Redliche Cavalier 
(1731), VKOL, sg. II 34.476



333

„ G R A F  Z I E R O T I N …

Obr. 3: Titulní strana tisku Trauer-Bühne (1731), popisujícího castrum  
doloris. VKOL, sg. III 23.262
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nemusíme chodit daleko: když v srpnu 1738 proběhly v Kroměříži třídenní 
zádušní obřady za olomouckého biskupa, kardinála Wolfganga Hannibala 
Schrattenbacha, bylo vydáno jak české kázání Antonína Josefa Dresera, tak 
německé kázání našeho Ondřeje Antonína Richtera. Ojedinělé, zdá se, nebylo 
ani vydání kázání či castra doloris ve dvou jazykových mutacích, jak ukazuje 
již vzpomenuté Dresovo kázání nad Schrattenbachem, které bylo proneseno 
a vytištěno česky a následně v německém překladu.9 Velmi výjimečně známe 
rovněž situace, kdy vyšlo tiskem paralelně totéž kázání ve dvou různých, 
upravených variantách, jako v případě kázání bratrského kazatele Matěje 
Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612.10 Reedici pohřebního 
kázání, navíc i s castrem doloris, neznáme zatím z českého prostředí vůbec. 
A troufám si tvrdit, že taková situace je spíše neobvyklá i pro kolébku tiště-
ného pohřebního kazatelství – luteránské oblasti říšského prostoru.

Neobvyklé mladší vydání týchž funerálních tisků s odstupem pouhých 
tří let nemůže nevyvolávat provokativní otázky po důvodech takového 
počinu. Kdo měl zájem tři roky po smrti Františka Ludvíka investovat další 
peníze, tedy nechat znovu vysázet a vytisknout komemorativní tisky? Kdo 
chtěl upevnit památku na zesnulého? Anebo měl investor na mysli spíše 
připomenutí zádušní slavnosti a jejích aktérů? Komu se hodily výtisky 
castra a kázání, jak je distribuoval, komu je zaslal či daroval? A víme vůbec 
s jistotou, kdo investoval do původních, starších verzí, v jejichž případě se 
zdá být motivace k vytištění daleko zřejmější a přehlednější?

Domnívám se, že tato zvláštní situace nám může pomoci přemýšlet 
obecně o katolické funerální komemoraci a o reprezentaci spojené se 
vzpomínáním na zesnulé, nahlédnout ji z nevšedních úhlů a vyprovoko-
vat odlišné otázky, které by nás možná ve standardnější situaci nemusely 
napadnout. Katolická komemorativní kultura byla (nejen) v barokním 
období určována především vírou v očistec a v účinnou pomoc duším trpí-
cím v očistcových plamenech skrze skutky milosrdenství. Budování dobré 
památky na zesnulého bylo současně, zejména ve vyšších společenských 
vrstvách, propojeno s potřebou sociální reprezentace zesnulého, potažmo 
jeho rodu či dalších subjektů, prostřednictvím nejrůznějších médií posmrtné 
památky (náhrobek, epitaf, tisk pohřebního kázání, castra doloris, pamětní 
medaile, zobrazení nebo popsání pohřebního průvodu aj.).11 Vedle těchto 
všeobecně platných motivací však mohly individuální situace vytvořit spe-
cifické podmínky a zvláštní potřeby vzpomínání na zesnulé.

9 Další příklady viz P a v l í č k o v á ,  R.: Triumphus, s. 42–44.
10 P a v l í č k o v á ,  R.: Ještě jednou pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožm-
berka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace. In: Epigraphica & Sepulcralia III. 
Praha 2011, s. 337–367.
11 S c h m i d t ,  Maja: Tod und Herrschaft. Fürstliches Funeralwesen der frühen Neuzeit 
in Thüringen. Ausstellungkatalog und Katalog der Leichenzüge der Forschungsbibliothek 
Gotha. Erfurt 2002.
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Obr. 4: První strana popisu castra doloris s vinětou s motivem foukačů  
mýdlových bublin. Trauer-Bühne (1731), VKOL, sg. III 23.262
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Bohužel oba, resp. všechny čtyři tisky, ani dochovaný archivní ma-
teriál nám nenabízejí na výše položené otázky jednoznačné a uspokojivé 
odpovědi. Tisky neobsahují v titulu ani v dalších částech explicitní označení 
investora a objednavatele, k naší škodě chybí v pohřebním kázání napří-
klad předmluva a dedikace, které zpravidla odhalují velmi jednoznačně 
sociální vazby a okolnosti stojící za jeho vydáním. Rodový archiv Žerotínů 
sice uchovává některé prameny spojené se smrtí Františka Ludvíka (jeho 
závěť, pozůstalostní inventář),12 nikoli však jakékoli další dokumenty, jež 
by nám umožnily rekonstruovat pohřeb a exequie, či dokonce zákulisí 
vzniku tištěných funerálních oslav.

Jedinou možností, jak se pokusit odhalit motivace všech aktérů zainte-
resovaných na zádušních obřadech za Františka Ludvíka ze Žerotína, je vyjít 
z obsahu samotných tisků a pokusit se jejich výpověď vyložit v kontextu 
známých skutečností z jejich života. V dalším výkladu se budu postupně 
zabývat třemi okruhy osob, které mohly mít z logiky věci i vzhledem 
ke specifičnosti situace eminentní zájem na zvýšené propagaci dobré pa-
mátky na exequie Františka Ludvíka ze Žerotína: rodina zesnulého, kazatel 
Ondřej Antonín Richter a naposled trinitáři v Zašové. Zajímat mne bude, 
zda a jak tito lidé vystupují v obou tiscích, zda je jim věnována pozornost, 
případně zda jim věnované pasáže nevykazují určité zvláštnosti, díky nimž 
se jim dostává pozornosti.

Sirotci jsme bez otce

František Ludvík ze Žerotína (1682–1731) pocházel z hornoslezské 
falkenberské větve Žerotínů a byl nejmladším synem Siegfrieda Erdman-
na. Když jeho otec roku 1708 zemřel, rozhořel se mezi několika dědici 
dlouhý spor, zakončený až roku 1714. Tehdy Františku Ludvíkovi připadlo 
z rodového majetku panství Falkenberg (dnes Niemodlin) a po smrti 
svého staršího bratra Karla Jindřicha († 1716) zdědil sousední panství 
Tillowitz (dnes Tułowice) a moravská panství Valašské Meziříčí, Krásná 
a Rožnov pod Radhoštěm.13 Na svých slezských panstvích příliš nepobýval 
a preferoval panství moravská.14 V roce 1713 se oženil s Ludovikou ze 

12 Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Rodinný archiv (dále RA) 
Žerotínů – Bludov, kart. 14, inv. č. 176, 214.
13 Informace v literatuře jsou velmi skoupé. Ani starší slovníková a genealogická litera-
tura neuvádí ke slezské větvi Žerotínů mnoho informací. Zedler eviduje Františka Ludvíka 
pouze k roku 1721 coby hlavu rodové větve, majitele panství Falkenberg, Tillowitz a Meziříčí 
a zemského staršího v knížectví Břeh ( Z e d l e r ,  Johann Heinrich: Grosses vollständiges 
Universallexicon. Bd. 62. Leipzig 1749, Sp. 1561, dostupné on-line www.zedler-lexikon.de, 
citováno dne 27. září 2013). Nejdetailněji k tomu klíčová a dosud nepřekonaná práce k dě-
jinám falkenberského panství: P r a s c h m a ,  Hans: Geschichte der Herrschaft Falkenberg in 
Oberschlesien. Falkenberg 1929, s. 68–70.
14 P a s z k o w s k a ,  Aleksandra: Zamek w Niemodlinie, dzieje i architektura. Niemodlin 
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Žerotína († 1738), dcerou Jana Jáchyma ze Žerotína, majitele Velkých 
Losin. Svatba se konala ve Velkých Losinách a novomanželé byli osla-
veni souborem básní.15 Z osmi dětí narozených během osmnáctiletého 
manželství žili v době Františkovy smrti tři synové, Michal Josef (12 let), 
František Josef (9) a Karel Josef (3), a tři dcery, Johana Ludovika (16), 
Marie Anna (7) a Ludovika (5).16 Majetky za nezletilé děti spravovali až 
do roku 1743 poručníci, matka Ludovika (do své smrti 1738) společně 
se svým bratrem Janem Ludvíkem z velkolosinské větve. Prezentaci rodu 
Žerotínů a rodiny zesnulého je v castru i kázání věnován vskutku rozsáhlý 
prostor. František Ludvík je chápán jako pokračovatel rodové ctnosti: „Nichts 
ließ Frantz Ludwig den grossen Ahnen eigen/ Er wust den Vättern gleich, die 
Tugend-Trepp zu steigen.“

Zcela v duchu zásady starobylosti odvozovali rovněž Žerotínové, 
podobně jako celá řada jiných šlechtických rodů, svůj původ ze starodáv-
né, významné, panovnické osobnosti, konkrétně od rurikovského knížete 
Vladimíra. Zatímco castrum na rodovou legendu poukazuje jen letmo, 
prostřednictvím výzdoby jedné z pyramid obklopujících centrální trojbokou 
architekturu,17 Richterovo kázání věnuje oslavě starobylosti rodu a jeho 
slavných prapočátků daleko větší péči. S odkazem na Calinovu genealo-
gickou práci18 je ruský Vladimír v Richterových očích „první křesťanský 
velkovévoda v Rusku“ a „nejen praotec carů v Moskvě a knížat Radzivilů v Pol-
sku, ale též hrabat Žerotínů na Moravě, v Čechách a ve Slezsku“.19 Rovnost 
rodového původu Žerotínů s carskou rodinou středověkého ruského státu 
je podtržena verši, které Vladimíra přirovnávají k hoře Olymp: tak jako z ní 
prýští tři řeky, tak se též Vladimírovo potomstvo rozdělilo do tří pokolení, 
z nichž jedno představují Žerotínové. 

Podruhé tematizuje Richter bájnou vazbu na Rurikovce v souvislosti 
s chválou rekatolizační činnosti Františka Ludvíka na jeho slezských pan-

2007, s. 45–49. Polská literatura s oblibou konstatuje, že po skvělé éře renesanční výstavby 
falkenberského (niemodlinského) zámku představuje žerotínské panství, trvající od poloviny 
17. do poloviny 18. století, dobu nečinnosti. Žerotínové jsou hodnoceni jako feudální vlast-
níci, kteří se o svá slezská panství zajímali jen jako o zdroj příjmů a spravovali je z Moravy, 
případně z Vídně.
15 ZAO-O, RA Žerotínů – Bludov, inv. č. 449, kniha 80, genealogická veršovaná skládání 
ke svatbě Františka Ludvíka ze Žerotína, 1713.
16 ZAO-O, RA Žerotínů – Bludov, inv. č. 214, kart. 18, fol. 17 (Opis pozůstalostního 
inventáře po Františku Ludvíku ze Žerotína).
17 Na vrcholu první pyramidy seděl „bílý ruský orel“ jako symbol země, z níž vzešel rod. 
Tato pyramida odkazovala nejen k rodovým počátkům, ale také (a možná spíše) k mládí 
Františka Ludvíka: štít, který ruský orel držel v pařátech, zobrazoval mladého orla letícího 
vzhůru k vycházejícímu slunci, imago bylo doprovázeno latinským nápisem Nobilis ortu a jeho 
německou parafrází odkazující ke ctnostem, jež se projevují již od mládí.
18 C a l i n  d e  M a r i e n b e r g ,  Domenicus-Franciscus: Virtus Leonina, e Russiae 
ducum sanguine in Zierotiniae prosapiae gentem transfusa. Viennae 1683.
19 Není-li uvedeno jinak, pocházejí všechny následující citace z: R i c h t e r ,  O. A.: 
Redliche Cavalier, nepag.
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stvích Falkenberg a Tillowitz.20 Chválí zesnulého, že šel ve stopách svého 
prapředka, svatého Vladimíra, a jako on zavedl „v rozsáhlých oblastech se-
verního Ruska římskou apoštolskou víru“, tak také zesnulý František Ludvík 
přivedl své bloudící poddané k pravé, rozuměj katolické, víře.21

Vedle připomínek starobylosti rodu prostřednictvím vyprávění o báj-
ném starobylém původu a významných předcích je dalším hojně využíva-
ným způsobem rodové reprezentace odkaz na rodový erb jakožto bytostný 
symbol příslušnosti k sociální elitě. Pro castrum doloris se žerotínský erb 
stal dominantním tématem, které poskytlo několik symbolů: číslo tři, tři 
pahorky a lva. Jak jsme již viděli, jednalo se o stavbu na trojúhelníkovém 
podstavci a číslo tři se promítalo do všech rovin výzdoby. Tři stříbrné 
pahorky, na nichž stojí lev, byly použity pro výzdobu prvního schodu 
trojbokého jehlanu a byly ztotožněny se sopkami (Vesuv, Etna, Vulkán) 
a jejich emblematická výzdoba odkazovala prostřednictvím ohně a plamenů 
ke ctnostem a lásce k Bohu. Žerotínský erbovní lev pak prostupoval celý 
castrem: lev ve vrcholu stavby, držící v tlapách trinitářský kříž, personifikoval 
Františka Ludvíka a jeho cestu k nebesům, lev se objevoval na výzdobě tří 
pyramid, které stály kolem jehlanu, a odkazoval ke ctnostem, ale také k údě-
lu zemřít a k naději na spásu, a nakonec byl použit pro zpodobení rodiny 
Františka Ludvíka. Již jsme zmínili, že kolem rakve byly rozmístěny sochy 
lvice a šesti lvíčat, symbolizující pozůstalou vdovu a šest nezletilých dětí.

V pohřebním kázání nejsou motivy související s žerotínským erbem 
použity jako sjednocující prvek, tak jak jsme to viděli v castru, ale objevují 
se jen v určitých k tomu vhodných pasážích. Při úvodním oplakávání Rich-
ter například využil motivu kvílejících a řvoucích lvíčat a použil explicitně 
i některá lemmata z castra doloris.22 Naproti tomu konkrétněji než v castru 
textem procházejí odkazy na jeho sňatek a rodinu: v rámci chronologic-
kého životopisu Richter připomíná sňatek s Ludovikou a dobu šťastného 
manželství, v závěrečném vale se zesnulý loučí kazatelovými ústy na prvním 
místě právě s manželkou a dětmi, poroučí jí je do mateřské péče a lásky 
a děti jsou vyjmenovány.

20 Luteránství ve Falkenbergu, stejně jako v dalších slezských oblastech, pevně zakotvilo. 
V samotném městě Falkenberg se tak stalo až na začátku 70. let 16. století, kdy zde začal 
kázat první luteránský kazatel. V roce 1600 byla na zámku postavena kaple pro evangelické 
bohoslužby, luteráni dále využívali malou dřevěnou kapli sv. Anny na předměstí a roku 1619 
zažádali o povolení využívat farní kostel společně s katolíky. Vizitace z roku 1687 hovoří o tom, 
že ještě třetina obyvatel zůstává u luteránství. P r a s c h m a ,  H.: Geschichte der Herrschaft 
Falkenberg, s. 291–295.
21 Rozsáhlá pasáž, v níž Richter líčí Žerotína jako vrchnost dbalou spásy svých poddaných, 
překvapí konfesní naléhavostí, typickou pro pohřební kázání zhruba z přelomu 16. a 17. 
století, ale v této době již spíše neobvyklou: „Wer da will seelig werden, muß vor allen Dingen 
den Catholischen Glauben haben, und der ihn nicht gäntzlih, und unverletzt halten wird, der wird 
in alle Ewigkeit zu Grund gehen.“ R i c h t e r ,  O. A.: Redliche Cavalier, nepag.
22 Např. „Catuli Leonum rugientes“; „Pater meus dereliquit me.“
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Odkazy na starobylost rodu jsou pro pohřební kázání nad elitami 
naprostou samozřejmostí: funerální slavnost byla významnou příležitostí 
k rodové reprezentaci a komemorativní tisky se měly podílet na nezbytné 
demonstraci sociální prestiže. Oslava rodu a rodiny je v našem castru do-
loris i v pohřebním kázání zcela standardní a nijak nevybočuje s klasických 
schémat. 

Dochované funerální prameny rozličného charakteru dokládají, že 
Žerotínové věnovali svým zesnulým výraznou pozornost a v jednotlivých 
generacích pěstovali vzpomínání na své zesnulé, a to i prostřednictvím 
malovaných dětských posmrtných portrétů či rozličných komemorativních 
tisků. Patrně nejstarším příkladem je pohřební řeč Ambrosia Schönhardta 
z roku 1670 nad Alžbětou Julianou ze Žerotína, rozenou z Oppersdorffu,23 
kterou již Wurzbach označil za mistrovský kousek a postavil na roveň 
kazatelskému umění Abrahama a Santa Clara.24 Roku 1716 byl ve Vel-
kých Losinách pohřben Jan Jáchym ze Žerotína, tchán našeho zesnulého, 
a vzápětí bylo vytištěno jak castrum doloris, vystavěné v losinském farním 
kostele sv. Jana Křtitele,25 tak pohřební kázání; pod oběma tisky je jako 
autor podepsán náš Ondřej Antonín Richter.26 A konečně Wurzbach připo-
míná i v rodovém archivu v Bludově dochovanou pohřební řeč nad Marií 
Ludovikou, která zemřela jen několik let po svém muži, s názvem Die gute 
Endigung des lebens in Eil ohne lange Weil.27

Tradice oslavovat zesnulé členy rodiny rozličnými vzpomínkovými 
malbami a tisky svědčí o vyspělé rodové komemorativní kultuře. V kon-
textu výše řečeného bychom tedy směle mohli investory tisků věnovaných 
Františku Ludvíkovi z roku 1731 hledat mezi Žerotíny a samotné tisky 
považovat za výsledek tradičního chování pozůstalých; o tři roky mladší 

23 S c h ö n h a r d t ,  Ambrosius: Leben und Todt Der Hoch- und Wohlgebohrnen Frauen 
Frauen Elisabeth Julianae von Zierotin Gebohrnen Von Opperßdorff, Des Hoch- und Wohlgebohr-
nen Herrn, Herrn Primislai von Zierotin Herren auf und zu Wiesenberg, Ullerdorff und Jarnsdorff 
ec. Röm: Kays: Mayt: Raths, und Land-Recht-Beysitzers in Mähren, gewesenen Frauen Frauen 
Gemahlin. Jn den Exequijs, welche vor abführung dehro ent-Seeleten Cörpers zu seiner Beerdigung 
nach Glatz durch dreytägliche solemnien bey anwesenheit hoher Stands-Personen in der Pfahrrkirch 
zu Ullerßdorff Jhr seind gehalten worden. Erwehnet den 13. Martij deß 1670sten Jahrs... Neis 1670. 
VKOL, sg. 601.369.
24 W u r z b a c h ,  Constantin: Biographisches Lexikon des Kaisertums Oesterreich. Bd. 60. 
Wien 1891, s. 78.
25 R i c h t e r ,  O. A.: Castrum doloris et honoris, Das ist höchst dackbahres Traur- vnd 
Ehren-Gebäu: welches zu unverwelcklichen Preyß-Nachruff Dem Hoch- und Wohl-Gebohrnen Herrn, 
Herrn Iohann Ioachim Reichs-Graffen vnd Herrn von Zieroti... Neys 1716. VKOL, sg. II 23.135, 
přív. 20.
26 R i c h t e r ,  O. A.: Der Gute von Adel in Geblüt und Gemüth: Das ist Lob-Reich und 
Ehren-Predig… bei drey Tägig gehaltenen Exequien Deß wayland Hoch- und Wohl-Gebohrnen 
Herrn, Herrn Iohann Ioachim Reichs-Graffen und Herren von Zierotin… Troppau 1716. VKOL, 
sg. II 23.135, přív. 15.
27 W u r z b a c h ,  C.: Biographisches Lexikon. Bd. 60, s. 79. Jednalo se, patrně jako 
v případě novomanželských veršů, o rukopis dnes v rodovém archivu chybějící. Tisk tohoto 
pohřebního kázání mi není znám.
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reedice by již bylo třeba interpretovat jako mimořádnost, přesahující stan-
dardní šlechtické komemorativní praktiky.

Neztrácejte trpělivost, nýbrž popřejte mi sluchu

Druhý pretendent na investora našich komemorativních tisků, Ondřej 
Antonín Richter († 1750), patřil v době úmrtí Františka Ludvíka k reno-
movaným kazatelům, zvaným pronést německé kázání na nejprestižnějších 
událostech, a se zesnulým a rodem Žerotínů jej pojilo nejedno pouto.28

Richter získal kněžské svěcení roku 1704 a svou kariéru zahájil 
roku 1711, kdy nastoupil jako farář v Kolštejně (dnes Branné), nachá-
zející se v Jeseníkách na panství Lichtenštejnů. Richter v horské farnosti 
s protestantskou tradicí rozvinul řadu pastoračních aktivit a dle Veroniky 
Čapské, autorky jeho moderního biogramu, zde zdařile naplňoval „model 
horlivého potridentského pastýře“.29 Podporoval založení bratrstva Panny 
Marie a 14 svatých pomocníků a pro konfraternitu sepsal roku 1717 pří-
ručku, podporoval poutě k pozdně gotické soše Panny Marie s dítětem 
v kolštejnském kostele a sepsal oficiální žádost o její uznání jako milostné 
a o povolení výstavby kamenného poutního kostelíka. Nejpozději roku 1716 
na sebe upozornil sousedy, velkolosinské Žerotíny: toho roku byl pozván, 
aby pronesl již zmíněné pohřební kázání nad Janem Jáchymem ze Žerotí-
na. Tisk tohoto kázání je také nejstarším dokladem jeho literární činnosti.

Vazby k Žerotínům, tentokrát k falkenberské větvi, rozvíjel v násle-
dujícím období intenzivně. Již roku 1717 byl pozván, aby pronesl sváteční 
kázání v rodinné zámecké kapli ve Falkenbergu o svátku Neposkvrněného 
početí Panny Marie. Kázání bylo vytištěno s dedikací našemu Františkovi 
Ludvíkovi.30 O čtyři roky později získal úřad probošta a arcikněze kole-
giátní kapituly ve Falkenbergu, a přestože roku 1727 přesídlil do Uničova 
na místo faráře a děkana, řada dalších kázání svědčí o trvajících pevných 
vazbách k Františku Ludvíkovi ze Žerotína.

Dvacátá a třicátá léta jsou dle V. Čapské charakterizována Richterovou 
intenzivní kazatelskou a publikační činností: tiskem vyšla jeho kázání při 
oslavách beatifikace Ondřeje Contiho u kapucínů v Břehu roku 1724, opět 
dedikované Františku Ludvíkovi, kázání při slavnostech kanonikace Markéty 
z Cortony v kostele minoritů v Uničově roku 1728 a kázání v rámci oslav 
beatifikace Fidelise ze Sigmaringen v kapucínském kostele v Olomouci 
roku 1729, s dedikací opět Františku Ludvíkovi. O Richterově zařazení 
mezi prestižní sváteční kazatele svědčí jeho kázání během osmidenních 

28 Životopis se zhodnocením jeho profesní kariéry a literární činnosti viz Č a p s k á ,  V.: 
Confinia Moraviae. Zde starší literatura i odkazy na celou Richterovu bibliografii.
29 Tamtéž, pozn. 20.
30 Tamtéž, pozn. 27.
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oslav kanonizace sv. Jana Nepomuckého v olomoucké katedrále sv. Václava 
v červnu 1731.

V srpnu tohoto roku proslovil naše pohřební kázání nad svým 
dobrodincem Františkem Ludvíkem ze Žerotína a již následujícího roku, 
v září 1732, potvrdil svůj věhlas kázáním při oslavách stého výročí naleze-
ní a přenesení milostného reliéfu Madony s dítětem na Svatém Kopečku 
u Olomouce, kde pronesl hlavní kázání prvního dne oktávu a aktivně se 
účastnil také dalšího průběhu oktávu trvajícího od 8. do 15. září.

Třicátá léta jsou charakterizována nejen jeho uničovskými aktivi-
tami, k nimž patřila energická podpora tamního bratrstva nebo velko-
lepé místní oslavy kanonizace sv. Jana Nepomuckého, ale také řadou 
slavnostních kázání přesahujících hranice uničovské farnosti. K těm 
nejprestižnějším jistě patřila již zmíněná smuteční řeč nad olomouckým 
biskupem, kardinálem Wolfgangem Hannibalem ze Schrattenbachu, pro-
nesená v srpnu 1738.

Ze stručného výčtu klíčových Richterových prací a kariérních mezníků 
vyplývá, že právě v době, kdy vyšlo první a druhé vydání našeho pohřeb-
ního kázání a castra doloris (1731, 1734), stál Ondřej Antonín Richter 
na výsluní své kazatelské dráhy. Bude proto zajímavé podívat se nyní na to, 
zda a jak do smuteční řeči zakomponoval informace o sobě samém, jaký 
obraz sám o sobě podal, a zda by bylo proto možné zvažovat jeho zájem 
na reedici obou textů.

Přiznejme ihned, že od barokního kazatele nelze čekat v tomto ohledu 
nějaká mimořádná sdělení. Výmluvné ovšem může být již to, jak s povin-
nou autorskou skromností propojuje vyjádření vlastního smutku ze ztráty 
příznivce: „Vy ale, A.A. nečekejte ode mne uctivou pohřební řeč s okrasnými 
přepychovými slovy: Neboť tam, kde je srdce souženo bolestí, hynou všechna 
květnatá slova na ztrápených rtech.“

Z hlediska Richterovy sebeprezentace je nejzajímavější úvodní pasáž, 
věnovaná tradičnímu naříkání a oplakávání. Lamentatio je, zcela v duchu 
zásad konceptuálního kazatelství, založeno na kontrastu mezi dvěma slav-
nostmi, jež zažil poutní kostel v Zašové: mezi radostnou slavností svěcení 
nového poutního chrámu, spojenou s přenesením milostného obrazu Panny 
Marie, která proběhla před šesti lety, 15. července 1725 (více se slavnosti 
budu věnovat níže), a mezi zádušními bohoslužbami nad Františkem 
Ludvíkem v srpnu 1731. Popis jásání a všeobecného plesání při svěcení 
nového kostela (Richter připomíná veselé skvělé ošacení pozvané šlechty, 
bílá roucha duchovenstva, radostné tóny hudebníků) nechává kazatel 
kontrastovat se smuteční atmosférou exequií: „Ale dnes! Ó proměnlivá dobo! 
Ó smutná proměno! Dnes je v Zašové jeviště zcela převráceno a způsobuje nám 
hořký slzavý den, srdcervoucí smuteční podívanou. […] Jak se při zakrytých 
oknech a zahalených oltářích všude zastřelo zlato blyštící se ve světle, nejlepší 
a nejkrásnější barvy tak ztratily barvu [...]. Sousední šlechta je v černém smu-
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tečním oděvu a vzdychá s Jeremiášem: defecit gaudium cordis nostri, radost 
našeho srdce je pryč.“

Úvodní lamentatio kazatel využil k tomu, aby nejen vyjádřil svůj 
citový vztah k zesnulému, ale také aby zdůraznil některé své konkrétní 
vazby k němu a potažmo k Žerotínům. Jakoby celý umně budovaný kon-
trast obou událostí měl zdůraznit, že to byl právě Richter, kdo v červnu 
1725 „přicházel plný radosti“, aby ve jménu fundátora odevzdal „pokorně 
prostřednictvím kázání tento posvěcený příbytek velkému Bohu“.31 Richter je tak 
– vedle Františka Ludvíka – jedinou výslovně zmíněnou osobou, která obě 
události propojuje a v části textu sám sebe činí hlavní postavou lamentatia: 
„Ach já, nešťastný kněz! Byl jsem snad zrozen k tomu, abych urozenému domu 
Žerotínů znovu rozedíral a obnovoval utržené a již trochu zacelené rány v srdci 
žalozpěvem své smuteční řeči?“ Lká Richter z kazatelny nad svým údělem 
pronášet pohřební řeči nad Žerotíny a připomíná své kázání roku 1716 nad 
Janem Jáchymem ze Žerotína ve Velkých Losinách, o němž byla řeč výše.

Taková úvodní přehlídka vlastních zásluh a tak konkrétní popis kaza-
telova vztahu k zesnulému i k místu pohřbu jsou přece jen pro pohřební 
kázání spíše neobvyklé. Snad bychom proto tuto pasáž mohli vyložit i jako 
součást Richterovy snahy připomenout ve chvíli, kdy se jeho kazatelská ka-
riéra vyvíjí velmi slibně, vlastní slavné kazatelské počiny. V tomto kontextu 
by pak bylo možné hypoteticky zvažovat Richterův aktivní zájem na vydání 
tisku, resp. na jeho opětovném vydání pro zvýšení vlastní publicity.

Tito se stanou z nejpovinnější vděčnosti Tvými vykupiteli

Třetím uchazečem o post objednavatele komemorativních tisků a je-
jich reedic je konvent trinitářů v Zašové, který František Ludvík fundoval 
u nového poutního chrámu Navštívení Panny Marie.32 

Počátky úcty k zašovskému milostnému obrazu Panny Marie s Je-
žíškem nejsou známy, její doklady se však množí v závěru 17. a na počátku 
18. století. Na začátku 18. století vznikla potřeba nahradit původní, pout-

31 Toto kázání dosud v Richterově bibliografii chybělo: patrně nebylo vytištěno (nebo 
se jeho výtisk nedochoval), v každém případě o něm dnes víme jen díky této zmínce.
32 Monografické a dosud autoritativní pojednání o dějinách poutního místa pochází 
od Františka Šiguta ze začátku 40. let 20. století, viz Š i g u t ,  František: Poutní místo Zašová. 
Valašské Meziříčí 1942. Šigut měl možnost pracovat s kronikou rektora zašovské školy, Jana 
Bartoloměje Vranečky, již hojně cituje. Opis této dnes nezvěstné kroniky je uložen v autorově 
pozůstalosti (Zemský archiv v Opavě, Pozůstalost Františka Šiguta, kart. 9, inv. č. 87). V po-
sledních letech byla Zašové věnována pozornost v souvislosti s restaurováním a následným 
vystavením milostného obrazu a sochy Ukřižovaného, viz Milostný obraz Panny Marie Zašovské. 
Restaurování 2007–2008. Olomouc 2009; Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003–2007. 
Olomouc 2008. Encyklopedický přehled viz Z a h r a d n í k ,  Pavel –  F o l t ý n ,  Dušan 
–  K r o u p a ,  Jiří: Zašová. Bývalý konvent bosých Trinitářů s kostelem Navštívení P. Marie. 
In: Foltýn, D. (ed.): Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 765–767.
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nímu provozu již nedostačující dřevěný kostelíček sv. Anny prostornějším 
chrámem. Stavba byla zahájena roku 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína, 
ctitelem Zašovské Divotvůrkyně, a dokončena jeho bratrem a dědicem, 
naším Františkem Ludvíkem. K slavnostnímu vysvěcení nového kostela 
a přenesení zázračného obrazu Panny Marie došlo, jak již bylo zmíněno, 
15. července 1725.33

Problémem, který musel majitel panství v souvislosti s rozvojem 
poutního místa vyřešit, byla jeho duchovní správa. František Ludvík pů-
vodně zamýšlel zřídit zde faru s farářem a dvěma kaplany. Jako výhodnější 
však vyhodnotil nabídku, která mu byla tlumočena Rudolfem Magnusem, 
svobodným pánem Podstatským z Prusinovic, totiž aby u poutního místa 
založil klášter trinitářů.34

Ordo Sanctissimae Trinitate de redemptione captivorum, čili Řád 
Nejsvětější Trojice na vykupování otroků, byl založen roku 1198 Janem 
z Mathy a Felixem z Valois ve Francii v souvislosti s křižáckými válkami 
a měl za úkol vykupování křesťanských otroků ze zajetí Saracénů. Ve středo-
věku byl velmi populární v západoevropských zemích a v Itálii, své kláštery 
měl i v Řecku a Palestině, jejich počet se v 15. století odhaduje na 800. 
Ve druhé polovině 16. století prošel, podobně jako další řády ovlivněné 
katolickou obnovou a výsledky tridentského koncilu, reformním hnutím. 
Jeho nejdůležitějším centrem bylo Španělsko, kde na konci 16. století vznik-
la a roku 1631 byla papežem potvrzena reformní odnož bosých trinitářů 
(Ordo Sanctissimae Trinitatis de Redemtione captivorum excalceatorum). 
Ta se během 17. století se začala šířit do dalších katolických zemí, zejména 
Itálie, Polska a habsburské monarchie.35

Podnětem k uvedení bosých trinitářů do prostoru habsburské mo-
narchie byla nová válka s osmanskou říší, zahájená obležením Vídně roku 
1683. Roku 1689 vznikl první řádový dům ve Vídni na Alsergasse a byl 
osazen třinácti bratry ze Španělska a Itálie. Do zrušení řádu roku 1783 
vzniklo v habsburské monarchii dalších 16 klášterů a roku 1726 byla 
pro ně zřízena samostatná provincie s titulem sv. Josefa. Nejvíce klášterů 
(devět) vzniklo v Uhrách, v Čechách a na Moravě byly založeny celkem 
čtyři, po jednom v Bělehradě a Konstantinopoli a dva v rakouských dě-
dičných zemích.36 Řád vyvíjel intenzivní činnost spočívající v pravidelných 

33 Š i g u t ,  F.: Poutní místo, s. 16–17; Z á p a l k o v á ,  Helena: Úcta k milostnému obrazu 
Panny Marie a poutní místo Zašová. In: Milostný obraz Panny Marie Zašovské. Restaurování 
2007–2008. Olomouc 2009, s. 21–30, zejm. s. 25.
34 Dosud nejdetailněji sledoval dějiny založení poutního areálu F. Šigut ve zmíněné práci, 
viz Š i g u t ,  F.: Poutní místo.
35 P a u l i ,  Elisabeth: Befreiung aus tyrannischer Gefangenschaft. Der Trinitarierorden 
in der Habsburgermonarchie und die Rückführung christlicher Sklaven aus dem Osmani-
schen Reich und seinen Vasallenstaaten (1688–1783). Archiv für Kulturgeschichte 90, 2008, 
s. 351–378, zejm. 351–357.
36 Přehled konventů a rezidencí bosých trinitářů v habsburské monarchii viz tamtéž, 
s. 362–363.
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vysvobozovacích cestách (Redemtionsreisen) do oblastí ovládaných Turky 
a Tatary, zejména do Konstantinopole, Malé Asie, oblastí jihovýchodní 
Evropy a k pobřeží Černého moře. S vykoupenými zajatci se trinitáři 
slavnostně vraceli do Vídně, aby veřejnosti uspořádali velkolepé děkovné 
procesí a spektakulárním představením svých úspěchů získali další finanční 
příspěvky na svou činnost.37

První konvent bosých trinitářů v českých zemích byl založen již roku 
1705, jako čtvrtý v pořadí v habsburské monarchii (po Vídni, Illavě a Pre-
špurku), a to na Novém Městě pražském.38 Následovala Zašová (1725), 
rezidence v Holešově (1747) a ve Štěnovicích u Plzně (1753).39 Iniciátorem 
založení kláštera v Zašové byl pravděpodobně Václav Vranka, řádovým 
jménem Václav od sv. Antonína, který pocházel z nedalekého Krásna nad 
Bečvou a v polovině 90. let 17. století vstoupil do kláštera trinitářů v Illavě 
v Horních Uhrách. Myšlenku na založení kláštera trinitářů ve svém rodném 
kraji vnuknul několika vlivným podporovatelům, mj. též Podstatskému. 
Když se Václavův mladší bratr, již zmíněný autor zašovské kroniky Jan 
Vranečka, stal roku 1707 rektorem v Zašové, usilovali oba bratři společně 
o realizaci tohoto plánu.40

Zakládací listina kláštera byla podepsána 22. října 1722, základní ká-
men k novostavbě kláštera byl položen 4. října 1725 a roku 1728 se trinitáři 
mohli stěhovat do novostavby. Když jejich fundátor a patron František 
Ludvík ze Žerotína o tři roky později zemřel, byl dle zápisu Vranečkovy 
kroniky pohřben dva dny po svém skonu v klášterní kryptě. V srpnu se pak 
v poutním kostele konaly zádušní bohoslužby s castrem doloris a kázáním. 
Položme si nyní stejnou otázku jako v předešlých dvou případech, tedy zda 
a jak je v ikonografii castra a v textu kázání řád trinitářů přítomen a zda 
je jeho prezentace taková, aby zakládala pravděpodobnost hypotézy, že to 
byli právě oni, kteří financovali tisky z roku 1734.

Již víme, že castrum doloris bylo zbudováno na půdoryse trojúhelníka, 
jako jehlancová stavba uvnitř s katafalkem, obklopená třemi pyramidami. 
Seznámili jsme se rovněž s figurální a emblematickou výzdobou přízemní 
části, která odkazovala k žerotínskému rodu, manželce a dětem zesnulého 
a jeho ctnostem. Účastník exequií tak měl před sebou obraz pozemské 
slávy zesnulého – v kontextu meditace o smrti mu byl František Ludvík 

37 Dle regulí řádu museli bosí trinitáři třetinu z veškerých získaných darů věnovat právě 
na vykupování zajatců. O průběhu vysvobozovacích cest trinitářů z habsburské monarchie, 
včetně analýzy seznamů osvobozených, které si řád pečlivě vedl, viz tamtéž, s. 364–378.
38 B a s t l ,  Ondřej: Novoměstské kláštery v 18. století. In: Nové Město pražské ve 14.–20. 
století. (Documenta Pragensia 17). Praha 1998, s. 205–214, zejm. s. 211.
39 S v á t e k ,  Josef: Trinitáři a jejich rezidence v Holešově. Studie Muzea Kroměřížska 
1990, s. 103–116; R y š a v ý ,  Vratislav: Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích. 
Zprávy Památkové péče 72, 2012/3, s. 176–181.
40 Šigut využil právě líčení rektora Vranečky v jeho kronice jako zásadní pramen pro 
popis zákulisí uvedení trinitářů do Zašové, viz Š i g u t ,  F.: Poutní místo, s. 20–28.
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představován jako ctnostný šlechtic pocházející z významného a starobylého 
rodu, obdařený velkou rodinou a mnoha potomky, kteří jsou příslibem 
dalšího rozhojňování rodové slávy. 

K trinitářům ovšem odkazovalo mnoho rozličných symbolů. Přede-
vším to byla architektura castra jako celek: číslo tři odkazující k trinitářům 
prostupovalo celou stavbou a určovalo její půdorys i počet výzdobných 
prvků. Aluzí na trinitáře navíc celá jehlancová stavba na půdoryse troj-
úhelníku, symbolizující cestu duše zesnulého k Bohu, vrcholila: nahoře 
na vrcholku jehlanu stál žerotínský erbovní lev držící v tlapách trinitářský 
kříž a dva latinské a jeden německý nápis kolem něj upomínaly na zalo-
žení kláštera Františkem Ludvíkem a na jeho spásu.41 Vyzývaly účastníky 
exequií k pohledu vzhůru a vyjadřovaly úzké sepětí donátora a kláštera. 
Cesta žerotínského lva třímajícího trinitářský kříž směřuje podle těchto 
nápisů právě do Zašové.

Motiv pevného sepětí Františka Ludvíka s trinitáři a symbolikou čísla 
tři se uplatňuje rovněž v Richterově pohřebním kázání. Život zesnulého 
byl dle kazatele naplněn číslem tři,42 a protože „všechny dobré věci jsou tři“, 
lze doufat, že „náš milý hrabě (s nímž si číslo tři stále tak galantně pohrávalo) 
se již nachází u Trojjediného Boha v nebeské Slávě“. Celé kázání pak – stejně 
jako castrum – vrcholí zdůrazněním významu trinitářů pro spásu zesnulého: 
trinitáři v Zašové jsou Richterem povýšeni na ty, kdo se stanou osvoboditeli 
a vykupiteli Žerotínovy duše z očistcového žaláře: „Pokud bys ale proti všemu 
očekávání dosud nedosáhl velkého domu nebeského Otce, nýbrž Tvá duše byla 
po cestě tam přepadena mordýři [...] a podobně jako Josef Egyptský in tenebris 
& umbra mortis, ležela zajatá v hlubokém tmavém žaláři smrti! [míněn očistec, 
pozn. aut.] Pak buď potěšen! Vždyť jsi dobrodincem řádu, který vysvobozuje za-
jatce [...] buď utěšena! pravím, milá duše! Tito se stanou z nejpovinnější vděčnosti 
tvými vykupiteli a tebe vykoupí, zabezpečí a spasí onou zlatou křížovou mincí, 
která byla původně vyražena na bolestiplné hoře Kalvárii, a nyní je na oltáři 
v nekrvavé oběti ukřižovaného Krista [...] jediným výkupným penízem za naše 
hříchy a hříchy celého světa [...] Zakratičko všichni společně co nejhorlivěji 
přispějeme svým dílem k dosvědčení naší trojí upřímné lásky vůči tobě skrze 
modlitby, vzdechy, almužny a mše a budeme všichni společně otci vykupiteli 

41 „Cerne super trino, constantem monte Leonem/ Qui triados Zaschovae, fundat alitque domum; 
Stet precor aeternum, celsus virtutibus Atlas/ Et tandem ad trinum, scandat in axe Deum; Hier schaue 
an O Wanders-Mann/ Den grossen Löwen stehen,/ Der diesen Orden viel gethan/ Auf Zaschau sicher 
gehen.“
42 Richter v textu kázání detailně vysvětluje, jak byl celý Žerotínův život prodchnut čís-
lem tři: narodil se třetího (září 1682), roku 1713 se oženil, v roce 1715 převzal vládu (a 15 
je 5 krát 3), a to ve třech knížectvích, v manželství žil 18 let, což je 6 krát 3 a měl šest dětí, 
3 mladé pány a 3 slečny, 15. (což je 5 x 3) července 1725 uvedl trinitáře do Zašové, přičemž 
proběhly tři akty: svěcení kostela, přenesení milostného obrazu a uvedení trinitářů, a to za tří 
kázání, latinského, německého a českého. Nakonec v posledním boji hrdinně zdolal tři hlavní 
nepřítele – hřích, ďábla a peklo a přijal tři svátosti. Zesnul 26. (neboli 2 × 3) dubna kolem 
tři čtvrtě na tři, povzbuzen třemi ctnostmi, vírou, nadějí a láskou, v Trojjediném Bohu.
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uvězněných, členy laskavého řádu k vykupování vězňů [...] Brzy! Brzy! Pohne 
společně s přítomnými kněžími skrze sílu slov proměnění nebem a zemí, načež se 
mezi podobami chleba bělostnými jako závoj zjeví Ježíš, po němž touží všechny 
národy, a šťastně uvede tvou duši do věčně trvajícího nebeského ráje!“

Útěcha, již kazatel nabízí v závěru pohřebního kázání přítomným 
smutečním hostům, spočívá obecně vzato v připomenutí naděje na život 
věčný a naděje v to, že zesnulý dosáhl svým ctným životem, skutky a dobrou 
smrtí nebeské brány a jisté spásy. Katolická pohřební kázání ovšem, zcela 
v duchu víry v očistec a ve vysokou pravděpodobnost, že se duše zesnu-
lého ocitne, než bude moci vstoupit na nebesa, v tomto místě dočasného 
trápení, připomínají zesnulým potřebu pracovat za ni a pomáhat jí skutky 
milosrdenství ke zmírnění a zkrácení utrpení v očistcovém ohni.

Právě to bylo hlavním a vlastním smyslem pohřbu a exequií – tedy 
zpřítomněním zesnulého, jeho ctností a skutků, pobídnout účastníky 
k meditaci o posledních věcech člověka a k modlitbě, obětování mše svaté 
nebo k almužně za zemřelého. Tehdejší člověk katolické víry byl hluboce 
přesvědčen o účinnosti těchto skutků a o tom, že pomáhají duším zesnulých 
z očistce, který byl tradičně přirovnáván k vězení. A stejný význam měly 
rovněž investice do komemorativních tisků. Jejich hlavním posláním bylo 
při vzpomínce na zesnulého podněcovat čtenáře k modlitbě za jeho duši.

Byť Richter vyzývá ke mším, modlitbám a almužnám i ostatní po-
sluchače, trinitáři coby specialisté na vykupování z vězení mají dle jeho 
slov sehrát v tomto veledůležitém procesu klíčovou a exkluzivní úlohu při 
cestě Žerotínovy duše z očistcového vězení na nebesa. Závěrečná pasáž 
může být chápána jen jako samoúčelná rétorická figura konceptuálního 
barokního kazatelství. Přijmeme-li za své, že pro barokního člověka byla 
právě spása duše tím nejdůležitějším bodem celé jeho životní pouti, pak 
lze tuto pasáž vyhodnotit jako totální upřednostnění trinitářů před všemi 
ostatními účastníky exequií.

Sám František Ludvík nenechával osud své duše náhodě a stejně 
jako jeho současníci si již za života vytvářel síť pojistek, které měly zaručit 
účinnou pomoc jeho duši po smrti. Trinitáře již ve fundační listině kláštera 
zavázal, aby za něj denně sloužili jednu mši, každoročně jednu za jeho 
bratra Karla Jindřicha, zakladatele poutního kostela, a dále po jeho smrti 
výroční rekviem za spásu duší obou zakladatelů.43 Rovněž ve své závěti, 
sepsané v den smrti, ustanovil ve 3. bodě, aby se okamžitě po jeho skonu, 
„tak brzy, jak to jen bude možné, v různých kostelích, a též při mém pohřbu, četly 
svaté mše, jichž bude celkem tisíc“, na něž odkázal částku 500 zl.44

Poslední vůle Františka Ludvíka je ovšem zajímavá ještě z jednoho hle-
diska: kdybychom měli k dispozici jen tento pramen, patrně bychom vztah 

43 Š i g u t ,  F.: Poutní místo, s. 27.
44 ZAO-O, RA Žerotínů – Bludov, inv. č. 176, kart. 14, testament Františka Ludvíka ze 
Žerotína, 1731.
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Františka Ludvíka k Zašové a trinitářům vnímali jako daleko volnější, než 
jak se jeví z pamětních tisků. V závěti není poutní kostel ani klášter trinitářů 
nijak zmíněn – ani (jak jsme právě viděli) ve zbožných legátech určených 
na zádušní mše ani v následujícím bodě, v němž umírající František Ludvík 
odkazuje finance církevním institucím, a to vlastně výhradně olomouckému 
císařskému polnímu špitálu a nekonkrétně „též dalším chudým“. Co je ovšem 
ještě překvapivější, je ignorace zašovského poutního kostela, v němž, jak 
již víme, bylo vzápětí jeho mrtvé tělo pohřbeno. Instrukce k pohřbu jsou 
rozsáhle popsány ve 2. bodě závěti. Na prvním místě vyjadřuje František 
Ludvík přání, zemře-li ve Falkenberku, aby byl pohřben tam, „v kryptě 
s mými předky“. Pokud by ale zemřel daleko od rodového sídla, v Olomouci 
či na jiném místě, které by bylo ještě blíže Meziříčí, ustanovuje převézt 
své tělo do „Meziříčí pod Rožnovem a pohřbít v tamním kostele“. A nakonec, 
kdyby zemřel na nějakém jiném místě, chce být uložen do země tam.45

Jako jednoznačnou prioritu formuluje těžce churavý František Ludvík 
(víme, že ještě téhož dne odpoledne umírá a že podnětem k sepsání testa-
mentu tedy byl jeho neutěšený zdravotní stav) přání spočinout v rodové 
hrobce ve slezském Falkenberku. Do tohoto ustanovení se snad více než 
reálná možnost promítá rodový závazek respektovat alespoň na verbální 
úrovni přání připojit mrtvé tělo k předkům a s nimi společně vyčkávat vzkří-
šení. Jak ale rozumět přání, jež v té chvíli mohlo být testátorem vnímáno 
jako vysoce pravděpodobné, a sice že chce být převezen do Valašského 
Meziříčí a pohřben v tamním kostele? Patrně měl na mysli farní kostel 
Panny Marie, nikoli zámeckou kapli, tak jak ji s jednoduchým zařízením 
eviduje pozůstalostní inventář,46 ovšem téměř s jistotou můžeme tvrdit, že 
neměl na mysli Zašovou, která byla od Meziříčí vzdálena osm kilometrů 
a která byla tehdy (a je i dnes) chápána jako samostatná lokalita. Takový 
požadavek by byl jistě formulován naprosto jednoznačně a absence ja-
kékoli zmínky o Zašové a trinitářích v testamentu vytváří obraz poměrně 
chladného, nebo alespoň neutrálního vztahu umírajícího k fundovanému 
klášteru.47 Konfrontujeme-li jeho vlastní poslední vůli s obrazem vznik-
lým na základě komemorativních tisků, pak musíme konstatovat, že motiv 
úzkého, jednoznačného a téměř symbiotického spojení Františka Ludvíka 
s trinitáři je výsledkem tvůrců a investorů památečních tisků. 

45 Tamtéž.
46 ZAO-O, RA Žerotínů – Bludov, inv. č. 214, kart. 18, f. 16–38. Inventář byl sepsán 
14.–23. srpna 1731 a je dochován v opise z roku 1734.
47 Zcela spekulativně můžeme přemýšlet, zda iniciátorem uložení těla zesnulého Františka 
Ludvíka do zašovské krypty nebyla jeho manželka Ludovika. F. Šigut ji vnímá s ohledem 
na její dary poutnímu kostelu jako jeho „největšího dobrodince“ a připomíná stříbrnou lampu 
na věčné světlo, věnovanou roku 1730, úplný bílý a černý bohoslužebný soubor aj. ( Š i -
g u t ,  F.: Poutní místo, s. 44). Signifikantní pak je, že v závěti sepsané ve Vídni 24. července 
1738 si přeje být pohřbena standardně ke svému manželovi, tedy do Zašové. ZAO-O, RA 
Žerotínů – Bludov, inv. č. 180, kart. 14, Potvrzení poslední vůle Ludoviky ze Žerotína 1738.
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Lákavou představu, že to byli právě trinitáři, komu záleželo na při-
pomenutí svého vlastního významu pro Františka Ludvíka a jeho rodinu, 
k němuž využili opětovné vytištění pohřebního kázání a castra doloris, 
můžeme podpořit dalšími argumenty. Zašovští trinitáři se již dříve aktivně 
spolupodíleli na sebeprezentaci prostřednictvím příležitostných oslavných 
tisků, a měli tedy v tomto oboru své zkušenosti. Roku 1717, to znamená 
ještě před dokončením kostela a také založením kláštera, byly vydány dva 
téměř identické tisky, zobrazující Pannu Marii Zašovskou. Zajímavé je, 
že obsahují několikeré výmluvné aluze na řád trinitářů. Zašovská Panna 
Marie s Ježíškem je umístěna v ozdobném rámu, nad nímž rozhrnují an-
dělé baldachýn, pod nímž shlíží na zázračný obraz Bůh Otec s Duchem 
svatým. Společně s Ježíškem v náručí Panny Marie se tak současně jedná 
o Nejsvětější Trojici. Zcela v horní části obrazu nad vrcholem baldachý-
nu se nachází Boží oko – oko v trojúhelníku s paprsky. Ve spodní části 
vzhlížejí k Panně Marii tři ženské postavy, alegorie tří kardinálních ctností, 
víry, naděje a lásky, které mají pláště sepnuté sponami s charakteristickým 
trinitářským medailonem s křížem uprostřed. Ikonografie obou tisků je 
totožná, liší se pouze latinským textem pod výjevem – na jedné z grafik 
jsou za modlitbu k Panně Marii s chronogramem a za vysvětlení, že se 
jedná o obraz uctívaný v Zašové, připojeny iniciály W.A.T.F:F: Již F. Šigut 
je spojil s Václavem od sv. Antonína,48 trinitářem a jedním z výrazných 
iniciátorů založení kláštera.

Již víme, že dle zakládací listiny bylo jednou z povinností trinitářů 
sloužit za zesnulého Františka Ludvíka výroční zádušní mši. V kome-
morativní katolické kultuře mělo výroční rekviem a vzpomínání spojené 
s modlitbou za spásu duše zesnulého důležitou roli, jak ve smyslu soteriolo-
gickém, tak sociálním. Bylo setkáním pozůstalých, příbuzných a přátel, kteří 
mohli být pobízeni ke vzpomínce na zesnulého nejen vlastním obřadem 
a modlitbou za spásu jeho duše, ale také dalšími prostředky – například 
smuteční výzdobou chrámu, castrem doloris a emblémy, odkazujícími svou 
symbolikou k osobě, jménu, erbu či rodu zesnulého. Svého uplatnění mohly 
v takové chvíli dojít i naše komemorativní tisky: trinitáři je mohli rozdávat 
účastníkům výročního rekviem jako jakýsi „handout“. 

Praxe rozdávání drobných devočních tisků tvořila součást mnoha 
jiných slavností organizovaných kláštery.49 Dárky v podobě útěšných 
a naučných tisků, vydávaných a rozdávaných řádem nebo jeho určitým 
klášterem, měly několik úloh: v obecné rovině měly povzbudit zbožnost, 
v konkrétní měly pozitivně představovat danou instituci publiku, posilo-
vat jeho zájem o klášterní, resp. řeholní komunitu a o její devoční model. 

48 Wenceslaus Antonio Trinitarius Fieri Fecit. Z á p a l k o v á ,  H.: Úcta k milostnému 
obrazu Panny Marie, s. 27.
49 Č a p s k á ,  V.: Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské 
monarchii (1613–1780). Praha 2011, s. 25–26.
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V. Čapská zdůraznila význam legitimizačních příběhů, jakými byla vyprávění 
o zakladatelích řádu nebo jeho jednotlivých domů, pro vytváření reprezen-
tativního obrazu řádu.50 Úspěch každé komunity závisel mj. na schopnosti 
získat příznivce, tedy vytvářet o sobě navenek pozitivní, lákavý a atraktivní 
obraz. Dvojnásob to platí o těch řádech, které byly na svých dobrodincích 
a příznivcích zcela závislé – o mendikantech, mezi něž patřili i trinitáři. 

Již jsme zmínili, že bosí trinitáři byli v českých zemích poměrně cizo-
rodým prvkem. První klášter vznikl až na počátku 18. století v Praze, v malé 
obci Zašová v podhůří Beskyd se trinitáři uchytili díky řadě specifických 
okolností a patrně nemalému osobnímu nasazení jednoho z řádových 
členů, který byl místním rodákem. Poslání řádu, tedy vykupování křesťanů 
ze zajetí nevěřících, bylo současně pro středoevropské oblasti relativně 
vzdálené. Na rozdíl například od Horních Uher a dalších oblastí nacháze-
jících se v přímém sousedství osmanské říše, které byly v 16. a 17. století 
konfrontovány s častými drancujícími nájezdy muslimských jízdních oddílů 
a s masivním nebezpečím zavlečení do zajetí, byla tato myšlenka našinci 
podstatně vzdálenější. Obyvatelé Čech či Moravy se s problematikou zajetí 
v nekřesťanském prostředí setkávali spíše výjimečně, například na východní 
Moravě v době vojenských kampaní v 60. a 80. letech 17. století, nebo 
zprostředkovaně prostřednictvím písemných zpráv.

Řádové poslání trinitářů, kteří se náhle objevili v Zašové, mohlo být 
ve 20. letech 18. století pro místní obyvatelstvo, ale i pro lokální šlechtic-
ké a církevní elity, nepříliš aktuální. Pokud chtěli svými řádovými ideály 
oslovovat potenciální řeholníky i laické podporovatele, museli být schopni 
srozumitelně jim přiblížit svou činnost a prezentovat ji jakou všeobecně 
užitečnou. Vedle ztotožnění se s poutním místem a kultem zašovské Pan-
ny Marie (vzpomeňme na trinitářské aluze na devočním obrázku z roku 
1717) mohla jejich cílům dobře posloužit imaginace použitá v Richterově 
kázání. Obrazy propojení zesnulého dobrodince s řádem vrcholí v závěru 
kázání, v němž jsou trinitáři představeni jako ti, kteří vykupují otroky-duše 
z vězení-očistce. K tomu mají dle kazatele vzhledem k řádovému poslání 
zvláštní schopnosti a nadání. Srozumitelnější prezentaci všeobecné užiteč-
nosti by trinitáři hledali jen stěží; víra v očistec a touha zajistit si na zemi 
i v nebi schopné a mocné přímluvce, kteří ukrátí trápení duše, byla hluboce 
zakořeněna v představách barokního člověka katolického vyznání napříč 
všemi společenskými vrstvami. Trinitáři byli v komemorativních tiscích 
věnovaných Františku Ludvíkovi ze Žerotína prezentováni jako odborníci 
na vysvobozování a jako důležití prostředníci na cestě ke spáse. Pohřební 
kázání i castrum doloris vyprávělo silný příběh o jejich soteriologické 
prospěšnosti, který mohli vnímat jako jedinečnou příležitost pro získání 
přízně místního publika.

50 Tamtéž, s. 26–75.
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Obsahová analýza pohřebního kázání a castra doloris umožnila vy-
tvořit několik hypotéz odpovídajících na ústřední otázku, kdo stojí za no-
vým vydáním komemorativních tisků věnovaných Františku Ludvíkovi ze 
Žerotína. Domnívám se, že s největší pravděpodobností je třeba za touto 
investicí spatřovat zašovské trinitáře a jejich sebeprezentační zájmy. Právě 
pro ně neztratily oba tisky s časem nic na aktuálnosti a mohly i v následu-
jících letech dobře posloužit jejich sebepropagaci, například při výročních 
zádušních bohoslužbách za jejich fundátora. Tento jedinečný a s místní 
situací spojený případ současně umožňuje osvětlit problematiku katolic-
kého vzpomínání na mrtvé z jiných než obvyklých úhlů pohledu a vnímat 
ji daleko komplexněji než jen v kontextu rodové reprezentace. Ukazuje, 
že důvody a způsoby vzpomínání na zesnulého mohly být výsledkem pro-
tínání zájmů mnoha různých subjektů, kterým mohly přinášet prospěch.

„Graf Zierotin ist hin!“ 
Komemorative Drucke im Kontext der Familien-, Prediger-  
und Ordensselbstdarstellung

Nach dem Tode Franz Ludwigs von Žerotín (1731) und den bei den Trinitariern in 
Saschau (früher Zaschau, Zašová) stattgefundenen Seelenmessen erschienen in der Presse 
eine Beschreibung des Castrum doloris sowie die beim Begräbnis durch Andreas Antonin 
Richter vorgetragene Predigt. Die Verherrlichung des verstorbenen Adeligen mit Hilfe der 
Erinnerungsmedien, die die positive Erinnerung an den Verschiedenen schaffen und be-
wahren sollten, stellte dabei keineswegs etwas Außergewöhnliches dar. In der Regel sorgte 
hierfür die zurückgebliebene Familie, für die dies ein wichtiges Mittel der Familienreprä-
sentation darstellte. Ungewöhnlich in diesem Falle ist, dass beide Drucke kurze Zeit später 
(1734) nochmals erschienen. In der vorliegenden Studie geht es um die Frage, wer an einem 
neuerlichen Druck der identischen Texte ein Interesse haben konnte. Die Suche nach dem 
Investor der jüngeren Re-Editionen kann wichtige Fragen mit Blick auf die unterschiedlichen 
Funktionen der katholischen komemorativen Kultur und der damit verbundenen Selbstdar-
stellung beantworten.

Die Hypothese, dass die Auftraggeber die Saschauer Trinitarier gewesen seien, für die 
die Drucke ein willkommenes Mittel der eigenen Selbstdarstellung verkörperten, stützt sich 
auf die Analyse des Inhalts der Predigt und der Ikonographie des Castrum doloris. Die Tri-
nitarier werden darin zu Spezialisten für die Auslösung der Gefangenen-Seelen aus Sklaverei 
und Fegefeuer erhoben und im Rahmen der Mediation über das Schicksal der Seele Žerotíns 
werden sie als Profis für die Hilfe für die Seelen im Purgatorium gefeiert. Der Glaube an das 
Fegefeuer und die Sehnsucht sich mächtige Fürsprecher und Unterstützer zu sichern, die in 
der Lage sind die Leiden des Purgatoriums zu verkürzen, bildeten einen festen Bestandteil 
der gedanklichen Vorstellungen der Menschen katholischen Glaubens im Barockzeitalter.

Die Konvente der Trinitarier begannen in Mitteleuropa erst nach 1683 aufzutauchen 
und deren Mission, d. h. der Freikauf christlicher Sklaven, mochte in den dreißiger Jahren des 
18. Jahrhunderts für das Gebiet Nordostmährens bereits ein wenig fremdartig erscheinen. Für 
den Mendikantenorden, abhängig von der Gunst seiner Förderer, war es wichtig verständlich 
der Umgebung seine eigenen Tätigkeit und den daraus sich ergebenden Profit erklären zu 
können. Beide Drucke schilderten das starke Erlebnis mit Blick auf den soteriologischen 
Nutzen und legten klar dessen allgemeine Ersprießlichkeit dar.



S T U D I E  A  Č L Á N K Y
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Michael Viktořík

Brachovi – příběh tří generací moravské 
židovské podnikatelské rodiny* 

The Brachs: a story of three generations of a Moravian Jewish entrepreneurial 
family 

The study focuses on the Jewish family of the Brachs, which belonged to the foremost 
maltster families in the Austro-Hungarian Empire and later in Czechoslovakia. The 
heyday of entrepreneurial and public activities of the members of this family was 
violently interrupted by the onset of Nazism. Some of them died in concentration 
camps, others in various complicated ways left Europe. Their descendants nowadays 
live in the United States.

Key words: malting industry, the Jews, entrepreneur, Olomouc, shoah

Předkládaná studie věnovaná židovské podnikatelské rodině Brachů 
má dva cíle. Snaží se jednak seznámit čtenáře s osudy členů této rodiny, 
jednak je nechat nahlédnout na úskalí, která výzkum a sepisování tohoto 
příspěvku doprovázela. Jsem přesvědčen, že mnohé z vykreslených pro-
blémů (ať už heuristických či metodologických) lze zobecnit, stejně jako 
možnosti hledání alternativ jejich řešení. 

Příběh rodiny Brachovy je v mnoha ohledech modelovým příkladem. 
Stejně jako ostatní souvěrci i Brachovi byli „zasaženi“ josefínskými refor-
mami, které odstartovaly proces židovské emancipace. Tyto reformy, které 
byly většinou Židů chápány pozitivně, jim umožňovaly postupnou asimilaci 
s okolní společností a ve svém důsledku sociální a ekonomický vzestup. 
Zvláště od 50. let 19. století, v období nastupujícího hospodářského libe-
ralismu, využívali mnozí Židé (Brachy nevyjímaje) všeobecně příznivých 
podmínek k rozvoji svých obchodních aktivit. Zajisté jim pomohla také 
skutečnost, že již nemuseli svou činnost omezovat pouze na židovská ghetta, 
která byla zrušena v revolučním roce 1848. Za vrchol židovské emancipace 
v habsburské monarchii se pak obecně považují 60. léta 19. století, kdy 
Židé dosáhli úplného občanského a politického zrovnoprávnění s ostatním 
obyvatelstvem. V té době ještě žila rodina Brachova v Přerově.

*  Studie vznikla v rámci projektu FPVC 2012/24 Hospodářské aktivity olomoucké židovské 
komunity v letech 1848–1938 (Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP v Olomouci).
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Během druhé poloviny 19. století se Brachovi ekonomicky a sociálně 
etablovali, s čímž souvisí také stěhování do většího města, v tomto případě 
do Olomouce. Po tři generace se pak angažovali v náboženském a spole-
čenském životě německé Olomouce a v neposlední řadě výrazně přispěli 
k rozvoji jejího hospodářského života. Brachovi provozovali v Olomouci 
(na Bělidlech) velkokapacitní vývozní sladovnu, která se řadila vůbec 
k největším sladovnám v Rakousko-Uhersku a později v ČSR. 

Pokojný život rodiny byl násilně přerušen na konci 30. let 20. století. 
Stupňující se represe nacistů přiměly většinu členů rodiny opustit různě 
komplikovanými cestami Evropu. Někteří však tolik štěstí neměli a zahy-
nuli v koncentračních táborech. Není třeba dodávat, že rodinný a firemní 
majetek byl konfiskován a arizován. Po válce žila většina přeživších Bra-
chů v USA, které je vstřícně přijaly. Jejich potomky zde najdeme dodnes. 
Do Československa (popřípadě Německa) se už vracet nechtěli, a to mnohdy 
ani ve vzpomínkách. Ostatně, to je také příčinou, proč mají někteří potomci 
olomouckých sladovníků relativně nízké povědomí o životě svých předků. 

A co dodnes zůstalo po rodině Brachů na území Olomouce? Zde-
vastovaná sladovna na Bělidlech, obytný dům na Žižkově náměstí, v jehož 
jedné části je mateřská školka, a majestátní hrobka Hermanna Bracha, 
zakladatele rodinné firmy, umístěná v židovské části centrálního olomouc-
kého hřbitova v Neředíně. 

Co se týče regionální historiografie, není jí příjmení Brach zcela ne-
známé. Setkáváme se s ním v odborných i popularizačních pracích, které 
popisují hospodářské aktivity židovské komunity v Olomouci. Množství 
údajů o této rodině, které dosavadní literatura poskytuje, je však velmi 
malé. Pokud není příjmení Brach pouhou součástí seznamů židovských 
podnikatelů v Olomouci, je veškerý výklad zúžen na informace, že Brachovi 
patřili k olomouckým sladovníkům a podíleli se na náboženském životě 
místní židovské komunity. Podrobnější informace o rodině Brachově a o její 
činnosti byly doposud prezentovány pouze v rámci publikované disertace 
autora předkládané studie.1 Na základě studia archivního materiálu autor 
poukázal na rozsah podnikatelských aktivit této rodiny a seznámil čtenáře 
s některými z jejích členů. Ve výkladu však zbyla řada bílých míst a nepřes-
ností (mnohdy daných povahou studovaného archivního materiálu), které 
bylo nutné eliminovat. Klíčovou otázkou ovšem zůstávalo, jakým způsobem, 
když písemné prameny z tuzemských archivů byly téměř vyčerpány? 

Jednou z cest bylo hledání nových vazeb a kontaktů a také pokračo-
vání v dlouholeté e-mailové korespondenci s potomky rodiny Brachovy.2 

1 V i k t o ř í k ,  Michael: Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu 
vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1848). Olomouc 2007. 
2 Kontakt s Ericou Brachovou (Chicago, Illinois) byl navázán v roce 2005 díky Mgr. Mi-
roslavu Papouškovi (odbornému pracovníkovi Národního památkového ústavu, místního 
odborného pracoviště v Olomouci), který si vzpomněl, že se jedna ze sester Brachových 
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Komunikace s Deborah a Ericou Brachovou i Hannelore Hahnovou3 
(USA) postupně přinesla několik zásadních momentů, které měly doplnění 
a korekci rodinného příběhu výrazně napomoci. Další klíčové informace 
se podařilo získat přímo z obce Schöna an der Elbe (Sasko), kde rodi-
na v meziválečném období provozovala svou druhou sladovnu. Obecní 
kronikář Dieter Füssel poskytl autorovi předkládané studie nejen několik 
užitečných informací k rodině Brachově, ale i kontakt na studenta berlínské 
Humboldtovy univerzity, Andrease Hechlera, který se ve své diplomové 
práci zabýval projevy německého antisemitismu a konkrétní pozornost 
věnoval i rodinám Brachů a Hahnů.4 

Příběh rodiny Brachů, který se nyní dostává čtenáři do rukou, se 
nakonec podařilo z velké části doplnit, a podat tak komplexnější obraz o ži-
votě a významu této moravské židovské podnikatelské rodiny. Napomohly 
k tomu nejen výše uvedené prameny, rozsáhlá a dlouholetá korespondence 
s rodinnými příslušníky, ale i osobní setkání a rozhovory s potomky olo-
mouckého sladovníka Hermanna Bracha. V srpnu 2011 navštívil Olomouc 
Eric Brach, profesor americké literatury na California Lutheran University, 
a o dva roky později (v červnu 2013) také Erica a Deborah Brachovy. 

Z Přerova do Olomouce

První kontakt Brachů s Olomoucí se podařilo dohledat v 70. letech 
19. století, více než dvacet let poté, co bylo Židům opět umožněno usa-
zovat se v tomto městě.5 Obchodník Hermann Brach (1842–1901), jeden 
ze šesti potomků Lazara Bracha (1816–1884) a jeho manželky Elsy,6 se 

v Olomouci v minulosti objevila a nechala zde na sebe kontakt. O něco později byl navázán 
písemný kontakt také s Deborah Brachovou (San Antonio, Texas). Obě sestry se mnou ochotně 
komunikovaly přes e-mail, byť – s ohledem na jejich zaneprázdnění – se značnými časovými 
prodlevami. Proto také nebylo možné některé zajímavé informace použít v připravované 
disertaci, resp. v její tištěné verzi. 
3 Hannelore Hahnová vydala v roce 1982 své memoáry (On the way to feed the Swans. 
A Memoir by Hannelore Hahn. New York 1982), kde se mimo jiné zmiňuje i o svém dětství 
v Olomouci. Další informace viz: http://www.hannelorehahn.com (citováno 26. července 
2013).
4 H e c h l e r ,  Andreas: Unsere Gemeinde ist jetzt vollkommen judenfrei. Voids in Rein-
hardtsdorf-Schöna – Effekte des deutschen Antisemitismus. Magisterarbeit am Insitut für 
Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 2008. Andreas Hechler 
zpracoval svůj výklad o rodinách Brachů a Hahnů na základě písemností, které mu poskytli 
Hannelore Hahn, Scott Ben Hahn a další rodinní příslušníci. Pracoval rovněž s údaji uloženými 
ve Visual History Archive (Freie Universität Berlin), který je součástí Shoah Foundation. 
5 V roce 1454 byli Židé na základě dekretu krále Ladislava Pohrobka vyhnáni z Olo-
mouce. Vrátit se sem mohli až v roce 1848.
6 Deborah Brachová poskytla autorovi předkládané studie rozsáhlý rodokmen rodiny 
Brachů začínající v hloubi 18. století a končící v současnosti. Nejstarším předkem, který je zde 
uváděn, je Abraham Brach (bez uvedení jakéhokoliv dalšího údaje). Jedním z jeho potomků 
byl Joachim Brach, který měl tři děti: Herschla (1765–1828), Samuela (?–1835) a Eleasara 
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již tehdy zabýval velmi progresivním a novým odvětvím potravinářského 
průmyslu – výrobou sladu na export.7 Technologické změny v pivovarnictví 
vyvolaly po celém světě poptávku po kvalitním sladu. Pivovary si zpravidla 
nedokázaly vyrobit potřebné množství pivovarské suroviny a mnohdy ji 
také nevyráběly v dobré kvalitě. Začaly se tedy poohlížet po lepším zboží, 
a sice v regionech, kde se pěstoval kvalitní ječmen. Jednou z nejdůležitějších 
ječmenářských oblastí byla střední Morava, kde se také v 60. letech 19. sto-
letí exportní sladovnický průmysl zrodil. Mnoho obchodníků židovského 
původu, kteří se doposud zabývali zejména obchodem se zemědělskými 
komoditami, si začínalo pronajímat staré vrchnostenské pivovary, kde 
postupně odstavili výrobu piva a soustředili se pouze na výrobu sladu. 
Výrobky pak nabízeli pivovarům v tuzemsku a v zahraničí. Výnosnost to-
hoto podnikání se ukázala téměř okamžitě. Až do 90. let 19. století zažívala 
výroba exportního sladu doslova boom. 

Hermann Brach tento trend zachytil a již na počátku 70. let 19. století 
vyráběl slad v pronajatých továrních objektech v Přerově.8 O něco později 
si pronajal také továrnu W. A. Scholtena na výrobu sirupu, škrobu, cuk-
ru a dextrinu na Bělidlech, dnes jedné z olomouckých městských čtvrtí. 
Pravděpodobně v roce 1879 Hermann Brach tuto továrnu za 40 000 zl. 
od Scholtena odkoupil (v době jeho finančních problémů) a začal ji postup-
ně přestavovat na jednu z největších exportních sladoven v Rakousko-Uher-
sku.9 O deset let později (1889) již byla bělidelská sladovna provozována 
pod protokolovanou firmou Hermann Brach, Hanna-Malzfabrik Olmütz, 
kterou vedl Hermann spolu se svým bratrem Leopoldem (1853–1907).10 

V materiálech rodinné provenience se uvádí, že se Brachovi pře-
stěhovali z Přerova do Olomouce v roce 1888.11 Tento rok není možné 
verifikovat. Nicméně lze konstatovat, že zatímco se ve sčítacích operátech 
z roku 1880 v Olomouci žádný Brach nevyskytoval, v roce 1890 zde již 
najdeme rodiny obou společníků. Jistou zajímavostí je, že v roce 1885 
navštěvoval Hermannův nejstarší syn Leonhard (1871–1952) IV. třídu 

(1792–1832). Pro náš příběh je nejdůležitější Herschlův nejstarší potomek – Joachim 
(1784–1846). Jedním z jeho osmi dětí byl totiž otec budoucího olomouckého sladovníka, 
přerovský obchodník Lazar Brach (1816–1884). 
7 Podrobněji o vzniku a evoluci exportního sladovnického průmyslu V i k t o ř í k ,  M.: 
Osudy. 
8 Téměř ve všech rodinných písemnostech se uvádí, že Hermann Brach provozoval 
od roku1872 v Přerově – i přes odpor křesťanského obyvatelstva – sladovnu. 
9 V regionální historiografii nejsou k této továrně uváděny žádné informace. Údaje 
o tom, že Hermann Brach kupoval sladovnu od W. A. Scholtena v roce 1879, pocházejí 
z úvodu inventáře k fondu Hermann Brach, Hanácká sladovna Olomouc (1912–1948). Fond 
je uložen v Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc. Přímo ve fondu nejsou k dispozici 
žádné materiály vztahující se ke koupi sladovny na Bělidlech. Autor inventáře použil s největší 
pravděpodobností informace z doslechu. 
10 Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Krajský soud v Olomouci, 
firemní agenda, sg. A I 15, kart. 73.
11 Např. H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 65.
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olomoucké německé státní reálky (tu navštěvovali později i další členové 
rodiny). Zda už byli v Olomouci i jeho rodiče a sourozenci, se můžeme 
pouze dohadovat.12 

Po svém příchodu do Olomouce žili Hermann Brach se svou ženou 
Ernestinou a dětmi Leonhardem, Robertem, Malvínou, Idou a Elsou 
v bytě na olomouckém Předhradí č. p. 77 (Laudon-Gasse, dnešní ulice 
Komenského).13 Součástí domácnosti byla ještě služebná Marie Machačová 
a kuchařka Františka Hradilová. Na rozdíl od židovské německé rodiny 
Brachů se služebný personál hlásil ke katolické víře a české obcovací řeči. 

Leopold bydlel se svou ženou Hermínou a synem Bedřichem rovněž 
na Předhradí, ovšem v jiném domě než jeho bratr. Tříčlenná rodina, o níž 
se starala služebná Filoména Vybíralová, obývala vlastní byt v domě č. p. 84 
na ulici Franz-Josefstrasse (dnešní Masarykova třída).14 

12 Státní okresní archiv v Olomouci, Německá státní reálka. U jména Leonhardova otce 
bylo uvedeno „přerovský sladovník“. Rodina Brachova tedy s největší pravděpodobností 
ještě několik roků bydlela v Přerově. Přesnější údaje o aktivitách Brachů na půdě Přerova se 
však nepodařilo dohledat. Ve Státním okresním archivu v Přerově se ve sčítacích operátech 
nenacházejí žádné informace. Pouze v matrice přerovské židovské obce se objevují jména 
Roberta, Leopolda a Leonharda Bracha i některých dalších příbuzných.
13 SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, knihy, sg. 2203. Majitelem tohoto domu byl 
Wilhelm Redlich. 
14 Tamtéž, sg. 2204. 

Obr. č. 1: Sladovna v Olomouci – Bělidlech (nedatováno, soukromý archiv 
Deborah Brach)
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Život v Olomouci

Brachovi se již krátce po svém přestěhování do Olomouce zapojili 
do veřejného života města. Hermann Brach se dokonce stal v roce 1894 
členem stavebního výboru, jehož cílem byla výstavba židovské synagogy 
v Olomouci,15 a kromě toho byl činný ve Spolku rakouských sladovní-
ků, který od roku 1890 v Olomouci sídlil.16 Brachovi byli dlouhodobě 
také donátory několika stipendií a nadací. Z celé řady jmenujme Nadaci  
Leopolda Bracha pro chudé (1908), nadaci Hermanna Bracha na podporu 
olomouckého ženského židovského spolku (1902) či Nadaci Dr. Phil. Emila 
Groaga, kterou založili Robert a Leonhard Brachovi v roce 1917 na počest 
svého padlého přítele.17 Brachovi se v otázkách víry a „národnosti“ nelišili 
od většiny ostatních olomouckých židovských sladovníků. Při sčítání obyva-
telstva se hlásili k německé obcovací řeči (později národnosti) a k židovské 
víře, ke které však přistupovali liberálně. 

Společenský vzestup rodiny doprovázený úspěchy v podnikání se 
brzy odrazil v potřebě disponovat vlastním reprezentativním domem. 
Hermann Brach v této záležitosti oslovil předního vídeňského architekta 
Jakoba Gartnera, s nímž se pravděpodobně seznámil při přípravě výstavby 
olomoucké synagogy. Dům rodiny Brachovy byl postaven podle Gartnerova 
projektu firmou Kabeláč & Wittner v letech 1895–1896. Rodinné sídlo 
se nacházelo nedaleko původního bydliště – na třídě Františka Josefa 37 
(Předhradí č. p. 104, dnes Žižkovo náměstí 3).18 

Za první Československé republiky žila v přízemí domu Hermannova 
dcera Ida (1876–1941) se svým manželem, lékařem Josefem Loeblowitzem, 
a jejich třemi dětmi. Hermannův mladší syn Robert (1888–1953), mimo 
jiné vášnivý sběratel umění, obýval se svou ženou, koncertní klavíristkou 
Steffanií (1888–1962), a dětmi Erichem Hermannem (1913–1981) a Her-
bertem (1920–1996) nejluxusnější část domu – druhé patro. V třetím patře 
pak bydlela třetí ze sourozenců – Malvína se svým manželem ing. Josefem 
Medákem.19 V pamětech Hannelore Hahnové, pravnučky Hermanna Bra-

15 J e z d i n s k á ,  Karolína: Hospodářská a společenská aktivita židovské komunity v Olo-
mouci v 2. polovině 19. století a na počátku 20. století. Diplomová práce. FF UP. Olomouc 1994, 
s. 32.
16 V i k t o ř í k ,  M.: Osudy, s. 193. Tento spolek s celorakouskou působností sdružo-
val přední sladovníky monarchie. Spolek byl založen v roce 1878 a až na jedno desetiletí 
(1890–1900), kdy sídlil v Olomouci, bylo jeho sídlo ve Vídni. 
17 SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, reg. 1874–1920, inv. č. 217, kart. 416.
18 Mährisches Tagblatt, 5. února 1895, s. 5. Podle prof. Pavla Zatloukala patřil dům Bra-
chových k nejlepším Gartnerovým olomouckým projektům. Dům je dodnes celkem intaktně 
dochovaný včetně iniciály HB nad vstupními vraty. 
19 Korespondence s Deborah Brachovou, 25. října 2013. Deborah Brachová korigovala 
údaje o obyvatelích rodinného domu, které ve svých pamětech mylně uvádí Hannelore 
Hahnová. Dodejme ještě, že za první Československé republiky už v domě nežili Hermína 
Brachová (zemřela v roce 1901), Leonhard Brach (od roku 1922) ani Elsa Brachová (provdaná 
Loewinová). 
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cha, je každodennímu životu v rodinném domě věnována krátká úsměvná 
pasáž.20 Hannelore Hahnová ve svých pamětech s nostalgií vzpomínala 
na výbornou kuchyni všech svých tet. Malvína vynikala štrůdlem se šle-
hačkou, Ida máslovým cukrovím a Steffanie lineckým dortem. 

Na počátku 20. století změnila své bydliště i Leopoldova rodina. Po-
dle policejních přihlášek žil Leopold se svou ženou Hermínou (1863–?) 
a dětmi Bedřichem (1890–?), Rudolfem (1892–?) a Franziskou (1903–?) 
od roku 1901 v domě Wenzela Wittnera na Fürstenbergstrasse 10 (č. p. 109, 
dnešní třída Jiřího z Poděbrad).21 Po smrti Leopolda Bracha se Hermína 
s dětmi odstěhovala do Vídně. Do Olomouce se za první Československé 

20 H a h n ,  H.: On the way to feed the Swans, s. 15–16.
21 SOkA Olomouc, Policejní přihlášky, Leopold Brach; Hermína Brachová, 1901. 

Obr. č. 2: Obytný dům rodiny Brachovy na dnešním Žižkově náměstí. 
U vstupních vrat stojí Erica a Deborah Brachovy (foto autor, červen 2013)
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republiky vrátila pouze Franziska Brachová, která zde pracovala až do roku 
1938 jako soukromá učitelka francouzštiny.22 

Rodinná firma

Hermann Brach byl jediným vlastníkem své firmy až do roku 1893. 
Poté se stal jeho společníkem bratr Leopold a firma Hermann Brach, Hanna-
-Malzfabrik Olmütz byla transformována na veřejnou obchodní společnost. 
V prvním desetiletí 20. století přišel rodinný podnik o oba své majitele. 
Hermann zemřel v roce 1901. Leopold ze společnosti vystoupil v roce 1906 
a zemřel o rok později. V rodinném podniku pak pokračovali Hermannovi 
synové Leonhard a Robert.23 

Již na počátku 20. století patřila sladovnická firma Brachů ke kapitá-
lově nejsilnějším podnikům v monarchii. Kromě vlastní moderní sladovny 
v Olomouci (na Bělidlech)24 Brachovi sladovali v pronajatých podnicích 
ve Šternberku, v Zábřehu na Moravě nebo v Holici.25 Slad plzeňského, 
bavorského a mnichovského typu, jenž byl vyroben v těchto závodech, byl 
vyvážen pod obchodní známkou „Aurora“ doslova do celého světa. Brachovi 
byli rovněž průkopníky zámořského obchodu se sladem do Brazílie, kam 
exportovali své zboží jako první v roce 1892.26 Firma se pravidelně účastnila 
mezinárodních výstav, kde získávala vysoká ocenění. Z celé řady jmenujme 
alespoň zlatou medaili ze světové výstavy v Paříži v roce 1900. Tím však 
expanze rodinného podniku neskončila. Brachovi se snažili hlouběji pro-
niknout na německý trh, který byl vzhledem ke zdejšímu dynamickému 
rozvoji pivovarnictví velmi lukrativní. Aby se vyhnuli nepříznivé celní a ta-
rifní politice obou sousedících států, rozhodli se v roce 1904 pronajmout 

22 Tamtéž, Franziska Brachová; Hermína Brachová. Franziska bydlela v Olomouci 
(v Denisově ulici) do roku 1938, kdy se odhlásila do Brna. Rudolf Brach zemřel v roce 1925 
ve Vídni. Friedrich Brach bydlel od roku 1918 v Praze. O jeho dalších osudech, ani o osudu 
Franzisky, nám není nic známo. 
23 ZAO-O, Krajský soud v Olomouci, firemní agenda, sg. A I 15, kart. 73. Leonhard 
Brach vstoupil do rodinného podniku v roce 1901, Robert v roce 1912. Veřejná společnost 
byla řízena v letech 1905–1911 Leonhardem Brachem a firemním prokuristou Sigmundem 
Zernerem (manželem Hermíny Brachové). Dodejme ještě, že Leonhard měl ve firmě 2/3 
podíl, Robert 1/3. Dále: Korespondence s Deborah Brachovou, 26. dubna 2010 a 25. října 
2013. Po smrti Hermanna Bracha se o Roberta i jeho tři sestry staral jejich starší bratr 
Leonhard. Do rodinné firmy vstupoval Robert po studiích ve Vídni. Za první světové války 
sloužil v rakousko-uherské armádě a byl těžce raněn. Dále: H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 123. 
V rakousko-uherské armádě sloužil za první světové války i Leonhard Brach a jeho žena 
Luisa (jako dobrovolnice u Červeného kříže). 
24 V i k t o ř í k ,  M.: Osudy, s. 195. Továrna s kapacitou kolem 900 vagónů vyrobeného 
sladu disponovala čtyřmi hvozdy, rozlehlými americkými humny, vlastní tovární vlečnou 
kolejí a rozsáhlým komplexem sýpek.
25 ZAO-O, Obchodní a živnostenská komora v Olomouci, inv. č. 7271, kart. 843.
26 Informace získané od Andrease Hechlera na základě jeho rozhovoru se Scott Ben 
Hahnem.
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si sladovnu přímo v Německu. Díky propachtované sladovně v Schöna an 
der Elbe se Brachovi vyhnuli zbytečným poplatkům, cenou zboží se mohli 
vyrovnat konkurenci a navíc ještě získali kotviště přímo na Labi. O sedm 
let později pak Leonhard Brach saskou sladovnu odkoupil.27 

Sladovna v Schöně („Elbschloss Malzfabrik“  ) byla původně zamýšlena 
pouze jako pobočný závod sladovny na Bělidlech. Do závodu v Schöně 
se dopravoval kvalitní hanácký ječmen po Labi a vyrobený slad se odtud 
distribuoval po železnici do mnoha německých pivovarů. Během několika 
málo let se ukázalo, že koupě sladovny v Sasku byla mimořádně zdařilým 
obchodním tahem. Podnik prosperoval a rozrůstal se natolik, že ho už 
nebylo možné operativně řídit z olomoucké centrály. V roce 1922 se proto 
Leonhard Brach rozhodl, že se se svou manželkou Luisou (* 1876, roz. 
Pollacková) a třemi dětmi přestěhuje do Drážďan. Odtud byl také řízen 
nedaleký závod v Schöně. O obytný dům i sladovnu v Olomouci se pak 
staral Robert Brach.28 

V roce 1923 přistoupil do firmy Hermann Brach, Hanna-Malzfabrik 
Olmütz Leonhardův syn Alfred Brach (1900–1973). Tento zástupce třetí 
generace sladovnické rodiny žil rovněž v Drážďanech a pracoval jako ředitel 
sladovny v Schöně.29 Od roku 1926 působil v „drážďanské sekci společnosti“ 

27 ZAO-O, KS Olomouc, firemní agenda, sg. A I 15, kart. 73. Dále: H e c h l e r ,  A.: Voids, 
s. 66. Andreas Hechler ve své studii zmiňuje, že sladovna byla zakoupena už v roce 1908. 
Dodejme ještě, že sladovna ležela blízko státní hranice, na německé straně Labe, nedaleko 
Hřenska. 
28 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 66. 
29 Alfred Brach se narodil v roce 1900 v Olomouci. V roce 1927 se v drážďanské syna-
goze oženil s dcerou ředitele Dresdner Bank Paulou Bensky (* 1903). Z manželství vzešla 

Obr. č. 3) Sladovna v Schöně an der Elbe (30. léta 20. století, soukromý 
archiv autora)
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také Arthur Hahn (1899–1973). Ambiciózní mladý muž s právnickým 
vzděláním odpověděl na inzerát, jehož prostřednictvím Leonhard Brach 
hledal vhodného partnera pro svou dceru Helenu a současně schopného 
řídícího pracovníka ve sladovnické firmě. Arthur Hahn pocházel z německé 
ortodoxní židovské rodiny a byl vynikajícím obchodníkem. Není se tedy 
čemu divit, že se záhy stal firemním prokuristou a v roce 1930 také veřej-
ným společníkem firmy Hermann Brach, Hanna-Malzfabrik Olmütz. Jeho 
rozsáhlé kontakty měly mnoha členům rodiny zanedlouho usnadnit útěk 
z nacistického Německa i z protektorátu Čechy a Morava.30

dcera Ellen (* 1927). Po rozvodu se Alfred oženil ještě jednou, a sice s Ellen Meinardusovou 
(* 1908). Z tohoto sňatku vzešli synové Allan F. Brack (* 1944) a Ronald S. Brack (* 1948). 
30 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 70.

Obr. č. 4: Rodinné foto z roku 1926. V první řadě sedí zleva: Leonhard 
Brach, Luise Brach, Helene Brach a Arthur Hahn. Ve druhé řadě stojí zcela 
vlevo Robert Brach (převzato z publikace Hahn, Hannelore: On the Way to 

feed the Swans. New York 1982, nestr.) 



361

B R A C H O V I  –  P Ř Í B Ě H …

Z potomků Roberta Bracha pracoval pro firmu pouze jeho starší syn 
Erich.31 Mladší Herbert odjel po absolvování olomouckého německého 
gymnázia v roce 1938 do Bostonu, kde začal studovat na Massachusetts 
Institute of Technology. Později pracoval u jedné americké nadnárodní 
společnosti v Mexiku, jež se zabývala výrobou umělých hmot.32 

Brachovi byli uznávanými a vlivnými obchodníky, kteří se podíleli 
i na usměrňování celého svého oboru. Leonhard a Robert zasedali v klí-
čových orgánech sladovnického průmyslu a i v dobách nepříznivých pro 
celé výrobní odvětví dokázali zajistit dostatečné množství ječmene pro 
své sladovny.33 

V první polovině 30. let 20. století, v době všeobecné hospodářské 
krize, se Leonhard rozhodl rozšířit své podnikatelské aktivity za oceán 
a vybudovat další sladovnu přímo v USA. Sladovna v Patersonu (stát New 
Jersey) vznikla především díky usilovné práci Roberta a Alfreda Bracha, 
kteří USA během 30. let pravidelně navštěvovali. Provoz třetí sladovny 
rodiny Brachovy byl slavnostně otevřen v roce 1939.34 

Útěk z Evropy

O osudech jednotlivých členů rodiny Brachovy a Hahnovy na konci 
30. let a v období druhé světové války se z tuzemských archivních ma-
teriálů dozvíme jen velmi málo. Snad jedinou výjimkou jsou okolnosti 
arizace olomoucké sladovny.35 Rekonstrukce této části rodinného příběhu 
by tedy nebyla možná bez vzpomínek Eriky a Deborah Brachových36 a bez 
diplomové práce Andrease Hechlera, jež se opírala o vzpomínky dalších 
rodinných příslušníků a o studium dokumentů z rodinného archivu.37 

31 Korespondence s Deborah Brachovou, 26. dubna 2010 a 25. října 2013. Erich Hermann 
byl vzděláván tak, aby plně obstál v rodinné firmě. Finančnictví studoval ve Švýcarsku a Belgii, 
angličtinu ve Velké Británii. Ostatně i u jeho mladšího bratra byl kladen důraz na jazykovou 
výbavu: Herbert hovořil anglicky, francouzsky, česky, německy, latinsky a hebrejsky, později 
se naučil i španělsky. 
32 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 68. Dále: korespondence s Deborah Brachovou, 25. října 
2013. Herbert Brach byl zaměstnán u americké nadnárodní společnosti deset let. Poté si 
založil vlastní firmu a až do svého důchodu v roce 1982 podnikal v oboru výroby umělých 
hmot.
33 V i k t o ř í k ,  M.: Osudy, s. 196. Leonhard Brach byl na počátku 20. let 20. století 
členem dozorčí rady Československé akcionářské společnosti pro slad v Brně; Robert o de-
setiletí později zastával vlivné funkce ve sladařském kartelu. O tom, že Brachovi nemysleli 
jen na sebe, svědčí skutečnost, že Robert Brach zprostředkovával ostatním olomouckým sla-
dovníkům tajné informace o připravovaných vládních opatřeních, vývozních lhůtách, cenové 
politice apod. 
34 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 76.
35 ZAO-O, Oberlandrát Olomouc, kart. 10.
36 Rozhovor s Ericou Brachovou a Deborah Brachovou proběhl v Olomouci a v Přerově 
dne 28. června 2013. 
37 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 71–76. 
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Jako první postihl vzestup nacismu část rodiny žijící v Drážďanech. 
Na firemní společníky a jejich rodinné příslušníky byl již od poloviny 30. 
let 20. století vyvíjen nátlak ze strany německých úřadů a bezpečnostních 
složek. Tento nátlak měl různé podoby – úřední šikana, pokuty, kontroly, 
omezování podnikatelských aktivit či postupné vylučování z různých sfér ve-
řejného života. V listopadu 1938 pak došlo k arizaci sladovny v Schöně. Vy-
nuceným prodejem ji získala drážďanská sladařská firma Kwasny & Damm.38 
V této době se už ale žádný ze společníků firmy Hermann Brach, Hanna-
-Malzfabrik Olmütz nenacházel na území nacistického Německa.

Rodina Arthura Hahna prchla v listopadu 1937 z Drážďan do Teplic. 
Hahnovi zde zůstali až do března 1938, kdy došlo k anšlusu Rakouska. 
Arthur Hahn se tehdy definitivně rozhodl opustit Evropu. Obrátil se proto 
na příbuzné v USA se žádostí o podporu při získávání potřebných povo-
lení.39 Až do května 1938, kdy rodina získala výjezdní víza, žil Arthur se 
svou ženou Helenou, dcerou Hannelore a tříměsíčním synem Thomasem 
v Praze. Poté odletěli Hahnovi do Švýcarska, kde se viděli s některými 
dalšími členy rodiny. Toto setkání bylo na dlouhou dobu posledním, kdy 
se rodina sešla ve větším počtu. Ve Švýcarsku už pobývali Leonhard a Luisa 
Brachovi, byl zde Alfred Brach s dcerou, a dokonce zde pobývali i Robert 
a Stephanie Brachovi z Olomouce. 

Do zámoří se jako první dostali Hahnovi. Ze Švýcarska se přepravili 
do Janova, odkud odpluli v září 1938 na palubě italské luxusní lodi do New 
Yorku. Leonhard a Luisa Brachovi vyčkávali ve švýcarském Locarnu až 
do dubna 1939, kdy získali patřičná víza. Do New Yorku vyráželi z fran-
couzského přístavu Cherbourgh na začátku května 1939. Alfred Brach 
a jeho žena Ellen vycestovali z Evropy na Kubu, odkud se přepravili v únoru 
1939 do New Yorku.40 Anabáze Roberta a Stephanie Brachových byla slo-
žitější. Oba dva se totiž museli ze Švýcarska vrátit do protektorátu Čechy 
a Morava, kde mlčky přihlíželi licitacím a zákulisním bojům okolo prodeje 
sladovny na Bělidlech. Případné vycestování manželského páru z Evropy 
bylo totiž podmíněno jejich podpisy na budoucí kupní smlouvě. Vhodný 
kupec se našel poměrně rychle, což jen vypovídá o lukrativnosti bělidelské 
továrny. Přestože značný zájem o sladovnu projevila drážďanská firma 
Kwasny & Damm, nakonec ji v únoru 1940 arizovala hamburská rejdařská 
firma H. C. Horn. Podhodnocenou částku 1,5 mil. K, kterou měli Brachovi 
za sladovnu obdržet, nikdy neviděli. 

38 ZAO-O, Oberlandrát Olomouc, kart. 10. Max Kwasny byl významným činovníkem 
NSDAP. 
39 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 74. Jednalo se o tzv. Affidavits of support, tj. písemnou 
garanci příbuzných nebo blízkých přátel trvale žijících v USA, kteří byli ochotni zaplatit 
veškeré vzniklé náklady.
40 Alfredova první žena Paula s dcerou Ellen přečkaly válku v Itálii. Do zámoří se dostala 
i Alfredova sestra Ernestina (1902–1974). V dostupných písemnostech se ale k její cestě 
za oceán nic nedozvídáme. 
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Po podpisu zmanipulované kupní smlouvy odjeli manželé Brachovi 
z protektorátu vlakem do Moskvy. Na cestě směrem na východ „přežívali jen 
díky dobré vůli cizích lidí“. Přes Sovětský svaz se přepravili Transsibiřskou 
magistrálou a ve Vladivostoku nastoupili na loď plující do Japonska. Zde 
strávili dva roky vyčkáváním na udělení azylu. Po obdržení vystěhovalec-
kých dokladů se přepravili na Kubu. Tam dorazili v prosinci 1941. Do USA 
se Brachovi dostali až po válce.41 Jak již víme, Herbert Brach pobýval 
v USA od podzimu 1938. Jeho starší bratr Erich se sem dostal přes Anglii 
a Honduras o dva roky později.42 

Z rozvětvené rodiny Brachovy se zachránili všichni ti, kteří měli co 
do činění s rodinným podnikáním. Očividně tedy byly využity veškeré 
informace, finance a kontakty Leonharda a Roberta Brachových i Arthura 
Hahna k tomu, aby byly podniknuty patřičné kroky k záchraně členů jejich 
rodin. Proč se však nezdařilo zachránit také Leonhardovy a Robertovy 
sestry, tj. Malvínu, Idu a Elsu, i některé další členy rodiny Brachovy, nikdo 
z rodinných příslušníků dodnes neví. 

Nové začátky

Již v první polovině 30. let 20. století Brachovi prozřetelně ukládali 
své finanční prostředky na zahraniční (především švýcarská) konta. Dříve 
než jim byly v Německu i v protektorátu obstaveny účty, dokázali touto 
cestou zachránit dostatek peněz. Po příjezdu do USA byla jejich situace 
oproti jiným rodinám dobrá. Kromě finančních prostředků vlastnila rodina 
sladovnou v Patersonu, která prosperovala. 90 % sladu vyrobeného v tomto 
podniku bylo dodáváno na trhy Latinské a Jižní Ameriky.43 Brachovi se 
také dlouhodobě vzdělávali v cizích jazycích, což sehrálo důležitou úlohu 
v jejich rychlé integraci do okolní společnosti. 

Na druhou stranu hrůzy šoa a ztráty v řadách příbuzných rodinu 
hluboce zasáhly a citově poznamenaly. Celkové zklamání z vývoje v Evropě 
i poválečné neúspěšné pokusy o restituci rodinného a firemního majetku 
v Československu a v Německu44 jen zesílily sebeidentifikaci členů rodiny 

41 B r a c h ,  Eric: The Legacy. Rukopis sepsaný 20. září 2011 (publikován v Chajejnu. List 
Židovské obce, roč. 3, č. 11, listopad 2011, s. 11–13). Dále: rozhovor s Deborah Brachovou 
a Erikou Brachovou, 28. června 2013; H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 75. 
42 Korespondence s Deborah Brachovou, 18. října 2012.
43 National Malting Company v Patersonu byla v držení rodiny Brachovy do roku 1981.
44 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 138–139. Potomci Roberta a Stephanie Brachových nezískali 
v rámci restitučního řízení nic, a to ani po obnovení restituční žádosti v 90. letech 20. století. 
Odlišná byla situace u potomků Leonharda Bracha, kde k jistému vyrovnání nakonec došlo. 
Sladovna v Schöně byla zestátněna v roce 1952. V muzeu v obci Schöna an der Elbe (navští-
veno v červenci 2008) se nachází malá expozice ke sladovně, v rámci které se dočteme, že 
provoz sladovny byl zastaven v roce 1990. K demolici objektu pak došlo o sedm let později. 
Sladovna na Bělidlech byla znárodněna v roce 1948 a začleněna do Obchodních sladoven, 



364

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

s novou domovinou. Většina z nich rychle získala americké občanství.45 
Do Evropy se už vracet nechtěli a za svým předchozím životem udělali 
mnozí z nich tlustou čáru. Do míst, kde to všechno začalo, se vrátili až 
jejich vnuci a pravnuci. 

Místo závěru

Jak bylo avizováno v úvodu tohoto příspěvku, příběh rodiny Brachovy 
je v mnoha ohledech modelovým příkladem. V osudech tří generací rodi-
ny Brachů totiž najdeme relativně dost paralel s osudy jiných židovských 
podnikatelských rodin ve sledovaném období. Na závěr tohoto příspěvku 
se tedy pokusíme o hlubší teoretické zakotvení této případové studie 
a o porovnání příběhu Brachů s vybraným vzorkem dalších židovských 
podnikatelských rodin. Autor předkládané studie věnuje již delší dobu 
pozornost specifické skupině tzv. „malzfabrikantů“, tj. židovským podni-
katelům zabývajících se exportním sladovnictvím.46 Během několikaletého 
výzkumu zpracoval „příběhy“ více než 20 sladovnických rodin, především 
ze střední Moravy. Tímto výzkumem byl shromážděn dostatek srovnávacího 
materiálu, který již umožňuje prezentovat zobecňující závěry, popřípadě 
konfrontovat zjištěné poznatky s publikovanými charakteristikami židov-
ského podnikání ve střední Evropě v období druhé poloviny 19. století 
a první poloviny 20. století.

Téměř u všech „malzfabrikantů“ je možné nalézt shodné podnika-
telské začátky. Všichni totiž byli obchodníci (především se zemědělskými 
komoditami), kteří rychle rozpoznali potenciál výroby sladu na export. 
Relativně krátké období pak stačilo k tomu, aby se z malého obchodníka 
stal podnikatel provozující pod protokolovanou firmou vlastní (popřípa-
dě propachtovanou) sladovnu. Stejně jako v případě Hermanna Bracha, 
vedly i u ostatních židovských „malzfabrikantů“ podnikatelské aktivity 
k potřebě přesídlit do většího města. V případě studovaného vzorku byla 

n. p. Olomouc. Výroba sladu v ní byla ukončena na konci 90. let 20. století. V současnosti 
vlastní značně zchátralou továrnu soukromý subjekt. V i k t o ř í k ,  M.: Osudy, s. 198–199. 
45 H e c h l e r ,  A.: Voids, s. 131. Herbert a Alfred Brachovi získali americké občanství 
v roce 1943, Leonhard a Luisa Brachovi a Arthur Hahn v roce 1944. Erich (Eric) Hermann 
Brach v roce 1946 a Stephanie Brachová v roce 1953. Robert Brach se nového občanství 
nedožil, zemřel těsně před jeho získáním v roce 1953.
46 Dílčí výsledky výzkumu byly publikovány například v těchto studiích: V i k t o ř í k , 
Michael: Public Involvement of Olomouc Malsters. In: Zářický, Aleš (ed.): The Involvement of 
Businessmann in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800–1914. Ostrava 2009, 
s. 93–100. Upravená verze výše uvedené studie pak byla publikována v českém jazyce pod 
názvem: Veřejné angažmá sladovníků (Malzfabrikantů) na půdě Olomouce. Historica Olomu-
censia 37, 2010, s. 69–76. Dále: V i k t o ř í k ,  Michael: Wilhelm a Ignatz Briessovi – osudy 
významných moravských podnikatelů na pozadí vývoje sladovnického průmyslu. In: Brňovják, 
Jiří – Zářický, Aleš (eds.): Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání 
v českých zemích v 18.–19. století. Ostrava 2008, s. 315–324. 
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spádovým městem Olomouc, která se rychle stala centrem rakouského 
sladovnického průmyslu a stejnou funkci plnila i za první Československé 
republiky. V Olomouci se první generace sladovníků, jejíž někteří příslušníci 
ještě zažili život v ghettech, začala významně veřejně angažovat ve dvou 
rovinách – v hospodářské a v náboženské. Sladovníci, kteří se rychle etab-
lovali v řadách místního měšťanstva, se cítili být liberály a Němci. Mnozí 
z nich působili v orgánech olomoucké obchodní a živnostenské komory 
a v různých hospodářských spolcích, a to nejen na regionální úrovni. První 
generace sladovníků měla rovněž silné vědomí příslušnosti k židovské 
komunitě, což se odrazilo v aktivitách na půdě Židovského náboženského 
spolku a později Židovské náboženské obce. V rodinách těchto pod-
nikatelů byla praktikována víra (s různou intenzitou). „Malzfabrikanti“ 
první generace se také ženili výhradně se ženami židovské víry, na rozdíl 
od některých příslušníků sladovnických rodin ve druhé a třetí generaci. 
Rozklíčovat rodinné vazby se bohužel – vzhledem k absenci dochovaného 
archivního materiálu – podařilo jen u některých studovaných židovských 
podnikatelských rodin. I tento neucelený vzorek však umožňuje nahléd-
nout na (nejen) kapitálové propojení rodin sladovníků s jinými vlivnými 
židovskými rodinami, a to prostřednictvím sňatků. Ostatně názorně jsme 
to viděli i v případě rodiny Brachů a Hahnů. 

Veřejné angažmá příslušníků druhé a třetí generace sladovníků (naro-
zených v poslední třetině 19. století) již vykazuje odlišné rysy než u první 
generace. Na rozdíl od svých otců se budoucí „malzfabrikanti“ narodili 
do zámožných a etablovaných rodin obývajících jedny z nejluxusnějších 
vil a obytných domů v Olomouci. V jejich výchově byl kladen silný důraz 
na vzdělání (především jazykovou výbavu) a zahraniční praxi. Jejich bu-
doucí místo bylo v rodinných firmách. Výzkum studovaného vzorku pak 
jednoznačně ukazuje, že ve druhé a třetí generaci došlo k uvolnění pout 
s místní náboženskou komunitou i s regionálními veřejnými institucemi. 
Jinými slovy, veřejné angažmá sladovníků na lokální úrovni v prvních 
desetiletích 20. století výrazně pokleslo. Naopak mnohem více rezonují 
aktivity v hospodářské oblasti, a to nejen v rámci vlastních společností, ale 
i v nadregionálních oborových organizacích. Tato skutečnost byla dána 
vleklou krizí sladovnického průmyslu a konkurenčním bojem, který tuto 
branži dlouhodobě ovládal. Zástupci rodinných firem se snažili především 
o upevnění svých pozic na tuzemských i zahraničních trzích. Jak již víme, 
Brachovi reagovali na tento neutěšený stav rozvojem podnikatelských 
aktivit v Německu a v USA. 

Příslušníci druhé a třetí generace „malzfabrikantů“ se při sčítání 
obyvatelstva hlásili z formálních důvodů k německé obcovací řeči (později 
národnosti) a k židovské víře. Z několika dochovaných pamětí pak jed-
noznačně vyplývá, že otázka národnosti a víry nebyla pro tyto nastupující 
generace důležitá. V rodinách se praktikovala víra jen v omezené míře, nebo 



366

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

vůbec. Jen v ojedinělých případech najdeme mezi potomky sladovníků 
inklinaci k sionistickému hnutí. Mnozí ze sladovníků se rovněž necítili 
být Němci, nýbrž Moravany, Čechoslováky či Olomoučany. Němčina však 
byla pro ně důležitá, neboť vymezovala sociální okruh lidí (tj. intelektuální 
a zámožné rodiny), s nimiž se tito podnikatelé a jejich rodiny setkávali. 
Obecně lze tedy rodiny „malzfabrikantů“ označit za bohaté a vlivné, opí-
rající se o celosvětově známé a tradiční rodinné podniky. Členové těchto 
rodin byli vzdělaní, zcestovalí a života si užívající lidé. Na rozdíl od první 
generace sladovníků se pro druhou a třetí generaci dochoval dostatek zpráv 
informujících o jejich volnočasových a uměleckých aktivitách. 

Období nacistické okupace a druhé světové války velmi silně pozna-
menalo osudy všech židovských sladovnických rodin. Dramatické příběhy 
jednotlivých rodin je třeba s ohledem na okolnosti nahlížet individuálně. 
Vzhledem k mezinárodním kontaktům mnozí sladovníci věděli o blížícím 
se nebezpečí, přesto se rozhodli zůstat ve svých domovech a vyčkávat. 
Toto rozhodnutí je i jejich blízké mělo stát život. Jen velmi málo členů 
sladovnických rodin, kteří byli deportováni, přežilo hrůzy koncentračních 
táborů. Někteří „malzfabrikanti“ se zřekli veškerého majetku a z transportu 
se doslova vykoupili, další se pokusili různě složitými a nebezpečnými 
cestami o útěk z protektorátu. Brachům se to podařilo. Mezi olomoucký-
mi sladovníky najdeme i takové, kteří se vyhnuli šoa včasným odchodem 
(útěkem) z Evropy. Byli to především sladovníci, kteří byli na konci 30. let 
20. století na služebních cestách a vzhledem k nastalé situaci se do Evropy 
už nevrátili. Během následujícího období pak sehráli důležitou úlohu při 
zajišťování potřebných dokladů (hlavně víz) pro zbylé členy rodiny nebo 
při vyjednáváních (licitacích) s nacistickými organizacemi. Dodejme ještě, 
že sladovníci a jejich rodiny prchali z Evropy především do různých států 
Severní, Latinské a Jižní Ameriky. 

Z pohledu okupačních a protektorátních orgánů jsou patrné jasné 
kroky vůči židovskému obyvatelstvu vedoucí k jeho eliminaci z veřejného 
života, včetně arizace židovského majetku. Sladovny, resp. bohaté sladov-
nické společnosti s obchodními kontakty po celém světě, byly pro arizátory 
silným lákadlem, a není se tedy čemu divit, že jejich „odžidovštění“ byla 
věnována náležitá pozornost. V podstatě všechny olomoucké sladovny, 
resp. sladovny olomouckých sladovnických společností, byly během let 
1940–1941 arizovány. Dlouho se v nich ale slad nevyráběl. Vzhledem 
k potřebám válečného hospodářství byla výroba v tomto typu podniků 
zastavena už v roce 1942.

Přístup členů rodiny Brachovy k poválečnému vývoji v Evropě lze 
skutečně považovat za modelový příklad aplikovatelný i na většinu dalších 
sladovnických rodin. Zklamání, neúspěch v restitučních řízeních i nové 
možnosti, to vše zvýšilo sebeidentifikaci s novou vlastí, nejčastěji USA. 
Pro většinu studovaných rodin, jejichž potomci dodnes žijí v zahraničí, je 
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typické, že se pro generace potomků z pochopitelných důvodů zachovalo 
velmi málo písemného a obrazového materiálu. Až na výjimky je také po-
vědomí potomků původních olomouckých sladovníků o minulosti jejich 
předků velmi nízké. V rodinách se totiž o minulosti příliš nehovořilo. 

Die Familie Brach – die Geschichte dreier Generationen einer 
mährisch-jüdischen Unternehmerfamilie

Die hier vorliegenden Studie widmet sich der mährisch-jüdischen Unternehmerfamilie 
Brach. Ursprünglich handelten diese mit Getreide, seit den siebziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts begannen sie sich mit der exportorientierten Produktion von Malz zu befassen und 
im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte stiegen die Brachs zu den führenden Mälzern Österreich-
Ungarns und der späteren ČSR auf. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts siedelten 
die Brachs von Prerau (Prerov) nach Olmütz (Olomouc), wo sie sich in den nachfolgenden 
Dezennien stark im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt engagierten. Den 
Höhepunkt ihrer unternehmerischen Aktivitäten erreichten die Brachs in den zwanziger und 
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als sie neben der Mälzerei in Olmütz noch eine weitere 
derartige Fabrik in Schöna an der Elbe sowie in Paterson (New Jersey, USA) betrieben. Das 
ruhige Leben der Familie fand mit dem Machantritt der Nationalsozialisten sein gewaltsames 
Ende. Die Mälzer mussten auf unterschiedlichen, sehr komplizierten Wegen aus Europa 
fliehen, ihr Eigentum wurde konfisziert und arisiert. Viele ihrer Verwandten kamen in den 
Konzentrationslagern ums Leben. Die Nachkriegsentwicklung in Europa sowie die erfolglo-
sen Bemühungen hinsichtlich der Rückgabe des Familienbesitzes verstärkten nachfolgend 
bei den meisten Familienangehörigen die Selbstidentifikation mit der neuen Heimat (USA). 
Nach Europa wollten die Brachs nicht mehr zurückkehren, nicht einmal in der Erinnerung.

Die Studie stellt sich zum Ziel mit den Schicksalen der Angehörigen dieser Familie 
bekannt zu machen, zugleich möchte sie den Leser auf die Schwierigkeiten aufmerksam 
machen, die die Recherchen und die Abfassung dieses Beitrags begleitet haben. Zahlreiche 
der skizzierten (heuristischen wie methodologischen) Probleme lassen sich verallgemeinern, 
ebenso wie die Möglichkeiten der Suche nach Alternativlösungen.
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Mým záměrem je navázat na dvě studie Jiřího Štaifa k problematice 
číselného vyjádření multietnicity, jež vyšly v druhé polovině 90. let. V první 
z nich se autor zabývá obdobím 1790–1880, neboť kolem roku 1790 se 
podle jeho zjištění začala utvářet výchozí představa o počtu příslušníků jed-
notlivých národností v českých zemích a habsburské monarchii, vůči které 
se později vymezovaly moderní nacionální tendence 19. století, a v roce 
1880 integrovalo Předlitavsko do periodických sčítání lidu kolonku „obco-
vací řeč“, jež záhy začala být národními aktivisty a de facto i státní správou 
považována za surogát národnosti. Druhá studie se teritoriálně omezuje 
na Čechy, zatímco časově pojednávané období prodlužuje až k I. světové 
válce, tj. nastiňuje základní dobový diskurz vedený nad výsledky sčítání 
obcovací řeči.1

*  Studie vznikla v rámci řešení grantu GAČR 13-00790S Národnost ve sčítáních lidu 
v českých zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty).
1 Š t a i f ,  Jiří: Multietnicita a statistika v českých zemích, 1790–1880. In: Kárník, Z. (ed.): 
Sborník k problematice multietnicity. Praha 1996; t ý ž :  Multietnicita jako číslo: Čechy v dlou-
hém 19. století. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1. Studia Historica 51, 
1999, s. 221–239.
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Po stručné rekapitulaci Štaifových závěrů týkajících se období před 
zavedením statistiky obcovací řeči se pokusím o podrobnější rozbor českých 
a německých dobových prací interpretujících výsledky sčítání obcovací řeči 
a národnosti v českých zemích v předlitavské a prvorepublikové éře. Port-
folio zdrojů omezím na knihy, brožurky a časopisecké studie německých 
a českých aktivistů, tj. mimo sféru mého zájmu zůstanou články, které se 
nejpozději od sčítání lidu roku 1900 objevovaly prakticky ve všech novi-
nách, a dále zde nezahrnu pohled polských aktivistů. Mezi autory dobových 
studií a knížek se nalézají jak „laici“, tak vynikající znalci statistické vědy 
jako Heinrich Rauchberg či Antonín Boháč. I Rauchbergovy a Boháčovy 
odborné práce v jistém smyslu vstoupily do služeb národního aktivismu, jak 
prokáži níže, neboť nebyly napsány jen s vědeckými záměry a nevyhnuly 
se tendenčnosti, byť je jejich zaujatost skryta obratněji, neboť oba dokázali 
argumentovat vědečtěji a umněji než jejich „laičtí“ a navenek nacionálně 
zapálenější kolegové.

Multietnicita existovala v českých zemích po staletí, ale až v 19. sto-
letí nabyla na společenské důležitosti, neboť došlo k procesu národnostní 
identifikace obyvatelstva2 (ponechme stranou otázku, jestli všeho obyva-
telstva, v jaké intenzitě a v jakém vztahu k jiným typům identit). Naciona-
lizací národnostních rozdílů se směrem k první světové válce silně zvýšil 
konfliktní potenciál společnosti. Dobové číselné údaje o počtu příslušníků 
jednotlivých obcovací řečí (národností) plnily důležitou roli v procesech 
rekonstrukce, konstrukce a symbolizace národnosti. Benedict Anderson 
píše o imagined communities, přičemž platí, že vytvoření výchozí představy 
o počtu příslušníků určité národnosti a o „jejím národním území“ je v mul-
tietnickém prostředí jedním z nejpodstatnějších prvků národotvorného 
procesu.3 Peter Haslinger rozvinul Andersonovu myšlenku do konceptu 
imagined territory. Diskurs immagined territory předpokládá, že obyvatelstvo 

2 Etnicitu chápu jako souhrn znaků vymezujících etnickou skupinu, což je historicky 
vzniklá sociální skupina vyznačující se společnými rysy (především jazykovými, kulturními, 
náboženskými). Již etnická skupina se vyznačuje určitým vědomím sounáležitosti, tj. etnickou 
identitou, nicméně toto vědomí je slabší než u příslušníků národa. Etnická skupina tedy má 
sdílenou kulturní identitu, jež je charakteristická již pro přednacionální společnosti. Národ 
pojímám jako vědomé kulturní a politické (ve smyslu vlastního státu či alespoň autonomního 
vývoje) společenství, jehož členové sdílejí společné vědomí o příslušnosti k národu. Národ je 
tedy mnohem sebeuvědomělejším společenstvím než etnická skupina. Mnozí autoři píší doslo-
va, že moderní národ vzniká až působením národotvorných procesů na etnickou skupinu. Své 
pojetí opírám o to, jak jsem pochopil studie Miroslava H r o c h a  (zde především Národy 
nejsou jen dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha 
2009 a From ethnic group toward the modern nation: the Czech case. Nations and Nationalism 
10, 2004, No. 1–2, s. 95–107), Adriana H a s t i n g s e  (The construction of nationhood: 
ethnicity, religion and nationalism. Cambridge 1997), Petera K r ü g e r a  ( Ethnicity and 
nationalism: case studies in their intrinsic tension and political dynamics. Marburg 1993) či Rogerse 
B r u b a k e r a  (Staats-Bürger. Frankreich und Deutschland im historischen Vergleich. 
Hamburg 1994).
3 Š t a i f ,  J.: Multietnicita jako číslo, s. 221, 222.
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formuje kulturní krajinu stejně nezaměnitelným a trvalým způsobem jako 
obráceně krajina a příroda formuje charakter a vývojové možnosti národ-
ního kolektivu. Podle této logiky může být národní integrace uzavřena až 
ve chvíli, kdy území připisované národu podléhá jeho nařizovací moci, tzn. 
vlastnímu národnímu státu.4

Je zřejmé, že záměrem německých národních aktivistů před I. světo-
vou válkou bylo podpořit koncept tzv. uzavřeného německého jazykového 
území v Čechách, jehož politickým cílem bylo správní rozdělení Čech 
na české a německé oblasti. Jejich čeští antipodi usilovali o vyvrácení tohoto 
konceptu, což byl hlavní důvod, proč se vymezovali vůči výsledkům sčítání 
obcovací řeči. Opavské Slezsko bylo, až na malé území v okolí Opavy, prak-
ticky ryze německojazyčné, což nemohli popírat ani čeští aktivisté (a tak 
ho alespoň nazývali zněmčeným). Na Moravě a ve východním Slezsku bylo 
německojazyčné sídelní území poměrně rozptýlené.

Zájmem státní moci v době I. republiky bylo vykázat co nejvyšší počet 
příslušníků české („československé“) národnosti a naopak počet a podíl 
národnostních menšin (především německé, maďarské a polské) srazit co 
nejníže. Tomu byl přizpůsoben výklad pojmu národnost. Němečtí aktivisté 
poukazovali na některé problematické či zdánlivě problematické aspekty 
prvorepublikových sčítání národností a snažili se dokázat, že jejich výsledky 
podhodnocují počet Němců.

*  *  *

Údaje o jazykové hranici v Čechách se objevily již v šestnáctisvazkové 
topografii Jaroslava Schallera z let 1782–1790,5 o národnostním složení 
jednotlivých krajů v Čechách přinesla řadu informací Sommerova topografie 
z let 1833–1849, podobně jako Schallerova založená na poměrně rozsáhlé 
dotazníkové akci. Údaje obou topografů o převládající řeči obyvatelstva 
spočívaly hlavně na údajích farních úřadů.6

Podobná topografická a etnografická díla vznikla i pro vedlejší země 
Koruny české: třídílná Topographie vom Markgrafthum Mähren Františka 
Josefa Schwoye z let 1793–1794, šestisvazkové dílo Řehoře Wolného Die 
Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert 
z let 1835–1842 a čtyřsvazková Topographie des kaiserl. königl. Antheils von 
Schlesien Reginalda Kneifela z let 1804–1806.

Tyto etnografie byly „neutrální“ v tom smyslu, že jejich účelem ne-
bylo legitimizování národních požadavků. Oproti tomu František Palacký  

4 H a s l i n g e r ,  Peter: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 
1880–1938. (Veröffentlichung des Collegium Carolinum, Bd. 117). München 2010, s. 31–32.
5 Schaller rozeslal na všechny farnosti dotazník, v němž se mj. tázal na převládající řeč. 
Nepokusil se o sumarizaci získaných údajů. Viz S e k e r a ,  Václav: Nejstarší data o národnosti 
v našich zemích. Demografie 23, 1981, č. 3, s. 193–206, zde s. 196–197.
6 Š t a i f ,  J.: Multietnicita jako číslo, s. 222; R a u c h b e r g ,  Heinrich: Der nationale 
Besitzstand in Böhmen. Leipzig 1905, I. díl, s. 2.
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a Pavel Josef Šafařík projevili už ve 20. letech 19. století zájem o národnost-
ní statistiku ve zjevném kontextu svých národně agitačních snah. Ve svých 
odhadech značně nadsadili podíl české národnosti. Palacký se na počátku 
30. let ve studii O rozličnosti národův, zvláště v Evropě a Asii domníval, že 
v Čechách žijí ¾ Čechů a na Moravě a ve Slezsku ¾ Slovanů. Šafaříkův 
Slovanský národopis z roku 1842 nadsadil počet Čechů v Čechách téměř 
o půl milionu. Zaujatost v opačném směru prokázal budějovický Němec 
Franz Schuselka, jenž ve své brožuře Ist Österreich deutsch? z roku 1843 
přičetl naprostou většinu obyvatelstva měst k Němcům, načež mu vyšlo, 
že Čechy jsou převážně německé a na Moravě a ve Slezsku jsou obě ná-
rodnosti zhruba vyrovnány.7

Při úředním soupisu lidu v letech 1846 a 1851 bylo na popud Karla 
von Czoerniga u každé osady zjišťováno (prostřednictvím sčítacích komi-
sařů a jejich pomocníků), jakým jazykem se v ní mluví, přičemž v případě 
nejasností byli na místo vysláni jazykově vzdělaní znalci. Získané údaje se 
později bohužel ztratily, avšak ještě na počátku 50. let je měl k dispozici 
Joseph Hain, jenž podle údajů ze soupisu obyvatelstva 1846 vydal Handbuch 
der Statistik des österreichischen Kaiserstaats.8 Čísla o poměru jednotlivých 
národností v zemích Koruny české, k nimž Hainova příručka dospěla, 
se značně podobala pozdějším údajům statistiky obcovací řeči, jež byla 
do předlitavských sčítání lidu inkorporována v roce 1880. Hain rovněž 
pečlivě popsal jazykovou hranici a jazykové ostrovy.9

Jelikož se v dalších letech národnost obyvatelstva nezjišťovala, byl 
pro statistické účely použit Hainův „klíč“, tj. poměr národností vypočítaný 
Hainem byl aplikován na aktuální součet populace jednotlivých zemí. 
Údaje vypočtené na základě sčítání lidu 1857 a publikované v roce 1861 
se od Haina mírně liší. Rauchberg viděl důvod nejen v zohlednění odliš-
ného přirozeného přírůstku jednotlivých národností,10 ale hlavně v tom, že 
Adolf Ficker, jenž v roce 1853 vystřídal Czoerniga v čele C. k. ředitelství 
pro administrativní statistiku, přikládal menší význam jazykovým poměrům 
a naopak více zohledňoval informace o dějinách osídlení a s tím souvisejícím 
původu obyvatelstva jednotlivých sídel.11

7 Š t a i f ,  J.: Multietnicita a statistika, s. 16–20; S e k e r a ,  V.: Nejstarší data, s. 205.
8 R a u c h b e r g ,  H.: Der nationale Besitzstand I, s. 7–8; B o h á č ,  Antonín: Národ-
nostní mapa Republiky československé. Praha 1926, s. 9; Š t a i f ,  J.: Multietnicita jako číslo, 
s. 224.
9 H a i n ,  Joseph: Handbuch der Statistik des österreichischen Kaiserstaats. Erster Band. 
Wien 1852, s. 224–236.
10 Ten se zřejmě promítl do drobné úpravy Hainových koeficientů.
11 R a u c h b e r g ,  H.: Der nationale Besitzstand I, s. 10. Je však třeba brát v potaz mož-
nou tendenčnost Rauchbergových vývodů, jemuž se zjevně nezamlouval nižší podíl Němců 
v Čechách a na Moravě ve srovnání se soupisem obyvatelstva z roku 1846.
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Tabulka č. 1: Národnostní složení českých zemí (procentuální vyjádření)

země 18461 18572 1880 1890 1900
Č N P Č N P Č N P Č N P Č N P

Čechy 59,8 38,6 61,2 37,0 62,8 37,2 62,8 37,2 62,7 37,3 0,3
Morava 70,2 27,65 72,0 25,75 70,4 29,4 0,15 70,3 29,4 0,2 71,35 27,9 0,6
Slezsko 20,1 47,8 31,5 20,0 50,8 28,5 22,95 48,9 28,1 22,0 47,8 30,2 22,0 44,7 33,2

1  H a i n ,  Joseph: Handbuch der Statistik des österreichischen Kaiserstaats. Wien 1852. 
Hain uvádí zvlášť i Židy: Čechy 1,6 %, Morava 2,1 % a Slezsko 0,6 % populace.
2  C z o e r n i g ,  Karl: Statistisches Handbüchlein für die Österreichische Monarchie. Wien 
1861. Czoernig uvádí zvlášť i Židy: Čechy 1,8 %, Morava 2,2 % a Slezsko 0,7 % populace. Pro 
léta 1880, 1890 a 1900 jsou oficiální výsledky sčítání obcovací řeči publikovány v Österreichische 
Statistik.

Od roku 1880 stát v periodických sčítáních lidu zjišťoval obcovací řeč. 
Tato zjišťovaná materie začala prakticky od počátku suplovat národnost – 
všechna národní hnutí nejpozději od sčítání lidu v roce 1900 ztotožňovala 
obcovací řeč s národností. Ve chvíli, kdy stát začal zjišťovat obcovací řeč, 
přispěl výrazně k vymezení národa jako jazykového společenství. Lidé byli 
ve sčítání lidu přiřazeni k jediné kategorii, a proto konceptualizováni jako 
jedinci sdílející společnou kolektivní identitu s určitým počtem jiných je-
dinců.12 Kategorie ve sčítání lidu de facto „vědecky“ legitimizovala existenci 
sociálně představitelného společenství.13

Předlitavské ministerstvo vnitra rozhodlo o zjišťování obcovací řeči 
proti vůli statistiků, kteří se vyslovili pro sčítání rodinné řeči. V žádném 
případě nesměla být sčítána přímo národnost – vláda se domnívala, že 
koncept obcovací řeči umožní zaznamenat „objektivní jazykové struktury“, 
tj. všechny potřebné informace o jazykových a národnostních poměrech 
v říši sloužící jako podklady pro administrativní reformy, aniž by byly 
vyvolány nacionální konflikty, jež by iniciovalo zjišťování početní síly jed-
notlivých národů. Cíl zjišťování obcovací řeči, jenž zůstal stejný až do konce 
monarchie, vládní místa deklarovala v Österreichische Statistik takto: „…im 
verwaltungspolitischen Interesse den sprachlichen Charakter der Wohnplätze 
und Gebiete, wie er sich aus dem Sprachenverkehr der Bevölkerung im täglichen 
praktischen Leben ergibt, objektiv festzustellen.“  14

Ministerstvo vnitra nevydalo bližší prováděcí předpisy ke sčítání 
obcovací řeči a pojímalo ji jako řeč, již osoba užívá obyčejně v obcová-
ní. Tím umožnilo různý výklad termínu – němečtí politikové a národní 
pracovníci pojímali obcovací řeč jako jazyk, který člověk používá, aby se 

12 K e r t z e r ,  David I. –  A r e l ,  Dominique: Censuses, identity formativ and the struggle 
for political power. In: Kertzer, David I. – Arel, Dominique (eds.): Census and Identity. The 
Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. Cambridge 2002, s. 1–42, 
zde s. 2–6.
13 U r l a ,  Jacqueline: Cultural Politics in an Age of Statistics: Numbers, Nations, and the 
Making of Basque Identity. American Ethnologist 20, 1993, No. 4, s. 818–843, zde s. 837.
14 Österreichische Statistik. Neue Folge, Bd. I, Heft 1. Wien 1912, s. 58.
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v daném místě uplatnil v zaměstnání (podle tohoto pojetí by obcovací řeč 
v „uzavřeném německém území“ mohla být pouze německá a museli by 
s ní být zapsáni i tam usedlí Češi), kdežto čeští představitelé interpretovali 
obcovací řeč jako jazyk, jímž daná osoba hovoří nejraději, tj. v domácnosti 
(tedy v podstatě jako mateřský jazyk). Dalším sporným aspektem sčítání 
obcovací řeči byl způsob jejího zjišťování u těch osob žijících v domácnosti, 
jež nebyly součástí rodiny majitele bytu. Jednalo se o služky, podnájemníky, 
nádeníky apod. Němečtí aktivisté razili zásadu, že obcovací řeč za celou 
domácnost udává přednosta domácnosti, protože obcovací řeč např. služky 
nemůže být jiná než obcovací řeč rodinných příslušníků. Čeští aktivisté to 
z pochopitelných důvodů popírali. Když vypukly konflikty, státní orgány 
se přiklonily k tomu, že i nerodinným příslušníkům v domácnosti má být 
ponechána plná svoboda při udávání obcovací řeči. Tento původně interní 
pokyn se až v roce 1910 dostal i do poučení ve formuláři sčítání lidu.

Nutno podotknout, že sčítání obcovací řeči v podstatě vyhovovalo 
zájmům německé politiky v Předlitavsku, neboť její ekonomická a kulturní 
váha stále povzbuzovala německou akulturaci, což zvyšovalo statistickou 
viditelnost Němců, tj. jedinců zapsaných s německou obcovací řečí. Čeští 
národní aktivisté a politici tento koncept odmítali, neboť podle jejich ná-
zoru vykazoval jako německojazyčné i oblasti, které takové ve skutečnosti 
nebyly. Cítili se být poškozeni tím, že ústava garantuje rovnoprávnost 
národních kmenů, ale při konkrétních požadavcích narážejí na to, že se 
neposuzuje národnost, nýbrž obcovací řeč, jež byla z jejich pohledu ma-
nipulovaná.15 

V Čechách se, na rozdíl od vedlejších zemí, projevily národnostní 
rozpory hned při prvních sčítáních lidu. Čeští národní agitátoři zveřejnili 
již v roce 1880 výzvu, ať obyvatelstvo rozumí pod označením obcovací 
řeč národnost. Výsledky prvního sčítání obcovací řeči v některých místech 
a regionech Deutschböhmen nepříjemně překvapily místní aktivisty a komu-
nální politiky tím, že prokázaly přítomnost nezanedbatelné české menšiny. 
O deset let později tam vyvinula německá strana značné agitační úsilí pře-
cházející až v nátlak, aby se zastoupení české obcovací řeči snížilo. Naopak 
pro Moravu byly nalezeny pro sčítání lidu 1880 a 1890 jen obecně formu-
lované stížnosti, jež lze charakterizovat jako odnože událostí v Čechách; 
nemáme zprávy o konfliktech týkajících se speciálně jen této země. Také 
v Rakouském Slezsku probíhala první dvě sčítání obcovací řeči poměrně 

15 Manipulovaná skutečně byla, což však nebyl primárně problém zjišťované materie. 
To se ukázalo i za sčítání lidu v ČSR, v nichž se sice zjišťovala národnost, avšak stát dokázal 
v prováděcích předpisech definovat národnost tak, aby omezil možnost svobodné volby 
jiné než československé národnosti. Podstata věci tkví v tom, že ve státním zájmu bylo užití 
takových sčítacích metod, jež přinesly co nejlepší výsledky pro dominantní jazyk (jazyk 
„československý“ v ČSR, němčina v Předlitavsku).
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v klidu, v tamním českém tisku se nalézaly spíše jen zprávy o konfliktech 
v Čechách. S agitací při sčítání lidu 1890 začali polští aktivisté.16

*  *  *

Vídeňský rodák a promovaný právník Heinrich Rauchberg, jenž začal 
v roce 1884 pracovat v C. k. statistické ústřední komisi, vydal v polovině 
90. let spis o obyvatelstvu Předlitavska na základě výsledků sčítání lidu 
1890. Podle názoru Antonína Boháče v něm věnoval málo prostoru studiu 
národnostní statistiky (polovinu knihy zaujímá rozbor dat o povolání a so-
ciálním rozvrstvení obyvatelstva) a zůstal na rozboru úhrnných dat za jed-
notlivé země a za celý stát. Boháč to zdůvodňuje zajímavým postřehem: 
z vídeňské perspektivy se Rauchbergovi asi nejevil význam národnostní 
otázky tak důležitý jako později, když začal působit v Praze.17

Přesto obsahuje Rauchbergova studie Die Bevölkerung Österreichs auf 
Grund der Ergebnisse der Volkszählung 1890 několik důležitých poznámek 
na téma definice národnosti a způsobu jejího statistického zjišťování. 
Otázkou, co je národnost, se Rauchberg zabývá z toho důvodu, že po-
važuje za prokázané, že výsledky statistiky obcovací řeči jsou využívány 
k posouzení národní državy jednotlivých národností a její změny. Národ-
nost podle něj může být v Rakousku pojímána jen ve smyslu přináležitosti 
k určitému kulturnímu společenství, jež se zakládá na řadě objektivních 
momentů, jako je vztah k určitému teritoriu, společný původ a historický 
vývoj, společný jazyk a vyznání, kulturní stejnorodost atd. Etnografickou 
přináležitost chápe jako danou původem a naprosto unikající vůli jednot-
livce. Samotné hranice etnografických skupin však vnímá jako nepřesné. 
Pro národní příslušnost jsou sice základem, ale základem překrývaným 
kulturními elementy. Zdůrazňuje, že migracemi a růstem vzájemného sty-
ku roste počet lidí, jež v sobě pojímají kulturní elementy více národností. 
U nich jsou pro přihlášení k národnosti rozhodující subjektivní momenty.18 

Podle Rauchberga neexistuje lepší pomocný prostředek pro sčítání 
národnosti než zjišťování mateřské řeči. V Rakousku se však sčítá obcovací 
řeč a při tomto postupu Rauchberg nevidí prostor pro subjektivní vlastnosti 
jednotlivců. Nezáleží na vůli jedince, neboť se zjišťuje jazykový charakter 
jednotlivých sídlišť a území. V domácnosti je obcovací řečí rodinných 
příslušníků obvykle rodinná řeč, pro ostatní členy domácnosti je to řeč 
domácnosti. Pokud by byla otázka na obcovací řeč zodpovězena dle sku-
tečného smyslu otázky, nebylo by možno z výsledků vyvozovat národnostní 

16 B r i x ,  Emil: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation: 
die Sprachenstatistik und die zisleithanischen Volkszählungen 1880–1910. Wien – Köln – Graz 
1982, s. 253–254, 325, 338–339.
17 B o h á č ,  Antonín: Prof. Dr. Heinrich Rauchberg k sedmdesátým narozeninám. Česko-
slovenský statistický věstník 11, 1930, s. 165–166.
18 R a u c h b e r g ,  Heinrich: Die Bevölkerung Österreichs auf Grund der Ergebnisse der 
Volkszählung 1890. Wien 1895, s. 200.
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poměry, nýbrž jen jazykovou formu společenského styku. Navíc sčítání 
nezahrnuje cizince a ignoruje skutečnost, že obvyklý styk se v případě 
řady osob odehrává ve více jazycích. Mnohé osoby však neodpovídají 
na otázku obcovací řeči, nýbrž deklarují svůj pocit národní přináležitosti. 
Hlavně v případech kombinované obcovací řeči optují pro svou mateřskou 
řeč a národnost, jež však nezřídka neodpovídá objektivním skutečnostem 
společenského styku. 

V případech, kdy je rubrika „obcovací řeč“ vyplněna přesně dle smyslu 
otázky, menšiny neudávají mateřskou řeč jako svou obcovací řeč. Čím slabší 
je minorita početně, čím závislejší je v sociálním a hospodářském ohledu, 
tím méně je schopna prosadit svůj jazyk a podléhá majorizaci. Formulace 
obcovací řeči tedy zeslabuje menšiny a posiluje majority. Tomu se snaží 
zabránit národní agitátoři, jež usilují o ochranu „svých“ menšin, tj. o to, 
aby ve sčítání neuváděly skutečnou obcovací řeč – každé sčítání lidu je tak 
podle Rauchberga vlastně zkouškou síly (Kraftprobe). Někde na průsečíku 
těchto dvou tendencí se nachází početní výsledky sčítání obcovací řeči.19

Byť je Rauchberg poloviny 90. let ve svých vývodech umírněnější než 
o deset let později (viz dále), jsou již patrné základní obrysy jeho posto-
je, v němž se kombinují pozice vědce a německého aktivisty. Akceptuje 
kulturní asimilaci, a tudíž i změnu národnosti u imigrantů do německoja-
zyčného prostředí (pro zachování Deutschböhmen klíčový faktor). Zajímavě 
operuje s frází „objektivní skutečnosti společenského styku“ – píše, že se 
v případech bilingvismu jedinci nezřídka rozhodují pro mateřskou řeč, což 
prý neodpovídá onomu „společenskému styku“. Nesděluje však čtenáři, 
co si pod tímto pojmem představuje, respektive proč se domnívá (což lze 
implicitně vyvodit), že oním „společenským stykem“ je výlučně komunikace 
se zaměstnavatelem či úřadem, tedy jazyk většiny daného regionu. Podle 
stejné logiky automaticky předpokládá, že obcovací řeč nerodinných přísluš-
níků se nemůže lišit od řeči celé domácnosti. Jeho vývody přitom nemají 
žádnou oporu v zákonné „definici“ obcovací řeči, kterou jsem uvedl výše.

V roce 1905 vydal Rauchberg podrobnou analýzu sčítání lidu 
v Čechách z roku 1900. Skládá se ze tří svazků: textového, tabulkového 
a mapového. Autor se zde ještě zřetelněji staví na stranu obcovací řeči. 
Připouští sice, že formulace „obcovací řeči“ je natolik elastická, že sčítací 
orgány mají dostatek příležitostí k tomu, aby hýbali s výsledky kýženým 
směrem, aniž by se provinily proti zákonu. Přesto hájí stanovisko, že vliv 
každodenního praktického života na rozšíření a rozdělení jazyků se nejlépe 
zjistí na základě dotazování na obcovací řeč. Dotazování na národnost by 
podle něj mělo vést k jiným výsledným číslům, neboť zjišťování obcovací 
řeči má esenci pohlcovat menšiny, pokud nepůsobí silný faktor proti, tj. 
chápání obcovací řeči jako možnosti přihlásit se k národnosti. Proč užívá 

19 Tamtéž, s. 202–204.
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podmiňovací způsob? Zdůrazňuje, že před sčítání lidu 1900 vydala vláda 
instrukce, že cizí osoby žijící v domácnosti mají svobodně udávat svou 
obcovací řeč. To je podle Rauchberga neslučitelné s pojmem „obcovací 
řeč“. Výsledné údaje už neodrážejí objektivní jazykové poměry, nýbrž jsou 
přiznáním k národnosti. Sčítání lidu se tak do jisté míry stává zkouškou 
národní síly a při srovnání s minulým sčítáním i indikátorem úspěchu či 
neúspěchu národní agitace. Kdyby se statistika ptala na mateřskou řeč, 
výsledky by podle Rauchberga nedopadly o moc jinak.20 

Domnívám se, že tato argumentace je očividně dílem Rauchberga-
-aktivisty na úkor Rauchberga-vědce. Musel si být vědom rozdílu mezi 
interními vládními instrukcemi a inkorporací jednoznačných pravidel 
v pojímání obcovací řeči přímo do sčítacích předpisů, jež se neudála. 
V řadě míst německých Čech byl beze vší pochybnosti vyvíjen přímý nátlak 
na imigranty z českojazyčných oblastí, aby se nechali zapsat s německou 
obcovací řečí. Ihned po sčítání lidu 1900 se o tom objevila řada informací 
v tisku i v poslaneckých interpelacích na půdě zemského sněmu a říšské 
rady. Je tedy zjevné, že sčítání národnosti (nebo i obcovací řeči, to je vcelku 
jedno, hlavně bez vykonávání nátlaku), by se v některých regionech lišilo 
od výsledků dosažených při sčítání 1900 více, než si byl Rauchberg ochoten 
připustit. Na druhou stranu by se pravděpodobně lišilo méně, než před-
povídali čeští národní aktivisté, kteří považovali za Čecha každého člověka 
pocházejícího z českojazyčného prostředí, i kdyby se po odstěhování chtěl 
asimilovat zcela dobrovolně. 

Proč Rauchberg tvrdil, že sčítání národnosti by se svými výsledky 
nelišilo od sčítání obcovací řeči? Jsem toho názoru, že chtěl argumentač-
ně podpořit úsilí německých politiků o správní rozdělení Čech na české 
a německé oblasti. Pokud přijal za svou tezi, že oficiální výsledky sčítání 
obcovací řeči jsou věrným obrazem národnostních poměrů, mohl směle 
tvrdit, že národnostní rozdělení Čech lze provést snadno, neboť rozsah 
smíšeného území je velmi omezený.

Věnujme se však podrobněji Rauchbergovým vývodům. Srovnává 
nejprve výsledky statistiky obcovací řeči ve všech třech zemích Koruny 
české v letech 1880–1900. Konstatuje, že rozdíly v přírůstcích jednotli-
vých národností jsou tak velké, že je není možné vysvětlit jen přirozeným 
přírůstkem. Roli sehrály dva další procesy: migrace a posilování národního 
vědomí, z nichž ten první posiluje menšiny, zatímco ten druhý jim velí, aby 
ve sčítáních udávaly svou národnost a ne obcovací řeč. V Čechách byly 
podle Rauchberga už při dřívějších sčítáních lidé natolik zmobilizováni, že 
nacionální horlivost již stěží mohla způsobit změny ve výsledcích. Nezbýval 
k tomu volný prostor, na rozdíl od Moravy a Rakouského Slezska, kde 

20 R a u c h b e r g ,  H.: Der nationale Besitzstand I, s. 14–18.
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při sčítání lidu 1900 zřetelně narostl podíl české (na Moravě), respektive 
polské (ve Slezsku) obcovací řeči.21

Po vyargumentování exaktnosti národnostní statistiky v Čechách se 
pouští do rozboru statistiky obcovací řeči podle soudních okresů k roku 
1900. Vyzdvihuje skutečnost, že z 219 soudních okresů je 71 čistě ně-
meckých, 108 čistě českých a jen 40 smíšených (18 s německou většinou 
a 22 s českou). Při použití kritéria minimálně 20% (a ne 10%) zastoupení 
jiného jazyka by počet smíšených okresů klesl na 19. Míra promíšenosti 
obyvatelstva není podle Rauchberga ani v těchto okresech příliš velká, počet 
obcí a osad, v nichž je podíl minority alespoň 10 %, je minimální. Směřuje 
tak k jednoznačnému závěru, že jiným rozdělením oněch soudních okresů 
v Čechách je možné bez problému provést oddělení českých a německých 
oblastí, v nichž se bude používat ten či onen úřední jazyk.22

Dále popisuje německé a české jazykové území v Čechách a změny, 
jež nastaly ve dvacetiletí 1880–1900. Dospívá ke konstatování, že pohyby 
na jazykové hranici jsou nevýznamné, i když oba národní tábory je velmi 
pečlivě sledují a přehnaně se jimi zabývají, což má psychologické opod-
statnění. Toto konstatování však platí jen pro vlastní jazykovou hranici. 
Velký význam mají podle něj změny, jež jsou vyvolány hospodářským 
rozvojem a migracemi.23

Samostatnou kapitolu věnuje Rauchberg situaci v Praze. Hledá od-
povědi na otázku, proč v Praze klesl počet obyvatel udávajících německou 
obcovací řeč z 33 160 v roce 1880 na 20 272 v roce 1900, tedy z 19,16 % 
na 10,18 %. Nachází tyto důvody: 1) široký manévrovací prostor, který 
nabízí formulace obcovací řeči; 2) nejasnost národnostních poměrů 
v mnohých rodinách; 3) vliv sčítacích orgánů, tj. neexistence ústavní ga-
rance proti jednostranným, pouze vnímání sčítacích úřadů odpovídajícím 
změnám v zapsaných údajích; 4) tlak agitace a strach z hospodářského 
bojkotu. Výsledky statistiky obcovací řeči srovnává se statistikou obecných 
škol, jež evidovala údaj o národnosti dětí. Podle ní dospívá k závěru, že 
reálný poměr mezi oběma národnostmi v Praze je 16:84, takže počet 
Němců v Praze by měl být asi 30 000 a včetně vojska a cizinců 35 000. 
Němci se podle Rauchberga do Prahy příliš nestěhují proto, že v severních 
a západních Čechách je příznivá hospodářská situace a z jižní části Čech 
odcházejí do Vídně.24

Nezaujatého čtenáře pravděpodobně napadne otázka, proč Rauchberg 
akceptuje asimilaci české menšiny v Deutschböhmen, kde ji považuje za něco 
zcela přirozeného, zatímco jen pro Prahu vypočítává poměr národností 
výrazně se lišící od výsledků oficiálního sčítání obcovací řeči a zdůrazňuje 

21 Tamtéž, s. 26–27.
22 Tamtéž, s. 31, 116.
23 Tamtéž, s. 94.
24 Tamtéž, s. 147–159, 306.



379

( N E J E N )  B O H Á Č …

nátlak majority na minoritu. Na tento rozpor upozornil v recenzi Rauchber-
govy práce H. Herkner (viz dále).

V dalších kapitolách se zabývá mj. přirozeným vývojem obyvatelstva 
a migracemi ve vztahu k jazykovému složení okresů (okresy německé, vět-
šinově německé, většinově české, české). Na základě analýzy dat sčítání lidu 
nachází největší přistěhovalecké oblasti v Čechách v pražském průmyslovém 
centru a v průmyslové oblasti severozápadních Čech. Zatímco v prvním 
případě jednoznačně dominuje české přistěhovalectví do českého centra, 
v druhém případě se do německého sídelního území stěhuje za prací také 
nemalé procento Čechů – někteří z nich se asimilují, ale část posiluje řady 
české menšiny. Udržení rovnováhy v tom případě podle něj závisí na po-
kračování průmyslového rozvoje a na něm spočívající vyšší hospodářské 
a kulturní úrovně německých oblastí.25 Zjevně tím cílí na udržení či lépe 
ještě zesílení jejich asimilačního potenciálu.

Vyjmenovává především německé politické okresy s nejsilnějším 
přistěhovalectvím z převážně českých okresů. Porovnává podíl imigrantů 
z českých okresů na tamní populaci a srovnává ho s podílem české obcovací 
řeči v uvedeném okrese: Duchcov 26,2 % (20,5 %), Most 26 % (24,65 %), 
Liberec-město 21,4 % (7,6 %), Teplice 18,4 % (10,35 %), Žatec 18,1 % 
(5,2 %), Jablonec 17,6 % (1,9 %), Ústí na Labem 14,9 % (1,3 %), Vrchlabí 
12,8 % (2,7 %) atd. Na základě srovnání obou údajů dospívá k závěru, že 
asimilace je nejpomalejší v uhelném revíru v severozápadních Čechách. 
Důvody shledává v koncentraci velkého množství českých horníků v blíz-
kosti šachet, v krátké době jejich usazení, velké fluktuaci pracovních sil, 
místní izolovanosti a nedostatečné sociální infrastruktuře. Oproti tomu 
pro Liberecko konstatuje, že česká pracovní migrace je méně intenzivní 
a ve srovnání s uhelným revírem se rozptyluje do mnoha míst, což usnad-
ňuje asimilaci.26

U šesti největších měst Čech (Praha, Liberec, Plzeň, Ústí nad Labem, 
Teplice s Trnovany, České Budějovice) analyzuje zvlášť původ přítomného 
obyvatelstva podle národnostních skupin rodných okresů.27

V rámci bilancování celozemského vývoje migrací na základě dat 
sčítání lidu z roku 1900 vyčísluje, že převážně německé jazykové území 
získalo v bilanci přistěhovalců a vystěhovalců 144 973 osob. Z převážně 
českých oblastí přišlo do německých oblastí 218 535 osob, kdežto z ně-
meckého do českého území odešlo jen 73 562 osob – tím je podle něj dán 
rozsah německého národního problému v Čechách – je třeba získat české 
přistěhovalce pro německou kulturu a německé jazykové společenství. 
Městská kultura musí zcivilizovat venkov, a ne podlehnout proletarizaci. 

25 Tamtéž, s. 176–179.
26 Tamtéž, s. 236, 310, 327, 690. 
27 Tamtéž, s. 240–241.
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Němci v Americe se snadno asimilují proto, že stojí na vysokém kulturním 
stupni. Klíčovou je pro české přistěhovalce znalost němčiny.28

Aktuální čísla naplňují Rauchberga optimismem. Přistěhovalci z pře-
vážně českého území v okresech s více než 80 % obyvatel německé obcovací 
řeči uvedli ve sčítání 1900 v 63 % případů německou obcovací řeč, kdežto 
v 37 % případů českou. Za ještě úspěšnější (a zřejmě i vzorový) považu-
je stav ve Vídni, kde se z téměř 1,7 milionu obyvatel narodilo 411 037 
v Čechách a na Moravě, domovské právo tam má dokonce 508 174 Víde-
ňanů. K české obcovací řeči se jich však přihlásila sotva čtvrtina, přitom 
¾ pocházely z českého sídelního území. I když je tedy přistěhovalectví 
do Vídně mnohem intenzivnější než do severozápadních Čech, asimilace 
je tam mnohem úspěšnější.29

Velkým překvapením je pro Rauchberga skutečnost, že se v Čechách 
při sčítání lidu 1900 přihlásilo 55 % židů k české obcovací řeči. Oproti 
tomu na Moravě se k německé obcovací řeči přihlásilo 77 % a ve Slezsku 
dokonce 81 % židů. Podle Rauchberga se i v Čechách ve většině židovských 
rodin mluví německy, ale židé se přidávají k většině, jež je obklopuje.30

Ve shrnutí autor zdůrazňuje význam statistického vyjádření národ-
nosti – stát jej při politickém rozhodování bere v potaz, byť jsou na prvním 
místě zohledňovány zájmy státu. Čísla jsou zároveň vnímána jako měřítko 
úspěšnosti v národním boji. Rauchberg popírá tlak na českou národnost 
a ovlivňování výsledků v německých oblastech. Argumentuje shodnými 
výsledky všech sčítání lidu – kdyby docházelo k násilnému či svévolnému 
ovlivňování sčítání, výsledky by kolísaly. Takové kolísání se děje jen v Praze, 
kde radnici ovládají Češi.31 Toto jeho tvrzení je tendenční a nepravdivé. 
Jistě by dokázal nalézt několik příkladů kolísavých výsledků v německých 
oblastech, např. na Českokrumlovsku, Liberecku či Trutnovsku, kde indicie 
nasvědčují tomu, že se po prvním sčítání obcovací řeči 1880 místní činovníci 
zalekli poměrně vysokého podílu češtiny a při dalších sčítáních už vyvíjeli 
dosti systematický nátlak na ekonomicky závislé obyvatele v tom směru, 
aby se bezpodmínečně přihlásili k německé obcovací řeči. 

Snaha Čechů neoslabovat svůj národ odchody do německých oblastí 
je pro Rauchberga pochopitelná, ale opatření se podle něj musí týkat území, 
z nichž se odchází, ne těch, do kterých migrace směřují. Je třeba v nich 
vytvořit pracovní příležitosti. Národnostní problém Čechů nespočívá v do-
bývání německého jazykového území, nýbrž v hospodářském a sociálním 
pozvednutí území českého, problém Němců nespočívá v potírání a vylu-
čování českých imigrantů, nýbrž v jejich začlenění.32 Stejně jako ve studii 

28 Tamtéž, s. 263–264, 293–295.
29 Tamtéž, s. 297, 301–303.
30 Tamtéž, s. 390–391.
31 Tamtéž, s. 660–661.
32 Tamtéž, s. 695.
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z poloviny 90. let Rauchberg se zjevným uspokojením konstatuje, že ně-
mecká obcovací řeč pomalou asimilací přistěhovalců posiluje své pozice, 
které se zdají být ohroženy pomalejším přirozeným růstem počtu Němců.33 

Textový první svazek Der nationale Besitzstand in Böhmen je doplněn 
tabulkovým druhým svazkem a kartogramovým třetím svazkem. Rauchber-
govy kartogramy výrazně přispěly k ukotvení diskurzu představitelného 
prostoru a představitelného společenství a inspirovaly další autory k následo-
vání. Jedná se na svou dobu o mimořádný počin, jehož technická realizace 
nebyla jednoduchá – v kartogramech je uplatněno několik barev a jejich 
odstínů, takže informace jsou zobrazovány až v devítistupňové škále. 
Základní jednotkou jsou politické okresy, v některých případech dokonce 
soudní okresy Čech. Kartogramy zachycují mj. posuny v početním poměru 
obou národností při srovnání sčítání z let 1890 a 1900, aktuální rozšíření 
obcovací řeči, hustotu zalidnění, porodnost, úmrtnost, mrtvorozenost, 
sňatečnost, migrační bilanci, dětskou úmrtnost, migrační spádovou oblast 
šesti největších měst, vystěhovalectví domácího obyvatelstva z rodných 
okresů, vystěhovalectví do Vídně podle okresů, vystěhovalectví z okresů 
Čech do převážně německých (českých) okresů, migrační spádovou oblast 
hnědouhelného revíru, bilingvismus dětí obecných a měšťanských škol, 
podíl zemědělského a nezemědělského obyvatelstva, průměrnou výši mezd 
v zemědělské a nezemědělské výrobě atd.

Do několika míst pojednání o spisu Der nationale Besitzstand in Böhmen 
jsem již včlenil své vlastní poznámky a kritické připomínky k Rauchber-
gově tendenčnímu přístupu v otázce interpretace dat. Vůči jeho vývodům 
se samozřejmě vyhranili čeští aktivisté, o čemž se zmíním na příslušném 
místě, velkou dávkou kritiky jej počastoval dokonce i ekonom a přesvěd-
čený Němec Heinrich Herkner34 v poměrně obsáhlé recenzi zveřejněné 
v časopise Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Recenzi považuji 
za natolik výstižnou, že uvedu její stěžejní body.

Ačkoli je Rauchberg vynikajícím vědcem, konstatuje Herkner, při psaní 
Der nationale Besitzstand in Böhmen nehrála roli jen vědecká hlediska, spíše 
se mělo dostat podpory Němcům v Čechách v jejich těžkém boji za udržení 
národního vlivu. Také u recenzenta proto dochází k míšení politických 
a vědeckých hledisek a zabývá se spíše Rauchbergem jako nacionálním 
politikem než jako učeným statistikem.

Rauchberg nepochybuje o tom, že hospodářská a kulturní převaha 
Němců povede k tomu, že navzdory problémům budou čeští přistěhovalci 
získáni pro němectví. Recenzent by jako rodilý český Němec rád souhlasil, 
ale není přesvědčen o správnosti Rauchbergových optimistických vývodů. 

33 Viz R a u c h b e r g ,  H.: Die Bevölkerung Österreichs, s. 213.
34 Herkner se narodil v roce 1863 v Liberci. Působil na několika německých univerzi-
tách a v roce 1909 spoluzakládal s Maxem Weberem, Ferdinandem Tönniesem a Georgem 
Simmelem Deutsche Gesellschaft für Soziologie.
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Odkud ví Rauchberg, že české služebnictvo a učni v německých rodinách 
nemají žádný jiný společenský styk a musí být zapsáni s německou obcovací 
řečí? A co jejich styk s dalším českým personálem a soukmenovci v okolí? 
Nemůže být tento styk intimnější a čilejší než ten v rodině zaměstnavatele? 

Volba obcovací řeči bude vždy ovlivňována jazykem většiny. Zatímco 
v oblastech s německou většinou Rauchberg tuto pravdu bez námitek 
přijímá, snaží se případy, v nichž jsou ve většině Češi, interpretovat jinak. 
Typickým případem je Praha. Mají to snad být podle Rauchberga jen Češi 
v německých oblastech, kteří popírají své národní přesvědčení – byť by 
jen v den sčítání lidu?

Situaci na Mostecku a v celém uhelném revíru severozápadních 
Čech označuje Rauchberg za jev pouze přechodný, neboť čeští imigranti 
prý po vytěžení uhlí zase odejdou. S tím Herkner nesouhlasí. Podle něj 
Češi zůstanou, neboť původní německé rolnictvo se z těžebních oblastí 
dávno vytratilo a budou to Češi, kteří budou půdu osídlovat a kultivovat. 
Rauchbergovi rovněž vyčítá, že zvolil nevhodné kritérium jedné pětiny – 
do 20 % píše o čistě německých či českých městech a okresech. Navíc není 
ani důsledný – i kdyby měla Praha oněch 50 000 Němců, jak Rauchberg 
odhaduje, byla by podle jeho terminologie čistě českým městem. O tom však 
Rauchberg nechce slyšet. Praha má být spravována dvojjazyčně, vždyť je 
to hlavní město i pro české Němce. Když je Praha největším městem Čech, 
mohla by podle stejné logiky platit Vídeň za největší české město Rakouska, 
vždyť lidé s domovským právem v českých okresech mají ve Vídni více než 
pětinové zastoupení! Avšak který Němec by nechal něco změnit na čistě 
německém charakteru Vídně!

Rauchberg si podle Herknera velmi dobře uvědomuje, že národnost 
jako příslušnost ke kulturnímu společenství je sociálně podmíněná, že je 
dlouhodobě udržitelná jen uprostřed příslušníků národní pospolitosti, 
na domovské půdě, kde zurčí prameny národního cítění. Avšak na tuto 
pravdu si vzpomíná jen tehdy, když se jedná o posouzení českých menšin 
na německém území. Jelikož je klíčovou otázkou národnostního konfliktu 
postavení českých menšin, může podle recenzenta spočívat skutečné řešení 
situace jen v podstatném zeslabení přílivu českých imigrantů do němec-
kého jazykového území, tedy německé území musí samo pokrýt poptávku 
pracovních sil a musí se zlepšit výdělkové možnosti na českém území. 
Láska Čechů k vlasti je dostatečně silná na to, aby zůstali na území vlastní 
národnosti. Pokud ale bude denní mzda dělníka v zemědělství v mnoha 
českých okresech pouze 76 haléřů či méně a jen zřídka přes 1 korunu, 
zatímco v německých oblastech je dvojnásobná, bude stále probíhat pro 
Němce tak škodlivá migrace.35 Tolik k Herknerově recenzi.

35 H e r k n e r ,  Heinrich: Neuere Literatur über die deutsch-böhmische Frage. Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Neue Folge, Bd. VI. (24), 1907, s. 451–463.
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V další knize z roku 1907 srovnal Rauchberg statistiku obcovací řeči 
s geometrií volebních obvodů po reformě voleb do poslanecké sněmovny 
říšské rady. Považoval za přiměřené, že jeden mandát připadl v případě 
české obcovací řeči na 52 729 voličů, kdežto u německé obcovací řeči jen 
na 37 377 voličů. Rozdíl vysvětil hlavně situací ve venkovských volebních 
obvodech, kde v těch německých je mnohem silnější průmyslová činnost, 
což si podle jeho názoru vyžaduje silnější zastoupení. Daňovou výkonnost 
Němců v Čechách vyčíslil na 45,5 % přímých daní, načež dospěl k závěru, že 
přepočet mandátů je někde mezi podílem Němců na populaci a na daních.36

Výsledky sčítání obcovací řeči na Moravě a ve Slezsku reflektoval 
Franz Held, a sice v roce 1888 pro rok 1880 a v roce 1896 pro rok 1890. 
Zmíním se o druhém vydání Heldovy práce, jež je cennější tím, že už 
umožnilo srovnání posunů mezi sčítáními 1880–1890. V úvodu Held, 
podobně jako Rauchberg, konstatoval, že se sice sčítala obcovací řeč, avšak 
ta se ve většině případů překrývá s národností. V dalším textu už operuje 
jen s pojmem němectví či češství, tedy národnost. Sestavil seznam obcí, 
v nichž došlo při porovnání výsledků sčítání obcovací řeči 1880 a 1890 
k výraznějším posunům v řádu nejméně několika procent. Celkový výsledek 
pro Němce na Moravě shledal jako nepříznivý, neboť jich ve více obcích 
ubylo, než přibylo, kdežto ve Slezsku je situace vyrovnanější. Zdůraznil, 
že většina obcí je etnicky jednolitá s menšinou do 5 % (na Moravě 89 % 
v roce 1880 a 90 % v roce 1890, ve Slezsku 82 %, respektive 85 %).

Held také vyčíslil podíl německého jazykového území. Dospěl k hod-
notě 30,2 % na Moravě v roce 1880 a 29,8 % v roce 1890, ve Slezsku pak 
46,9 % respektive 47,8 %. Rozdíl byl způsoben ztrátou většiny v šesti 
obcích na Moravě a ziskem osmi obcí ve Slezsku. Pro Moravu konstatoval 
tendenci k vytlačování cizí národnosti z německého jazykového území, 
což prý ukazuje ústup ne-Němců – v tomto ohledu považuji jeho přístup 
za značně diskutabilní, neboť vůbec nezohlednil faktor nátlaku při sčítání 
a asimilace. Všiml si, že Němci tvoří na Moravě ve větších obcích nad 2000 
obyvatel vyšší podíl, než je jejich podíl na obyvatelstvu celkově (33–31 %, 
respektive 29 %), kdežto ve Slezsku že je situace vyrovnanější.

Závěr Heldovy útlé brožury tvoří popis německého jazykového území 
s vyčíslením km2 v jednotlivých oblastech a dvě mapy německého jazyko-
vého území dle výsledků sčítání lidu 1890 pro jižní Moravu a pro severní 
Moravu a Slezsko. Mapy jsou v měřítku 1:300 000, německé jazykové území 
zobrazují červeně a u každé obce udávají podíl Němců na obyvatelstvu.37

Pouze nacionálně agitační a zcela neodborný charakter má kniha 
německonacionálního poslance z Krnova Karla Türka, jenž v roce 1898 

36 R a u c h b e r g ,  Heinrich: Die statistischen Unterlagen der österreichischen Wahlreform. 
Brünn 1907, s. 34–35, 40, 42.
37 H e l d ,  Franz: Das deutsche Sprachgebiet von Mähren und Schlesien im Jahre 1890. 
Brünn 1896.
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napsal knihu o národnostních poměrech ve všech třech zemích Koruny 
české. Vyšel z výsledků sčítání obcovací řeči 1890, přičemž psal o národ-
nostech. Na rozdíl od Rauchberga je Türkova argumentace zcela nevědecká, 
nekultivovaná a radikální.38 Pro Čechy vyčíslil podíl německých, českých 
a smíšených okresů a otiskl seznam 72 německých okresů s menšinou pod 
5 %. Všiml si ústupu Němců v některých jazykových ostrovech a z jeho 
pohledu nebezpečného nárůstu Čechů v hnědouhelném revíru při srovnání 
let 1880 a 1890. Připustil, že dělnické migrace jsou způsobeny nedostatkem 
pracovních příležitostí a nízkými mzdami ve vnitrozemí, hned ale dodal, 
že jsou organizovány a využívány českými politiky a organizátory pro čes-
kou územní expanzi. Konstatoval, že Němci z pohraničí někdy odcházejí 
za lepšími mzdami v Sasku či v Bavorsku.

Je zajímavé, že pro oblast Moravy a Slezska se vůbec nezmínil 
o germanizaci v oblasti ostravsko-karvinského uhelného revíru, tj. Němce 
na celém území českých zemí pasoval do role „obětí“ bránících se české 
expanzi. Na srdci mu ležely ztráty Němců ve vyškovském, olomouckém 
a brněnském jazykovém ostrově. Za arcinepřátele považoval duchovní 
a vedle nich kritizoval i působení českých státních úředníků a železničních 
zaměstnanců (tj. jedinců existenčně nezávislých na německých zaměstna-
vatelích). Je poněkud paradoxní, že mezi města ztracená pro němectví za-
hrnul například Přerov či Holešov, která nebyla nikdy německá, a dokonce 
i Moravskou Ostravu, kde podíl německé obcovací řeči koncem 19. století 
výrazně stoupal.39

Poměrně rozsáhlou práci pro Moravu a Slezsko vytvořil na základě 
výsledků všech předlitavských sčítání obcovací řeči Hugo Herz. Neskrý-
val, že podíl německé obcovací řeči během tří desetiletí 1880–1910 klesl 
(na Moravě o 1,8 % a ve Slezsku o 5 %) při současném nárůstu české 
a ve Slezsku především polské obcovací řeči. Přiznal germanizační proces 
v některých oblastech Moravy a Slezska, spočívající v asimilaci slovanských 
přistěhovalců, a dokonce i starousedlíků v oblastech s německou hospodář-
skou, především průmyslovou dominancí. Nesmí být podle něj podceněno, 
že hospodářský vzestup Čechů definitivně odstranil vůdčí pozice Němců 
v některých městech (Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Uherský Brod, 

38 Např.: „Das an den deutschen Reichsgrenzen noch unvermischt und unerschüttert bestehende 
deutsche Sprachgebiet macht den Tschechen unablässig gewaltig viel Aerger und Kopfzerbrechen, 
einmal schon deshalb, weil sie in diesem Sprachgebiete und seinen deutschen Bewohnern ein Hindernis 
für die Verwirklichung ihrer staatsrechtlichen Pläne sehen und zweitens, weil sie durch die Erfahrung 
belehrt wissen, daß diese Geschlossenheit des Sprachgebietes der Deutschen und die Reinerhaltung 
desselben die Feste Burg ist, in welcher die Deutschen nicht zu besiegen sind… Mit allen Mitteln 
der List, der Ueberredung, durch Heiraten, durch Aufkaufen deutscher Besitze, durch Vereins- und 
Schulgründungen, durch die Thätigkeit ihrer Sparkassen und auf hundert anderen Wegen suchen 
die Tschechen sich Eingang in dieses geschlossene deutsche Sprachgebiet zu verschaffen…“ T ü r k , 
Karl: Böhmen, Mähren und Schlesien. (Der Kampf um das Deutschtum, 6. Heft). München 
1898, s. 56.
39 T ü r k ,  K.: Böhmen, Mähren und Schlesien. 
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Třebíč, Prostějov, Hranice). Území Moravy i Slezska rozdělil podle statistiky 
obcovací řeči v jednotlivých politických okresech na české, německé, smí-
šené s českou většinou a smíšené s německou většinou.40 Událostí sčítání 
1910 byl podle Herze pětinový přírůstek Němců ve smíšených okresech 
s českou většinou. Uvědomil si, že je to v prvé řadě zásluha hospodářského 
a asimilačního potenciálu ostravského uhelného revíru. Všiml si, že ve slo-
vanských okresech došlo ve srovnání let 1900 a 1910 k poklesu Poláků 
o 7,2 % a nárůstu Čechů o 4,3 %. Autor to vysvětluje mnohem větší silou 
české nacionální propagandy, proto podle něj Poláci zaznamenali ztráty 
na Těšínsku a Fryštátsku. Část polských vzdělaných vrstev se podle něj 
přihlásila k německé obcovací řeči, což souvisí s faktem, že kontroverze 
mezi Němci a Poláky ještě nedosáhly takových rozměrů jako mezi Němci 
a Čechy.

V tabulkovém přehledu poskytl Herz čtenářům údaje o obcovací 
řeči ve všech soudních okresech v letech 1900 a 1910, a to v absolutních 
i poměrných číslech. Následně vytvořil seznam několika soudních okresů 
s největším nárůstem, respektive poklesem, podílu německé obcovací řeči. 
Zatímco nejvyšší zaznamenaný nárůst byl více než 11 % na Moravě (soudní 
okres Moravská Ostrava), respektive téměř 15 % ve Slezsku (statutární 
město Frýdek), druhý okres v pořadí se k takové hodnotě ani nepřiblížil 
(Pohořelice 4 %, Bohumín 7,7 %). 

Při srovnání čísel z let 1880 a 1910 si Herz nemohl nevšimnout 
prudkého propadu německé obcovací řeči v moravských statutárních 
městech Kroměříž (o 19 %) a Uherské Hradiště (dokonce o 44 %). Jak 
takové změny vysvětlil? Podle něj byla tato města odedávna obydlena Slo-
vany a doplňována ze slovanského okolí, pouze průmyslové, řemeslnické 
a úřednické vrstvy byly německé. Tyto ekonomicky silnější skupiny působily 
asimilačním efektem bez jakéhokoliv nátlaku na slovanské obyvatelstvo. 
Vzhledem ke změnám v produkčním systému a proměně ekonomických po-

40 Morava: a) 5 německých politických okresů s více než 80 % německé obcovací řeči 
v roce 1910 (město Znojmo, Moravský Beroun, Šumperk, Mikulov, Rýmařov); b) 7 smíšených 
okresů s německou většinou 50–80 % (město Brno, město Olomouc, město Jihlava, Nový Jičín, 
Šternberk, Znojmo, Moravská Třebová); c) 5 smíšených okresů s českou většinou (Zábřeh, 
Moravský Krumlov, Moravská Ostrava, Hranice, Olomouc); d) 25 českých okresů s více než 
80% podílem české obcovací řeči (město Kroměříž, město Uherské Hradiště, Hustopeče, 
Boskovice, Brno, Dačice, Kyjov, Hodonín, Velké Meziříčí, Holešov, Jihlava, Kroměříž, Lito-
vel, Moravské Budějovice, Místek, Nové Město na Moravě, Přerov, Prostějov, Tišnov, Třebíč, 
Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Vyškov, Vsetín).
Slezsko: a) 5 německých politických okresů (město Opava, město Bílsko, Frývaldov, Bruntál, 
Krnov); b) 2 smíšené okresy s německou většinou (město Frýdek, Opava); c) 2 smíšené 
okresy se slovanskou většinou (Bílsko, Bílovec); d) 3 slovanské okresy (Fryštát, Frýdek, Těšín).
Herz rovněž vypočítal, že v roce 1910 připadalo na Moravě 60 % obyvatelstva na české 
okresy, 7,9 % na německé okresy, 18,2 % na smíšené okresy s německou většinou a 13,9 % 
na smíšené okresy s českou většinou; ve Slezsku 30,15 % obyvatelstva na německé okresy, 
42,7 % na slovanské okresy, 10,2 % na okresy s německou většinou a 16,95 % na okresy se 
slovanskou většinou.



386

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

třeb ztratila mnohá místa na hospodářském významu. Mnozí Němci opustili 
svou maloburžoazní existenci ve prospěch velkých měst a na jejich místa 
nastoupilo české živnostnictvo z venkova. Němci, kteří ve městech zůstali, 
nebyli schopni čelit tlaku probuzeného slovanského vědomí. Důsledkem 
byla ztráta politické moci v řadě měst: v Uherském Hradišti, Kroměříži, 
Litovli, Prostějově, Hranicích. Slovanské části obyvatelstva, jež se nouzově 
(notdürftig) přizpůsobily německé horní vrstvě, se vrátily ke svému ob-
vyklému nářečí (Mundart). Jen tímto způsobem jsou vysvětlitelné ztráty 
za období 1890–1900.

Herze znepokojily i ztráty Němců v jazykových ostrůvcích brněnském, 
vyškovském, hranickém a slavkovském. Zabýval se rovněž přirozenou mě-
nou obyvatelstva a celkovou měnou obyvatelstva Moravy a Slezska. Dospěl 
k závěru, že slovanské okresy a okresy se slovanskou většinou obyvatelstva 
rostou podstatně rychleji než německé okresy. Němci na Moravě nemají 
tak příznivou prognózu, jakou mají podle Rauchberga Němci v Čechách. 
V Čechách mají vedle silných hospodářských pozic i vysoké přírůstky 
obyvatelstva a daří se částečně asimilovat české přistěhovalce. Na Moravě 
je populační přírůstek Němců tak slabý, že nemůže uspokojit potřeby 
průmyslu. Čeští přistěhovalci se postupně domáhají hospodářských a po-
litických ústupků. Stále prudší boj se odehrává i v prozatím ještě většinově 
německých městech Brně, Jihlavě a Olomouci. 

Po vzoru Rauchberga vyhodnotil Herz rovněž jazykové poměry v jed-
notlivých obcích dle sčítání lidu 1900 a aktualizoval a upřesnil Heldovy 
údaje o jednolitém charakteru obcí. Konstatoval, že naprostá většina obcí 
je jazykově jednotná, tj. s menšinou pod 10 % (93,9 % na Moravě a 89,8 % 
ve Slezsku, kde ale počítá dohromady českou a polskou obcovací řeč), 
avšak početné menšiny vykazují velká města. V přepočtu na obyvatelstvo 
mu pak vyšlo, že 12 % moravského obyvatelstva a více než 11 % slezského 
obyvatelstva (opět při nerozlišování mezi českou a polskou obcovací řečí) 
žije ve smíšených obcích s alespoň 20% podílem minority. Podíl Němců 
žijících ve smíšeném prostředí byl vyšší než podíl Čechů – jen 73 % Němců 
na Moravě žilo v obcích s více než 80% většinou německé obcovací řeči, 
kdežto 92,5 % Čechů žilo v obcích s více než 80% zastoupením české 
obcovací řeči. Herz proto dospěl k závěru, že Němci si nemohou dovolit 
obětovat své menšiny na Moravě v převážně českých obcích.41

Herzově pozornosti neunikly ani důležité faktory přirozené měny oby-
vatelstva. Německé okresy na Moravě i ve Slezsku měly nižší porodnost,42 

41 H e r z ,  Hugo: Der nationale Besitzstand in Mähren und Schlesien nach den Ergebnissen 
der Volkszählung vom Jahre 1910. I. Teil. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte 
Mährens und Schlesiens 18, 1914, s. 1–51.
42 Na Moravě byl v období 1896–1900 roční průměr porodnosti u německých okresů 
33,7 na 1000 obyvatel a ve Slezsku 32,3, oproti tomu české okresy na Moravě vykazovaly 
hodnotu 37,4 a slovanské okresy ve Slezsku 44,9–43,3.
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naopak rozdíly v úmrtnosti byly minimální, a dokonce slabě v neprospěch 
německých okresů. Německy hovořící obyvatelstvo uzavíralo v průměru 
méně sňatků a vykazovalo vyšší sňatkový věk než slovanské obyvatelstvo. 
Herz to vysvětloval mj. koncentrací Němců v průmyslových centrech, kde 
vyšší životní náklady působí nepříznivě na sňatečnost obyvatelstva. Nebyl 
to však jediný důvod, neboť české průmyslové okresy měly vyšší porodnost 
než německé, podobnou tendenci vykazovaly zemědělské okresy. 

Rauchbergův rozbor situace v Praze stál zřejmě v pozadí Herzovy 
podrobné analýzy přistěhovalectví do Brna. Pouze malá část přistěhovalců 
přicházela z německojazyčných oblastí Moravy. Do Brna přicházeli Němci 
(přesněji řečeno lidé udávající při sčítání němčinu jako obcovací řeč) 
z téměř ryze českých okresů jako Brno-venkov, Boskovice či Tišnov, takže 
v těchto okresech už Němci podle Herze prakticky mizeli, neboť se cítili 
být donuceni k odchodu z českých oblastí. Prý za to mohl hospodářský 
a nacionální bojkot v malých českých městech. Na tomto odchodu do Brna 
se silně podíleli židé. Autor se pozastavil i nad skutečností, že v těchto 
jazykově českých okresech se nachází mnohem méně Němců, než kolik 
je jich pak nahlášeno v Brně, což si nemohl vyložit jinak, než že se část 
českého obyvatelstva v Brně asimiluje a hlásí k německé obcovací řeči. Na-
vzdory nacionální agitaci prý hospodářská převaha Němců, jejich postavení 
v obchodě a živnostech, přináší s sebou to, že se značný podíl slovanských 
přistěhovalců bez uplatnění násilí dobrovolně hlásí k němectví: 55,6 % 
přistěhovalců udávajících německou obcovací řeč se narodilo v českých 
okresech Moravy. Herz argumentuje, že takové množství lidí nelze přinu-
tit k udání německé obcovací řeči násilnými agitačními prostředky nebo 
nekalými manipulacemi, neboť je jasné, že počet hospodářsky závislých, 
kteří mohou být ovlivněni zaměstnavatelem, čítá nanejvýš 7–8 tisíc osob. 

Navzdory relativně příznivým asimilačním poměrům v Brně by 
podle Herze bylo chybou nevidět kritickou situaci ve městě i v ostatních 
německých městech Moravy. Čím početnější jsou přistěhovalci, tím prudší 
je sociální boj mezi nimi a domorodci – je to sociální boj o co nejlepší 
existenční podmínky, jenž je veden téměř vždy pod národní vlajkou. Stále 
mocnější české národní vědomí vzdoruje stále silněji dobrovolné asimilaci, 
vznikají nové a nové národní školy, jež činí Entnationalisierung stále obtíž-
nější, národní organizace značně ztěžují ovlivňování hospodářsky závislého 
obyvatelstva (Herz tady nepřímo přiznává existenci nátlaku).

Na závěr své dvoudílné studie autor zhodnotil i migrace mimo Brno. 
Výrazná většina lidí, jež opustila německé obce Moravy a Slezska, odešla 
do jiné korunní země, zatímco u českých a polských vystěhovalců převa-
žovaly migrace v rámci okresu a v rámci země, až pak následovaly migrace 
mimo zemi. Na Moravě byl příliv obyvatel z českojazyčných do německo-
jazyčných oblastí téměř čtyřikrát silnější než opačným směrem. Ve Slezsku 
byl příliv Slovanů do německých jazykových oblastí slabší (což je logické, 
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neboť uhelný revír nebyl etnicky německý). Na německém jazykovém úze-
mí Moravy a Slezska se v roce 1900 nacházelo 140 636 lidí s domovským 
právem v převážně českých okresech, zatímco německé jazykové území 
odeslalo do českého jen 61 618 lidí.43

Johannes Zemmrich napsal v roce 1902 práci Sprachgrenze und 
Deutsch tum in Böhmen. Jen částečně v ní mohl využít výsledků sčítání lidu 
1900 (oficiální výsledky pro jednotlivé obce nebyly ještě k dispozici), jinak 
musel využít údaje ze staršího sčítání. Stejně jako Rauchberg pokládal 
sčítání obcovací řeči za věrný obraz národnostních poměrů, s výjimkou 
Prahy. Zjevně si však uvědomoval, jaký význam má dobrovolná i vynuce-
ná asimilace, neboť bedlivě sledoval „národnost“ pozemkových vlastníků 
i průmyslníků. Rovněž zdůraznil význam obecních voleb v etnicky smíše-
ných obcích: kdo ovládá radnici, má k dispozici celou řadu mocenských 
prostředků (obecní zakázky, obsazování úřednických míst, jmenování 
čestných občanů, ovlivňování výsledků sčítání obcovací řeči).

Pohraničí Čech osídlené Němci považoval za důležitý ochranný val 
před průnikem Slovanů do Německa. Jádrem knihy je popis německého 
jazykového území v Čechách. Autor nelibě nesl aktivity Matice školské 
na Mostecku, Duchcovsku a Teplicku, neboť si byl vědom skutečnosti, že 
se jedná o nejužší místo německého jazykového území v severozápadních 
Čechách a čechizace uvedených okresů by znamenala rozdělení němec-
kých oblastí. Uvědomoval si, že česká migrace do německých oblastí má 
hospodářské příčiny a podle něj k ní přispívali i samotní němečtí zaměst-
navatelé vyhledávající nejlevnější pracovní sílu. V tomto duchu kritizoval 
tanvaldské továrníky: zaměstnávají velké množství českých dělníků bez 
ohledu na ohrožení německé národní državy. Průmyslové podniky na ja-
zykové hranici by podle něj měly být zakládány pouze v případě, že bude 
k dispozici dostatek německých pracovních sil.

Německou nevýhodu viděl dále v tom, že pro některé špatně place-
né práce jednoduše nebylo dost německých pracovních sil. Příliv české 
zemědělské čeledi na Litoměřicko tak dal do souvislosti s nedostatkem 
německé čeledi. Na Liberecku podle něj rodiče nedávali své děti na některá 
nevýnosná řemesla (krejčí, ševci, pekaři), takže byly k dispozici pouze české 
pomocné síly, jež byly navíc levnější. V okresu Hostinné prý vládla situace, 
kdy bylo těžké bojovat proti přílivu českých učňů a tovaryšů, neboť vládl 
nedostatek pracovních sil, hlavně mezi ženským služebnictvem.

Jako neuspokojivou shledal situaci v církevní správě, kde Němci tvořili 
jen sedminu katolických kněží. Zdálo se mu, že Češi jsou zvýhodňováni 
při obsazování úřadů státní správy. Jelikož sledoval poměry v oblastech 
na jazykové hranici, domnívám se, že tato situace plynula z bilingvnosti 

43 H e r z ,  Hugo: Der nationale Besitzstand in Mähren und Schlesien nach den Ergebnissen 
der Volkszählung vom Jahre 1910. II. Teil. Fortsetzung und Schluß. Zeitschrift des Deutschen 
Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 18, 1914, s. 187–226.



389

( N E J E N )  B O H Á Č …

českých úředníků, což byla velká výhoda oproti úředníkům pocházejícím 
z německojazyčného prostředí. 

Příliv českých dělníků do uhelného revíru považoval za nebezpečný 
jen tehdy, pokud je budou následovat řemeslníci, hostinští, lékaři, právníci 
atd., kteří vezmou do svých rukou národní organizaci, založí školy, spolky 
či záložny. Text Zemmrichovy knihy je doplněn čtyřmi barevnými mapami 
území na jazykové hranici.44

Velmi zajímavou knihu o výsledcích sčítání lidu v roce 1910 v mo-
ravském hlavním městě vydala brněnská městská rada. Výsledky sčítání 
obcovací řeči jsou v ní kombinovány s dalšími kritérii: rodinný stav, věkové 
třídy, pohlaví, povolání, místo narození, velikost bytu či vzdělání. V přílo-
hách se nachází velmi neobvyklá věc – grafické znázornění „národnosti“ 
jednotlivých ulic na základě národnostní struktury majitelů domů, respek-
tive všeho obyvatelstva. Údaje přitom vycházejí ze statistiky obcovací řeči, 
a jak na jiném místě knihy konstatoval městský radní M. Feith, opakovaně 
se stalo, že osoba zapsaná do určitého národního katastru (při volbách 
na základě ustanovení Moravského paktu – pozn. aut.) se ve sčítání lidu 
nepřihlásila k obcovací řeči odpovídající tomuto národnímu katastru.45

Vedle německých autorů samozřejmě reflektovali problematiku sčítání 
obcovací řeči a další výsledky sčítání i čeští autoři. Jejich práce můžeme 
v zásadě rozdělit do dvou skupin: a) faktograficky-vědecké, které při vědomí 
deficitů kategorie obcovací řeč pojímaly její statistiku jako důležitý indikátor 
národnostních poměrů, popsaly výsledky sčítání obcovací řeči, případně 
se pustily do hlubších analýz a prognóz vývoje pro jednotlivé národnosti 
(českou, německou, ve Slezsku i polskou); b) publicisticko-agitační, o jejichž 
motivaci se zmíním níže. Podotýkám, že hranice mezi oběma typy je v ně-
kterých případech dosti propustná, neboť například i erudovaný demograf 
Antonín Boháč působil v národně aktivistickém duchu. Nejprve se zmíním 
o studiích a knihách, jež řadím do první skupiny.

František Slavík se v krátkém článku uveřejněném v Časopisu Matice 
moravské zabýval výsledky sčítání obcovací řeči na Moravě v roce 1890. 
Jelikož se jednalo už o druhé sčítání, v němž byla obcovací řeč zjišťována, 
porovnal ve své ryze faktografické studii celkové výsledky sčítání české 
a německé národnosti (obcovací řeč ztotožnil s národností) na Moravě, 
sestavil seznam obcí, v nichž došlo k posunům a charakterizoval změny 
podle jednotlivých oblastí a německých ostrovů.46

44 Z e m m r i c h ,  Johannes: Sprachgrenze und Deutschtum in Böhmen. Braunschweig 
1902.
45 Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 für die Landeshauptstadt Brünn. 
Brünn 1911.
46 S l a v í k ,  František: Změna české a německé národnosti na Moravě v letech 1880–1890. 
ČMM 18, 1894, s. 171–175, 257–261.
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Po následujícím sčítání lidu v roce 1900 na něj navázal Zdeněk Le-
pař, jenž do své studie navíc zahrnul i Rakouské Slezsko. V tabulkovém 
přehledu jednotlivých politických a soudních okresů zveřejnil absolutní 
a relativní čísla jednotlivých národností (vícekrát v textu uvádí pojem ob-
covací řeč, který interpretuje jako národnostní statistiku) a relativní čísla 
jejich nárůstu/poklesu oproti roku 1890. V jiné tabulce rozdělil moravské 
a slezské soudní okresy do skupin podle toho, jaký v nich byl procentuální 
podíl osob s německou obcovací řečí při sčítáních lidu 1880, 1890, 1900. 
Kurzívou odlišil okresy, v nichž Němců oproti předchozímu sčítání lidu 
přibylo.47

V roce 1906 seznámil Teodor Živanský v Laichterově České politice čes-
kou veřejnost s Rauchbergovým dílem Der nationale Besitzstand in Böhmen 
a po jeho vzoru začali studovat poměry na Moravě Antonín Boháč a Hugo 
Herz. Živanský zdůraznil, že od roku 1890 byla v rakouských statistikách 
zveřejňována kombinace kritéria obcovací řeči s pohlavím, věkovým členě-
ním a rodinným stavem, a od následujícího sčítání lidu 1900 i se sociálním 
členěním bytových stran, povoláním a postavením v povolání. Po vzoru 
Rauchberga (a zřejmě i na základě jeho údajů) sestavil přehled vývoje 
národnostních poměrů v Čechách v letech 1880–1900, přičemž rozlišoval 
okresy české, německé a smíšené, popsal jazykovou hranici a analyzoval 
přirozenou měnu obyvatelstva a migrace v okresech českých, německých, 
smíšených s německou většinou a smíšených s českou většinou. Obdobně, 
byť méně podrobně, postupoval v případě Moravy a Rakouského Slezska.48

Poměrně obsáhlou třídílnou studii o národnostním vývoji na Moravě 
napsal pro Časopis Matice moravské Antonín Boháč.49 Porovnal posuny v po-
měru obou národností v zemi, v jednotlivých okresech a obcích v období 
1880–1900 a geograficky vymezil německé jazykové území na Moravě. 
Následně podrobně popsal situaci v politických okresech.50 Zdůraznil, 
že v Čechách neměly takový význam smíšené okresy, neboť v nich žilo 
pouze 17,33 % obyvatelstva, kdežto na Moravě 34,45 % obyvatelstva, a že 
na Moravě rostly nejrychleji smíšené okresy s českou většinou, kdežto 
v Čechách smíšené okresy s německou většinou. Všiml si paradoxní situace 
na Ostravsku, kde v oblasti s českou většinou rostla rychleji německá ob-
covací řeč. Za nejslabší stránku postavení Němců na Moravě považoval to, 

47 L e p a ř ,  Zdeněk: Národnostní poměry na Moravě a ve Slezsku dle výsledků sčítání lidu 
ze dne 31. 12. 1900. ČMM 27, 1903, s. 231–251.
48 Ž i v a n s k ý ,  Teodor: Národnostní statistika Rakousko-Uherska. In: Tobolka, Zde-
něk V.: Česká politika. Díl I. Praha 1906, s. 215–339, zvláště podkapitola „Statistika řeči 
obcovací ve spojení s významnými momenty demografickými v Předlitavsku“.
49 B o h á č ,  Antonín: Vývoj Čechův a Němců na Moravě. ČMM 32, 1908, s. 113–37, 
270–306, 366–389.
50 V roce 1900 bylo na Moravě 34 politických okresů a 6 statutárních měst. Ryze českých 
(tj. s německou menšinou do 20 %) bylo 20 politických okresů a 2 města, ryze německé 
4 okresy a 2 města, 7 smíšených politických okresů bylo s českou většinou a 3 smíšené okresy 
a 2 města byly s německou většinou.
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že neměli oporu ve vlastním území: 57 % jich žilo ve smíšených okresech, 
kdežto Čechů jen čtvrtina.

Dále analyzoval vývoj v soudních okresech a v jednotlivých obcích. 
Obce rozdělil podle národnostního rázu do devíti skupin.51 Českou ne-
výhodu shledal v tom, že na smíšené obce s českou většinou připadalo 
5,82 % obyvatelstva, kdežto na smíšené obce s německou většinou 11,44 %, 
přičemž smíšené obce rostly na Moravě mnohem rychleji než jednojazyč-
né. Obvinil Rauchberga z toho, že vzájemné obětování minorit navrhl 
s lehkým srdcem jen proto, že smíšených osad s německou většinou bylo 
v Čechách i na Moravě mnohem více než s českou většinou. Všiml si, že 
nebýt Ostravska, Němci by v dekádě 1890–1900 nezaznamenali na Moravě 
nárůst. Jasně analyzoval fenomén německé asimilace při sčítání lidu (ať již 
dobrovolné nebo vynucené) – na Moravě přibylo za desetiletí 1890–1900 
celkově 12 969 Němců, kdežto v deseti obcích v českém území 13 902 
Němců. Jednalo se o města, kde klesl počet Čechů (hlavně Moravská Os-
trava, Přívoz a Vítkovice, dále Místek, Kopřivnice, Hodonín…). Naopak 
ve městech, kde se správa dostala do českých rukou (Vyškov, Kyjov, Uher-
ské Hradiště, Prostějov, Litovel), německá menšina rapidně upadla. Boháč 
tento jev interpretoval tak, že za německé vlády se řada neuvědomělých 
a závislých Čechů vydávala za Němce a pak přešla do českého tábora. 
Kdyby zastupitelstva v dalších městech přešla do českých rukou, také tam 
by podle něj přešla většina Němců k Čechům a nastal by náhlý úpadek 
německých menšin v těchto městech.

V závěrečné části studie Boháč roztřídil osady podle velikosti. Dal 
do souvislosti větší politickou váhu měst oproti venkovu s vyšším zastou-
pením Němců ve městech a větších obcích.52 Jako velmi problematické 
shledal postavení Němců na venkově. Ze souvislého území moravského 
venkova, jež zaznamenalo depopulaci, náležela více než polovina německé-
mu jazykovému území a německé osady se vylidňovaly dvakrát intenzivněji 
než české.53

V roce 1910 (tedy ještě před dalším sčítáním lidu), se Boháč vyjádřil 
k dalšímu aspektu národnostní statistiky, konkrétně k věkovému rozložení 
obyvatelstva podle obcovací řeči, a to pro Moravu i Rakouské Slezsko. 
Z českého pohledu vypadal výhled do budoucna velmi příznivě, neboť 
český dorost byl mnohem silnější než u Němců, aniž by Češi měli vyšší 
úmrtnost, a navíc byli moravští Němci silněji zasaženi vystěhovalectvím. 

51 Obce s českou respektive německou většinou nad 89,9 %, 80–89,9 %, 70–79,9 %, 
50–69,9 %, respektive obce bez většiny. 
52 Na jednoho poslance zemského sněmu i říšské rady za města a průmyslové místa 
připadalo mnohem méně obyvatel než na jednoho poslance za venkovské obce. Více než 
polovina moravských Němců přitom žila v obcích nad 2 000 obyvatel a tvořila v nich 39 % 
obyvatel, kdežto na celkové populaci Moravy zaujímali Němci jen 28% podíl.
53 B o h á č ,  Antonín: Vývoj Čechův a Němců na Moravě. ČMM 32, 1908, s. 113–37, 
270–306, 366–389.
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Ve Slezsku byla převaha českého a polského dorostu ještě významnější než 
na Moravě, Němci byli podle autora odsouzeni k rychlému poklesu, ledaže 
by jej zmírnila usilovná germanizace a že by přestalo silné vystěhovalectví 
z německé části Opavska.54 

Dvě Boháčovy studie vztahující se ke sčítání lidu 1910 byly podstatně 
stručnější a se silnějším národně-politickým zaměřením. Autor se v nich 
zabýval menšinovou otázkou, tj. Čechy žijícími v německém jazykovém 
území, a to ve všech třech zemích Koruny české. Počet Čechů žijících 
na německém jazykovém území a na českém území v obcích s „německou“ 
radnicí odhadl při započítání rakouských zemí na 800 000 – 1 000 000. 
Vycházel mj. z toho, že okresy s českou většinou obyvatelstva v českých 
zemích měly o 581 000 obyvatel méně, než kolik obnášel počet jejich rod-
ného obyvatelstva bydlícího v Rakousku. Je tedy zjevné, že každého jedince 
narozeného na českém či převážně českém jazykovém území považoval 
automaticky za příslušníka českého národa a neuznával ani přirozenou, tj. 
nenásilnou, asimilaci. Podle této metodiky rovněž vypočítal, že na Ostrav-
sku je 30 000 lidí slovanského původu (s domovským právem v českých 
a polských okresech), kteří se v úřední statistice jeví jako Němci. Podobně 
obyvatelstvo Brna rostlo především díky přistěhovalcům z českojazyčných 
oblastí, přesto podíl Čechů na brněnském obyvatelstvu v roce 1910 v po-
rovnání s rokem 1900 klesl. 

Boháč si všiml kolísání počtu Čechů v Trutnově, jež bylo podle něj 
výrazem nátlaku. V roce 1880, kdy se poprvé sčítal obcovací jazyk a nebyla 
ještě známa síla českého živlu na německém území, byl nátlak z německé 
strany nejmenší a bylo napočítáno 1 661 Čechů (jedinců s českým obco-
vacím jazykem). V roce 1890 jejich počet klesl na pouhých 860, při sčítání 
lidu 1900 vzrostl vlivem národní agitace na 1523 a v roce 1910 mírně klesl 
na 1497. Pro výsledky statistiky obcovací řeči v Brně měl Boháč stejné 
zdůvodnění jako v případě Trutnova. Přiznal rovněž, že brněnští Češi 
podléhali značnou měrou „odnárodňování“, například návštěva českých 
škol v Brně zdaleka neodpovídala počtu a podílu Čechů ve věkové skupině 
7–14 let. Boháč vyzdvihl vyšší přirozený přírůstek českých okresů oproti 
německým na Moravě, zatímco v Čechách a ve Slezsku tomu bylo naopak.55

Poslední Boháčova studie k národním aspektům sčítání lidu v roce 
1910 se týkala srovnání celkového přírůstku obyvatelstva v českých 
a německých oblastech Čech. Boháč vyšel z Rauchbergových údajů, že 
za desetiletí 1901–1910 byl přírůstek obyvatelstva v ryze německých po-
litických okresech 8,58 %, v převážně německých okresech 7,74 %, v ryze 

54 B o h á č ,  Antonín: Příspěvky k národnostní statistice Moravy a Slezska. ČMM 34, 1910, 
s. 128–146, 241–260.
55 B o h á č ,  Antonín: Česká otázka menšinová a výsledky letošního sčítání lidu. Menšinová 
revue 1, 1911–1912, s. 17–19, 88–90, 153–155; t ý ž :  Hlídka výsledků posledního sčítání lidu. 
Menšinová revue 1, 1911–1912, s. 268–273, 325–331, 455–461.
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českých okresech 7,18 % a v převážně českých okresech 7,18 %, tedy že se 
rozdíl mezi českými a německými oblastmi silně zmenšil. Boháč, na rozdíl 
od Rauchberga, šel o úroveň níže a porovnával soudní okresy, načež mu 
vyšlo, že rozdíly v přírůstcích českých a německých soudních okresů jsou 
nižší než u politických okresů, byť stále v německý prospěch. Navíc zjistil, že 
přírůstky německých okresů jsou o dva procentní body vyšší než přírůstky 
německého obyvatelstva v Čechách dle obcovací řeči, což značilo přiroze-
nou asimilaci či nátlak na udání německé obcovací řeči při sčítání lidu.56

Národnostní poměry ve Slezsku a jazykovou hranici podle výsledků 
sčítání lidu v roce 1910 popsal Josef Kudela.57

Dostávám se ke skupině prací se silnějším akcentem publicisticko-
-agitačním. Jejich cílem bylo agitovat před příštím sčítáním lidu, aby čeští 
imigranti v německojazyčných oblastech ztotožňovali obcovací jazyk s ma-
teřskou řečí, dále vyargumentovat nepřesnost výsledků sčítání obcovací 
řeči pro evidenci národnostních poměrů, upozornit na nátlak na české 
menšiny v německých oblastech při sčítání lidu a v neposlední řadě rov-
něž odmítnout připravované či realizované předlitavské správní reformy 
založené na statistice obcovací řeči. Za tím účelem vznikl v dubnu 1899 
Výbor pro sčítání lidu, složený z pracovníků Národní jednoty severočeské 
i Národní jednoty pošumavské. Tento výbor před sčítáním lidu 1900 pod-
nítil mnoho obcí s českou radnicí, aby podaly k politickým úřadům dotaz, 
jakým způsobem se má vykládat pojem „obcovací řeč“, což vzbudilo hodně 
rozruchu. Po dvou letech se transformoval v Národní výbor menšinový, 
do jehož působnosti náležela i problematika sčítání lidu včetně organizace 
soukromého sčítání lidu (proběhlo již v roce 1900). 

Antonín Srb sepsal na základě článků z lokálního německého tisku 
a zpráv z českých národoveckých kruhů článek kritizující zacházení s českou 
menšinou v Sudetech při sčítání lidu v roce 1890. Upozornil na poučení, 
jež vyšlo v téměř identickém znění ve všech německých listech v listopadu 
1890. Poučení interpretovalo (bez opory v oficiálním výkladu – pozn. aut.) 
obcovací řeč jako řeč v domě chlebodárce, přičemž záleží jen na hlavě 
rodiny, jaký jazyk bude trpět ve svém domě, ve své dílně. Podle Srbova 
svědectví se staly případy, kdy čeští obyvatelé vůbec nedostali do bytu 
oznamovací lístek; německé listy publikovaly výzvy zaměstnavatelům, aby 
zanesli u všech dělníků jako obcovací řeč němčinu; po sčítání lidu kriti-
zovaly státní úředníky a duchovní v převážně německých oblastech, kteří 
se přihlásili k české obcovací řeči, a tu a tam otiskovaly i seznamy všech 
místních lidí s českou obcovací řečí. Srb v závěru konstatoval, že uzavřené 

56 B o h á č ,  Antonín: Národní bilance obyvatelstva v Čechách (dle prof. Rauchberga). 
Menšinová revue 1, 1911–1912, s. 23–26; t ý ž :  Národní bilance obyvatelstva v Čechách. 
Menšinová revue 1, 1911–1912, s. 84–88.
57 K u d e l a ,  Josef: Národnostní poměry ve Slezsku. Moravskoslezská revue 10, 1913–
1914, s. 368–377, 417–428.
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německé jazykové území je jenom fikcí, neboť při sčítání lidu tam byly 
hlídány statisíce Čechů.58

V roce 1893 byla v kalendáři českých menšin Česká stráž vydána 
Statistika českých menšin v království Českém, v níž byly seřazeny obce 
s českým obyvatelstvem ve smíšených krajích podle jednotlivých okresních 
hejtmanství. Vedle úředního sčítání byly u některých obcí zveřejněny údaje 
o „skutečném počtu Čechů“.59

Antonín Hubka si dal před sčítáním lidu v roce 1900 za úkol vylíčit 
soudobý stav českých menšin. Vyšel z výsledků posledního sčítání lidu. 
Důležitost nastávajícího sčítání lidu byla podle něj velká – bylo třeba 
dokázat, že v Čechách neexistuje ryze německé území. V knize se omezil 
na popis poměrů na jižní národnostní hranici od Manětína k Havlíčkovu 
Brodu. Probíral ta okresní hejtmanství, v nichž byly smíšené obce, a to 
po jednotlivých soudních okresech. Vyžádal si informace z každé vsi 
a vycházel i ze zkušeností, jež získal za deset let práce v Národní jednotě 
pošumavské. Uvědomoval si vliv prostředí na etnickou a národní identitu, 
proto nelibě nesl odchody dělníků z českých oblastí na sezónní práce 
do německojazyčného pohraničí či zahraničí. Opakovaně nacházel stav, kdy 
si obyvatelstvo samo uvědomovalo výhodnost znalosti němčiny a cílevě-
domě posílalo děti do německých škol či na „handl“. Konstatoval rovněž, 
že mnohým lidem ve smíšených obcích je jedno, s jakou obcovací řečí 
jsou zapsáni.60 To však Hubkovi nebránilo v paušálním konstatování, že 
statistická data sčítání lidu z roku 1890 jsou nesprávná, a tudíž bezcenná, 
a že je důležité, aby Češi hlásili jako svůj jazyk obcovací jazyk mateřský.61

Josef Panýr se vyjádřil ke sčítání obcovací řeči 1910 v oblastech 
působnosti Národní jednoty severočeské. Zdůraznil, že v převážně němec-
kých oblastech se podle výsledků oficiálního sčítání lidu přihlásilo k české 
obcovací řeči o 21,5 % jedinců méně než při soukromém sčítání lidu. Autor 
při srovnání úředního a soukromého sčítání vyšel z toho, že soukromé 
sčítání je dokonale objektivní a přesné, což zajisté nebyla pravda.62 Dále 
zdůraznil, že materiál ke sčítání sesbíraný sčítací komisí při Národní radě 
české dokumentuje nátlak z německé strany, například pohrůžky výpo-
věďmi z bytů, z obcí, propouštěním z práce.63

58 S r b ,  Antonín: Deutscher Terrorismus bei der Volkszählung in Böhmen im Jahre 1890. 
Praha 1891.
59 H u b k a ,  Antonín: Menšinová práce: K jubileu dvacetiletého trvání Národní jednoty 
pošumavské. Praha 1904, s. 141–142.
60 H u b k a ,  Antonín: Naše menšiny a smíšené kraje na českém jihu. Praha 1899.
61 H u b k a ,  Antonín: Sčítání lidu. Praha 1900.
62 Jiří Štaif porovnal některá extrémní tvrzení soukromých sčítání lidu v s. o. Jesenice 
na Rakovnicku s výsledky úředních sčítání za I. republiky a dospěl k závěru, že česká strana 
v těchto případech buď při soukromém sčítání lidu vyvinula značný tlak, anebo uvedla zcela 
nereálná čísla. Š t a i f ,  J.: Multietnicita a statistika, s. 230.
63 P a n ý r ,  Josef: Národní jednota severočeská. Praha 1914.



395

( N E J E N )  B O H Á Č …

Po sčítání lidu 1910 vydali čeští politici, národní pracovníci a odbor-
níci na statistiku sérii článků ve čtvrtém ročníku časopisu Čechische Revue.64 
Snažili se dokázat problematičnost výsledků sčítání lidu, mj. otištěním 
přepisů dopisů a výzev německých národních organizací a starostenských 
úřadů ke sčítání obcovací řeči, nebo dokonce těžko doložitelným tvrzením, 
že sčítání obcovací řeči bylo falšováno, a to nejen obecními úřady a okres-
ními hejtmanstvími, nýbrž i Statistickou ústřední komisí ve Vídni, kde se 
pracovalo bez dostatečné kontroly a téměř výhradně s německými lidmi.65

Několik českých autorů se vymezovalo proti administrativním refor-
mám v Čechách, které připravovala Koerbrova, Gautschova a Bienerthova 
vláda na podkladě výsledků sčítání obcovací řeči. Domnívali se, že by 
výsledky vypadaly jinak, kdyby sčítání probíhalo na základě mateřského 
jazyka a bez vnějšího nátlaku. Jako základní argument jim sloužily výsledky 
soukromých sčítání lidu, které stavěli do kontrastu s oficiální statistikou 
obcovací řeči.66 

Velký význam pro vyjádření představitelného společenství a předsta-
vitelného teritoria měly mapy. Čeští národní pracovníci vydávali i mapy, 
v nichž byly znázorněny národnostní poměry dle výsledků soukromých 
sčítání lidu. Například Robert Turka konfrontoval výsledky oficiálního 
sčítání obcovací řeči 1900 s výsledky soukromého sčítání lidu na Žatecku.67 
Jeroným Šubrt vydal ve spolupráci s V. Hoškem národnostní mapu 21 
okresů severozápadních Čech dle výsledků soukromého sčítání lidu 1900. 
Má sedmibarevnou škálu (česká menšina/většina 0–9,9 %, 10–19,9 %, 
20–29,9 %, 30–49,9 %, 50–69,9 %, 70–89,9 %, 90–100 %).68

*  *  *

V roce 1921 proběhlo na území českých zemí po jedenácti letech 
sčítání lidu. Nová státní moc se, na rozdíl od své předchůdkyně, přímo 

64 Časopis vydával německy germanista Arnošt Kraus ve Vídni. Jeho cílem bylo působit 
na veřejnost v Rakousko-Uhersku v českém nacionálním smyslu.
65 Čechische Revue 4, 1911: K r e j č í ,  Dobroslav: Über die Unbrauchbarkeit der österrei-
chischen Umgangssprachenstatistik, s. 193–203; H u b k a ,  Antonín: Unsere Arbeit, s. 204–209; 
K á l a l ,  Josef: Wie gezählt wurde, s. 209–217; W e y r ,  František: Positive Reformvorschläge, 
s. 224–236; B r á f ,  Albín: Noch ein Wort zur Erhebung der Umgangssprache, s. 294–303; 
B o h á č ,  Antonín: Nochmals die Volkszählung von 1910, s. 304–307.
66 J o k l í k ,  František –  H u b k a ,  Antonín: Vládní předlohy jazykové. Vládní předloha 
o krajských vládách. Praha 1900; Š k á b a ,  Josef: Jazykové a rozhraničovací předlohy vlády 
Bienerthovy ze stanoviska severočeských menšin. In: Jazykové a rozhraničovací předlohy vlády 
Bienerthovy. Praha 1909, s. 10–38; H u b k a ,  Antonín: Jazykové a rozhraničovací předlohy 
vlády Bienerthovy se stanoviska jihočeských menšin. In: tamtéž, s. 39–60; Posudek Národní rady 
české o vládní osnově Bienerthově. Praha 1909; H u b k a ,  Antonín: Soukromé sčítání lidu 1900 
a Gautschovy volební předlohy. Praha 1906.
67 T u r k a ,  Robert: Žatecko na Rauchbergově mapě. Pokroková revue. Měsíčník pro 
politiku, národohospodářství a život kulturní 1905, s. 222–225.
68 Š u b r t ,  Jeroným –  H o š e k ,  V.: Národnostní mapa severozápadních Čech dle 
skutečných poměrů. Most 1908.
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identifikovala s jednou národností (koncept „národního státu Čechů 
a Slováků“), a tomu přizpůsobila i svou národnostní politiku a definici 
národnosti ve sčítáních lidu.69

Už od roku 1919 bylo jasné, že při příštím sčítání nebude zjišťována 
obcovací řeč a bude řešena otázka ingerence obecních samospráv, zaměst-
navatelů a majitelů domů, snažících se o dosažení kýžených výsledků ve sta-
tistice národnostních poměrů, do sčítání lidu. Čeští politikové a národní 
aktivisté kritizovali zaniklý rakouský stát za to, že dostatečně, či dokonce 
úmyslně nebránil nedobrovolné národní asimilaci. Prvorepubliková legis-
lativa spjatá se sčítáním lidu nicméně vedla až k paradoxní situaci, kdy stát 
sice značně omezil nedobrovolnou asimilaci vyplývající z nátlaku na závislé 
vrstvy, ruku v ruce s tím však nechtěl v případě „Čechů“ udávajících ně-
meckou národnost uznat ani tu dobrovolnou. Jak to bylo možné? Zákony 
o sčítání lidu rezignovaly na právně závaznou definici národnosti, přiznaly 
však státním orgánům (podobně jako v rámci Moravského paktu 1905) 
možnost, provést přidělení národnosti na základě vnějších znaků, byť by 
to bylo v rozporu s osobní deklarací dotyčného člověka.

Nebylo totiž ani tak důležité, že se bude nově sčítat národnost, jako 
to, jak bude národnost definována a jakým způsobem bude statisticky 
zjišťována. Prováděcí nařízení k prvnímu sčítání lidu v ČSR vyšlo na konci 
října 1920. Neobsahovalo žádné poučení o tom, co je národnost. Tato infor-
mace se objevila až v návodu k vyplňování sčítacího archu: „Národností jest 
rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem jest zpravidla 
mateřský jazyk. Židé mohou přiznati národnost židovskou.“ Tato „definice“ 
národnosti se stala terčem kritiky. Například člen Statistické ústřední komise 
ve Vídni Wilhelm Winkler, tedy bývalý kolega českých a německých statis-
tiků v ČSR, napsal: „Es ist das eine haarsträubende Vermengung der Begriffe zu 
einem spezifisch tschechischen Kautschukbegriff der Muttersprachen-Nationalität, 
geeignet, alles zuzulassen, was den entscheidenden Organen genehm und alles 
abzuwehren, was ihnen nicht genehm ist.“  70 Sčítání lidu 1921 se v otázce 
zápisu národnosti vskutku pohybovalo mezi subjektivním a objektivním 
pojetím národnosti. Osoba měla udávat národnost, ke které se sama hlásí, 
avšak v předvídání „neuspokojivých“ odpovědí zaváděl stát důslednější 
úřední verifikaci, než tomu bylo v Rakousko-Uhersku. Trend byl tedy 
opačný než v Předlitavsku – tam se deklarovalo sčítání obcovací řeči jako 
objektivního kritéria, ale v praxi státní úřady nařídily, že subjektivní de-
klarace jedince nesmí být předmětem úřední verifikace. V ČSR se oproti 

69 Dochovala se řada archivních materiálů dokazujících, že před oběma sčítáními lidu (tj. 
1921 i 1930) vládní místa zvažovala návrhy kritérií v prvé řadě z pohledu státního zájmu, 
tedy docílení co nejvyššího počtu příslušníků československé národnosti.
70 W i n k l e r ,  Wilhelm: Der Wert der tschechischen Nationalitätenstatistik nach der Volks-
zählung vom 15. Februar 1921. Eger – Leipzig 1923 (Sonderabdruck aus dem Böhmerland 
– Jahrbuch für Volk und Heimat 1923), s. 9.
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tomu sčítala národnost jako předmět svobodné volby, ale charakterizova-
ná mateřským jazykem jako objektivně daným znakem. Důvod takového 
hybridního postupu je zjevný – státní moc chtěla na jedné straně zabránit 
lidem českého a smíšeného etnického původu v možnosti přihlášení se 
k německé národnosti (například na Hlučínsku), na druhou stranu chtěla 
dát možnost či imperativ přihlásit se k československé národnosti i jedin-
cům, jejichž mateřštinou čeština nebo slovenština nebyla, byť byli českého 
či slovenského původu (jedinci narození či vyrostlí v jazykově německém/
maďarském prostředí), anebo českého původu vůbec nebyli, jako třeba 
Poláci a lidé hovořícím směsicí češtiny a polštiny na Těšínsku.

Sčítání národností a celá prvorepubliková národnostní politika našla 
zapáleného kritika na české straně v osobě Emanuela Rádla. Tento biolog 
a filozof kritizoval primordialistický koncept národa a přirozeného českého 
státu vzniklého proti násilnému státu rakousko-uherskému. Dokonce ne-
pokládal výsledky úředního sčítání národností z roku 1921 za spolehlivé, 
a to kvůli nátlaku sčítacích komisařů. Zdůraznil, že na Moravě a ve Slezsku 
odevzdalo hlasy německým politickým stranám o 5,4 % populace více, než 
bylo zapsáno s německou národností, což představovalo asi 215 000 lidí.71 
Za hlavní chybu čs. statistiky považoval pojetí národnosti jako daného stavu 
lidí a ne jako projevu svobodné vůle, jenž by mohl být fixován národnost-
ními matrikami. Pokládal za nepřípustné, že národnost byla některým lidem 
diktována, respektive opravována okresními správami politickými na pokyn 
sčítacích komisařů. Rozlišoval mezi rasově-kulturním pojetím národnosti 
(národnost jako přírodní jev) a politickým pojetím (národnost jako projev 
svobodného ducha). Jednoznačně upřednostňoval druhé pojetí. Národ-
nost totiž vnímal jako sociální jev, jenž nevyrůstá přímo z tělesných nebo 
duševních dispozic jedince, nýbrž se tvoří teprve během jeho sociálního 
života. Neexistuje nějaká a priori daná národnost pro každého, kterou může 
okolí jen posílit, povzbudit k uvědomění nebo znásilnit – okolí je určující 
podmínkou národnostní volby. „Moderní organizace společnosti se nebojí 
veřejného mínění, nýbrž počítá s ním a zabezpečuje mu volnost. Úkolem vlády 
je zabránit krajním výstřelkům agitace (jež je částí veřejného mínění), zabránit 
tzv. špinavé konkurenci, ale jinak by bylo absurdní v moderní společnosti, kdyby 
vláda zapověděla agitaci jakožto nemravný prostředek znásilňující přirozené 
cítění obyvatelstva. To by v praxi znamenalo jen, že by si vláda vyhradila 
agitaci pro sebe. V praxi je ovšem těžké rozhodnout, kde se končí dovolená agi-
tace, tj. přesvědčování a přemlouvání, a kde se počíná agitace špinavá, tj. násilí 

71 R á d l ,  Emanuel: Válka Čechů s Němci. Praha 1993, s. 248, 249, 253. Rádl zde však 
nezohlednil menší podíl neplnoletých lidí v německé populaci, takže reálný rozdíl byl mno-
hem nižší (viz níže). Přesto rozdíl byl – Winkler na základě volebních výsledků německých 
politických stran a věkové struktury německé populace vyčíslil, že by počet Němců v celé 
ČSR měl být vyšší o 202 000 lidí. Viz W i n k l e r ,  Wilhelm: Neuere Zahlen zur Statistik 
der Sudetendeutschen. Sudetendeutsches Jahrbuch 1929, s. 35–46, zde s. 39–40.
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na svobodě přesvědčení.“ Nelze podle něj dekretovat, že národnost je přírodní 
fakt a že se nesmí porušovat agitací. Ve státě je velký počet národnostně 
neuvědomělých lidí. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla dlouho před 
sčítáním provedena agitace, tj. aby byl lid poučován schůzemi, novinami, 
brožurami atd. a aby mu tak byla dána opravdová možnost volby. Rádl 
nepochyboval o tom, že se před válkou děly nepřístojnosti, ale ty by bylo 
třeba přesně vymezit a přesnou soustavou jim čelit. Sčítání 1921 však bylo 
provedeno pod tlakem domněnky, že existuje jakýsi přírodou daný počet 
Čechů, Němců, Maďarů a Poláků a že násilí rakouské a maďarské spočívalo 
v tom, že nedovolilo, aby se projevili, a že teď bude sčítání upraveno tak, 
aby promluvila sama příroda. 

Rádl se vyjádřil i k vyzdvihování spravedlivosti sčítání národností 
v I. republice. Podle něj byl směrodatný fakt, že se národnosti sčítaly v Ra-
kousku za jiné psychologické situace a za jiných mocenských poměrů, což 
mělo nutně vliv na výsledky, jichž se úřady dopočítaly. Tento vliv veřejného 
mínění na výsledek sčítání byl čs. aktivisty a politiky přehlédnut a rozdíl 
výsledků sčítání rakouského a československého byl následně vykládán 
jen v tom směru, jako by rakouské sčítání bylo nepřirozené a násilné.72 

Rádl vedl polemiku zejména s Antonínem Boháčem, jenž se po pře-
vratu stal čelným čs. demografem a důležitou osobností Státního úřadu 
statistického. Podle Boháče by bylo nejvhodnější zjišťovat mateřský jazyk 
jako znak kmenové národnosti a zároveň i národnost (duševní, ideovou). 
Zjistila by se tak i případná asimilace jedince. Pokud by byl proti takové-
mu řešení (tj. zjišťování jazyka i národnosti) odpor, což se skutečně stalo, 
byl Boháč pro zjišťování mateřského jazyka jako prostředku přiznání 
národnosti.

Boháč hájil metodiku sčítání národnosti uplatněnou v roce 1921. 
„Pokud byl při sčítání lidu veden zápas o duše, byli to v českých zemích kromě 
lidí pocházejících z rodin smíšených vesměs lidé českého původu, národně málo 
uvědomělí a žijící delší dobu v německém prostředí. Nešlo o lidi německého 
původu, z nichž by sčítací komisaři byli chtěli udělat Čechy; všechny sporné 
případy rozhodované Nejvyšším správním soudem týkaly se lidí českého rodu.“ 
Přiznávání národnosti nikoli svobodnou volbou, nýbrž podle skutečností 
daných předchozím životem byl podle Boháče jediný prostředek, jak lidi 
sociálně slabé a závislé uchránit před nátlakem a jak jim zajistit aspoň 
poměrně svobodnou národní konfesi.73 

Tato argumentace se z dnešního pohledu nejeví jako bezproblémová 
– kdo byl ve chvíli, kdy čs. stát odstřihl obecní samosprávy od ovlivňování 
sčítání lidu a české elity byly u moci, oním utlačovatelem? Antonín Boháč 
ve své argumentaci evidentně spojil dvě odlišné věci: nátlak a „národní 

72 R á d l ,  Emanuel: Národnost jako vědecký problém. Praha 1929, s. 51, 55, 74, 75, 77–80.
73 B o h á č ,  Antonín: Národnost a sčítání lidu. K Rádlovu sociologickému rozboru naší 
národnostní statistiky. Praha 1930, s. 5, 14.
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neuvědomělost“, tj. absenci národní identity. Státní moc potírala spolu 
s násilnou asimilací i asimilaci dobrovolnou, navíc jen v případě, pokud 
se děla směrem od české k německé národnosti.

Boháč přiznal rozpor u Židů, kterým bylo v roce 1921 dáno na vy-
branou zapisovat národnost řečovou („objektivní“) nebo subjektivní. Byl 
toho mínění, že duchu sčítání by odpovídalo, kdyby přiznání židovské 
národnosti bylo vázáno na určité vnější objektivně kontrolovatelné znaky.74 

Tabulka č. 2: Národnostní složení českých zemí (kromě cizinců) v %
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Čechy 63,2 36,8  66,64 33,04 0,17 0,02 67,19 32,38 0,18 0,02
Morava 71,75 27,6 0,6 78,29 20,93 0,58 0,08 79,62 19,51 0,50 0,05
Slezsko 24,3 43,9 31,7 47,56 40,53 0,59 11,24 52,59 35,93 0,47 10,94

Zdroje: Oesterreichische Statistik. Neue Folge. Band I: Die Ergebnisse der Volkszählung vom 
31. Dezember 1910, Heft 1: Die summarischen Ergebnisse der Volkszählung. Wien 1912; 
Československá statistika. Svazek 9, Řada VI. (Sčítání lidu, sešit 1). Sčítání lidu v Republice 
československé ze dne 15. února 1921. I. díl. Praha 1924; Československá statistika. Svazek 98, 
Řada VI. (Sčítání lidu, sešit 7). Sčítání lidu v Republice československé ze dne 1. prosince 
1930. Díl I. Praha 1934.

Státní moc oficiálně interpretovala výsledky sčítání lidu 1921, včetně 
sčítání národností, v příslušném svazku Československé statistiky, a to formou 
tabulek i doprovodného textu. V něm se nacházela i jedna formulační 
„perla“: „Vytvořením spisovného jazyka slovenského v 19. století byl rozdělen 
československý národ ve dvě větve: českou a slovenskou.“  75 Autor celé textové 
části, Antonín Boháč, popsal německé jazykové území v ČSR a vyčíslil 
soudní okresy, v nichž Němci dosáhli při sčítání lidu většinu, kvalifikovanou 
menšinu, respektive méně než kvalifikovanou jednopětinovou menšinu 
populace. V tabulkovém přehledu představil všechny soudní okresy s více 
než 20 % podílem německé národnosti, podobně postupoval u dalších 
menšinových národností.

Boháč dále srovnal čísla o obcovací řeči v českých zemích ve sčítání 
lidu 1910 a o národnosti obyvatelstva ve sčítání lidu 1921. Změny zdů-
vodnil několika faktory: 1) Národnost řady jednotlivců v národnostně 
smíšených krajích je jiná než jejich obcovací řeč; 2) Nově byla zavedena 
židovská národnost; 3) V Rakousku byl omezen výběr jazyků, kdežto 
v ČSR není žádné omezení, jaká národnost smí být zapisována; 4) „Předpisy 

74 Tamtéž, s. 21.
75 Československá statistika. Svazek 9, řada VI, Sčítání lidu v RČS ze dne 15. února 1921, 
I. díl. Praha 1924, s. 61.
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a instrukcemi vydanými k prvnímu sčítání lidu v ČSR byla mnohem účinněji 
zaručena národnostním menšinám ochrana před útiskem pro přiznání k vlastní 
národnosti, než tomu bylo v Rakousku, v Uhrách i v Prusku.“  76 Zdůvodnění 
považuji za nedomyšlená a zjevně tendenční. Zavedení židovské národ-
nosti do sčítání lidu nemohlo mít výraznější vliv, neboť se k ní přihlásilo 
jen 180 855 lidí a z nich plných 83 % na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 
Co se kategorizace národností (obcovacích řečí) týká, byla na tom ČSR 
podobně jako Předlitavsko – na rozdíl od něj sice v předpisech nezveřejnila 
seznam národností, které mohou být zapisovány, to však neznamená, že 
umožnila zápis jakékoliv národnosti (třeba slezské u Šlonzáků), nehledě 
k tomu, že verifikovala „správnost zapsané národnosti“. V Prusku se beze-
sporu odehrál národnostní útisk menšin (včetně české) v době kulturního 
boje, nebyla však potlačena svoboda zápisu mateřské řeči při sčítání lidu, 
což dokazuje srovnání výsledků pruského sčítání v roce 1910 a čs. sčítání 
v roce 1921 na Hlučínsku.

Boháč v Československé statistice rovněž zdůvodnil, proč bylo napočítá-
no v Čechách, na Moravě a na Opavsku o 509 000 Němců méně a o 328 000 
Čechů více ve srovnání s posledním předválečným sčítáním obcovací řeči. 
Za základní faktory považoval: větší válečné ztráty Němců, odklon Židů 
od německé národnosti, přesun několika desítek tisíc Němců do kategorie 
cizích státních příslušníků a v neposlední řadě „umělé navyšování počtu 
německého obyvatelstva zapsáním mnoha Čechů národně neuvědomělých nebo 
hospodářsky a sociálně závislých“ před I. světovou válkou. Češi podle něj 
získali možnost „svobodně se hlásiti ke své vlastní národnosti československé“. 
Důkaz svobodného zápisu v roce 1921 viděl v tom, že národnostní poměry 
zůstaly téměř nezměněny v české části Čech, Moravy a Opavska, avšak velké 
přesuny nastaly v okresech německých a národnostně smíšených. Tuto 
argumentaci považuji za zcela nepochopitelnou. V čem spočívá její důkazní 
hodnota? Stejně tak lze v uvedeném vidět „důkaz“ v tom smyslu, že stát 
tlačil na zápis čs. národnosti, jež byla v ryze českých oblastech zapisována 
v podobě obcovací řeči již dříve.

Odděleně bylo pojednáno Těšínsko, kde se při porovnání let 1910 
a 1921 odehrál prudký vzestup čs. národnosti ve sčítání lidu (nárůst 
o 64 431 lidí), mírný pokles Němců (o 8 807) a rapidní úbytek Poláků 
(o 68 824). Zde byly příčiny nezpochybnitelné: přesun několika desítek 
tisíc Poláků z Haliče do kategorie cizinců a podpora šlonzáckého hnutí čs. 
vládou, jež umožnila Šlonzákům výběr národnosti.77

Tabulky inkorporované do textové části mj. znázornily obcovací 
jazyk, resp. národnost domácího obyvatelstva v Čechách, na Moravě 
a na Opavsku podle národnostních skupin okresů v letech 1880–1921, 

76 Tamtéž, s. 62–69.
77 Tamtéž, s. 69.
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přičemž byly odlišeny okresy české, německé, smíšené s českou většinou 
a smíšené s německou většinou. Jiná tabulka přinesla výčet okresů českých 
zemí s vysokým přírůstkem čs. národnosti.78

V jedné záležitosti Československá statistika zjevně zareagovala 
na kritiku německých autorů (viz níže), kteří porovnávali výsledky sčítání 
národností s výsledky voleb do poslanecké sněmovny, v nichž si německé 
politické strany vybralo v Čechách o 0,8 % plnoletého obyvatelstva více, 
než kolik mělo zapsanou německou národnost, a na Moravě a na Opavsku 
podíl voličů německých politických stran převážil podíl Němců na populaci 
dokonce o více než 1,5 %. Boháč argumentoval tím, že v okresech s čs. 
většinou bylo poměrně méně oprávněných voličů kvůli pozdnímu pří-
chodu legionářů, a rovněž tam byla nižší volební účast. Je však nápadné, 
že zůstal jen u souhrnných čísel pro celé země a navíc se vůbec nezmínil 
o Hlučínsku, kde byl rozdíl obrovský.79 

Další důkaz správnosti zápisu národnosti v ČSR shledal autor 
ve srovnání národnosti dětí ve věku 5–14 let s národností dětí národních 
škol v roce 1921 (rozdíl u Němců byl v Čechách 0,7 %, na Moravě 0,9 %, 
a ve Slezsku 0,2 %, u Poláků ve Slezsku 4,1 %): „Výsledky obou šetření 
národnosti, vzájemně se potvrzujíce, dokazují, že národnostní statistika českoslo-
venská jest vybudována na podkladě úplně pravdivém a naprosto spolehlivém.“  80  
Důkazní hodnota je zjevně nulová, neboť nedokazuje nic víc než jen 
shodnost kritérií aplikovaných na definici národnosti ve sčítání lidu a při 
zápisu dětí do škol. Školský zákon z 3. dubna 1919 určoval, že děti mo-
hou navštěvovat pouze školy, jejichž vyučovací jazyk je shodný s jejich 
mateřským jazykem (samozřejmě za předpokladu, že taková škola byla 
dosažitelná z místa bydliště). Mateřský jazyk byl i základním kritériem při 
zápisu národnosti ve sčítání lidu. Wilhelm Winkler navíc kritizoval jako 
nedomyšlenost jinou věc: někteří žáci z této věkové skupiny už přešli 
na gymnázium, přičemž tyto přestupy vzhledem k vyššímu zastoupení Něm-
ců v movitější a městské populaci snížily více německý než český podíl.81 

Před sčítáním lidu 1930 stát zohlednil některé námitky odborné (včet-
ně Nejvyššího správního soudu) i laické veřejnosti proti definici národnosti 
při předchozím sčítání lidu. Při sčítání v roce 1930 se už připouštělo, že 
mateřská řeč není výlučným kritériem pro stanovení národnosti. Výjimka 
však byla umožňována pouze v případě, když člověk nemluvil mateřským 
jazykem ani ve své rodině ani v domácnosti a zároveň úplně ovládal řeč 
„nemateřské národnosti“. Jen Židé mohli nadále svobodně volit mezi sub-
jektivním a objektivním pojetím národnosti.

78 Tamtéž, s. 71, tab. 66; s. 74, tab. 69.
79 Tamtéž, s. 79.
80 Tamtéž, s. 78.
81 W i n k l e r ,  W.: Neuere Zahlen zur Statistik der Sudetendeutschen, s. 35–46, zde s. 39.
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Výsledky sčítání národností v roce 1930 popsal a s předchozím 
sčítáním lidu 1921 porovnal Antonín Boháč. První studie se týkala Čech. 
Jak už bylo obvyklé, sledoval a porovnával trendy v okresech českých, 
německých, většinově českých a většinově německých. Pokračující pokles 
podílu německé národnosti v Čechách (1921–1930 o 0,65 %) a paralelně 
k tomu vzrůst českého podílu vysvětlil nejen rozdílem v přirozeném pří-
růstku a ve vystěhovalectví, nýbrž i změnami národní příslušnosti a půso-
bením asimilačních sil. Boháč konstatoval, že většinově německé oblasti 
měly v období 1921–1930 pořád rychlejší růst než české, avšak tento růst 
způsobili především imigranti z českých oblastí – Čechů (Čechoslováků) 
v okresech většinově německých přibylo 24 %, kdežto Němců jen 4,3 %. 
Boháč zdůraznil, že to není důsledek politické převahy čs. národa, nýbrž 
pokračování předválečného trendu.82

Druhá Boháčova studie analyzovala trendy v období mezi prvním 
a druhým meziválečným sčítáním v Zemi moravskoslezské. Na rozdíl 
od Čech měly české okresy v průměru znatelně vyšší přirozený přírůstek 
než německé. Celkově počet Němců ve dvacátých letech stagnoval (v roce 
1930 bylo napočteno jen o 1990 příslušníků německé národnosti více než 
v roce 1921), takže podíl německé národnosti klesl z 24,67 % na 22,90 %. 
Při zahrnutí demografických ukazatelů dospěl Boháč k závěru, že mělo 
přibýt asi 41 000 Němců. Přibližně polovina z tohoto počtu šla podle jeho 
názoru na vrub migracím. U druhé poloviny Němců se pak mělo jednat 
o změnu jazyka, změnu národnostního přesvědčení a o vlivy národnostní 
asimilace, která se nejsilněji projevuje u rozptýlených jedinců v jinonárod-
ním prostředí a ve smíšených rodinách.83 

Němečtí autoři nesdíleli Boháčův optimismus ve věci přesnosti 
a neotřesitelné spravedlivosti čs. sčítání národností. Gustav Peters a Alois 
Erben zdůraznili již výše zmíněný rozdíl mezi podílem německé národnosti 
na obyvatelstvu podle sčítání lidu 1921 a volebním výsledkem německých 
politických stran v roce 1920, aniž by však zohlednili vyšší podíl dětí 
a mladistvých (tj. jedinců bez volebního práva) v české populaci. Daleko 
oprávněněji upozornili na lokální specifikum Hlučínska, kde bylo 82 % 
obyvatelstva zapsáno s čs. národností, avšak ve volbách dominovaly ně-
mecké politické strany.84

82 B o h á č ,  Antonín: Národnostní poměry v Čechách podle nového sčítání lidu. Praha 1931, 
s. 113–128, zde s. 119–121.
83 B o h á č ,  Antonín: Národnostní poměry v zemi moravsko-slezské podle předběžných 
výsledků sčítání lidu. Praha 1932.
84 P e t e r s ,  Gustav –  E r b e n ,  Alois: Die Deutschen in der Tschechoslowakei. Berlin 
1930. V parlamentních volbách v roce 1925 volilo podle autorů německé strany 65 % oby-
vatelstva, české 29 % a komunisty 5 %. Německé vyslanectví v Praze zaznamenalo mírně jiná 
čísla: 61,9 % pro německé strany, 32,8 % pro české strany a 5 % pro KSČ. Viz A l e x a n d e r , 
Manfred: Deutsche Gesandschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in 
den Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil II. 1921–1926. München 2004.
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Specifické situace Hlučínska si všiml i Gustav Fochler-Hauke, jenž 
ve své knize srovnal data ze sčítání národností z let 1921 a 1930, přičemž 
knihu rozčlenil na kapitoly podle jednotlivých německých jazykových 
území a ostrovů. Je zajímavé, že pokles podílu Němců po válce zdůvodnil, 
kromě německých válečných ztrát a odklonu židů od německé národnosti, 
i „odštěpením dříve přizpůsobených Slovanů“ („Absplitterung seinerzeit 
angeglichener Slawen“  ).85

Komparaci výsledků obou meziválečných sčítání národností provedl 
i F. W. Etzler. Jeho hlavním záměrem bylo zjevně doložit expanzi Čechů 
na německé území. Za tím účelem sestavil mj. tabulku porovnávající pro 
31 soudních okresů s německou většinou populace v roce 1921 procentní 
nárůst/pokles Čechů/Němců za období 1921–1930. Rovněž zobrazil 
na mapách nárůst počtu Čechů v německém většinovém území podle 
soudních okresů (národnostně smíšené okresy za účelem výpočtu rozdělil) 
v období 1910–1921, respektive 1921–1930.86

Erwin Winkler si ve své analýze národnostní statistiky z roku 1930 
všiml toho, jak byly výsledky v některých městech ovlivněny započítáním 
vojenské posádky – v Chebu takto vzrostl podíl čs. národnosti z 6,8 % 
na 12,2 % a v Opavě z 30,5 % na 33,7 %. Podobně jako Boháč zazname-
nal, že v Čechách počet Němců v období 1921–1930 vzrostl (o 4,5 %), 
zatímco na Moravě a ve Slezsku stagnoval. Mezi faktory ovlivňující vývoj 
zahrnul vedle přirozeného přírůstku, domácích migrací a vystěhovalectví 
i změnu vyznání (tj. národnosti) jednotlivců a vědomé ovlivňování ze 
strany sčítacích orgánů.87

Německým autorem, jenž se v době I. republiky nejvíce vyjadřoval 
k tématu, byl zřejmě Albin Oberschall. První knížku vydal ještě v době, kdy 
nebyly k dispozici výsledky sčítání lidu z roku 1921, takže vyšel z výsledků 
parlamentních voleb z roku 1920. Do německé národní državy následně 
započítal všechny obce s více než 50 % hlasů odevzdaných německým 
stranám. Vyčíslil ztráty v jednotlivých regionech (dříve většinově německé 
obce, které podle výsledku parlamentních voleb ztratily německou majo-
ritu), přičemž je důležité, že příčiny hledal především na německé straně 
(smíšené sňatky, prodej majetku do rukou Čechů, zaměstnávání českých 
dělníků v německém průmyslu) a dále v expanzi českých úředníků a při-
pojování českých obcí k dříve většinově německým (například rozšiřování 
Brna a Olomouce). Na základě výsledků parlamentních voleb se domníval, 
že v českých zemích čítá německá národnost 3,2 milionu lidí (podle vý-

85 F o c h l e r - H a u k e ,  Gustav: Deutscher Volksboden und Deutsches Volkstum in der 
Tschechoslowakei. Heidelberg – Berlin 1937.
86 E t z l e r ,  F. W.: 20 Jahre sudetendeutscher Verlustbilanz 1918–1938. Wien – Leipzig 
1938.
87 W i n k l e r ,  Erwin: Die Tschechoslowakei im Spiegel der Statistik. Karlsbad – Leipzig 
1937.
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sledků sčítání lidu 1921 to bylo o 230 tisíc méně).88 V další knížce provedl 
srovnání sčítání národností 1921 se sčítáními obcovací řeči 1880–1910. 
Stále ještě neměl k dispozici data sčítání 1921 pro jednotlivé obce, takže 
si vystačil s dosti spornou metodou, kdy celé soudní okresy s většinou 
německé národnosti, bez ohledu na národnostní složení jednotlivých obcí, 
započetl do německé národní državy.89

O pár let později, kdy už měl k dispozici výsledky sčítání národností 
v obcích, své starší údaje přepočítal tím způsobem, že k německému jazyko-
vému území počítal katastrální výměry obcí s více než 50 % Němců. Nazval 
jej uzavřeným německým územím, navzdory faktu, že některé většinově 
německé obce byly obklopeny českými obcemi. Součástí knihy je i jazyková 
mapa ČSR podle soudních okresů, jež rozlišuje soudní okresy s více než 
2/3 Němců, s německým podílem 2/3–½, ½–1/5, respektive méně než 1/5 
(hranice byla důležitá pro nabytí jazykových práv). I v poslední skupině, 
tj. v českých okresech, mapa rozlišuje, jestli se v okrese nachází alespoň 
jedna většinově německá obec či ne.90

Závěr

Ve společnosti vstupující do éry modernizace vzrostl význam jazykové 
a národnostní otázky. Novou společenskou potřebu reflektovaly nejrych-
leji topografické a etnografické práce, o něco později se objevily články 
národních agitátorů plnící mobilizační a zároveň i legitimizační funkci.

Nejpomalejší reakci měla státní statistika, jež zařadila kategorii ob-
covací řeč mezi sčítané materie až v roce 1880. Nicméně už při úředním 
soupisu lidu v roce 1846 a 1851 byl zjišťován jazyk obyvatelstva každé 
osady a výsledky byly publikovány na počátku 50. let v Handbuch der 
Statistik des österreichischen Kaiserstaats. Podle mého názoru se jedná o vý-
znamný mezník – poté už nemohli ani nejzapálenější nacionální agitátoři 
typu Schuselky či Šafaříka nadsazovat počty příslušníků svého etnika ad 
absurdum.

Společným rysem statistických šetření etnických poměrů, předlitav-
ských i prvorepublikových, byla problematičnost statistické kategorizace 
(tj. vymezení portfolia možností nabízených respondentům) a promítnutí 
státního zájmu do této kategorizace. Považuji za prokázané, že důležitý 
nebyl ani tak název sčítané kategorie (obcovací řeč, národnost), jako spíš její 

88 O b e r s c h a l l ,  Albin: Der politische Besitzstand der Deutschen in den Sudetenländern. 
Eger 1922.
89 O b e r s c h a l l ,  Albin: Die Deutschen der Sudetenländer 1880–1920. Reichenberg 
1923.
90 O b e r s c h a l l ,  Albin: Die Nationalitätenfrage in der Tschechoslowakei. Reichenberg 
1927.
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výklad. Za značně problematické považuji veškeré pokusy o „měření“ v tom 
směru, zdali byla spravedlivější evidence etnických poměrů za Rakouska 
nebo za I. republiky. Záleží na úhlu pohledu a ten se bude lišit podle toho, 
zda ztotožníme státní zájem s národními zájmy či nikoli. 

Po zveřejnění výsledků prvních sčítání lidu a z nich vycházejících 
dobových studií byly známy demografické a migrační trendy, stejně jako 
odlišnosti v sídelní situaci Němců v Čechách, respektive na Moravě. Ani 
němečtí autoři nemohli popřít vyšší přirozený přírůstek českojazyčného 
a ve Slezsku i polskojazyčného obyvatelstva oproti německy hovořící 
populaci, stejně tak jako slovanské migrace do německojazyčných oblastí 
a do městského prostředí. Němečtí aktivisté se proto soustředili na podporu 
etnické asimilace a takový výklad statistické kategorie „obcovací řeč“, který 
umožňoval zápis etnických ne-Němců s německou obcovací řečí. Čeští 
aktivisté oproti tomu interpretovali obcovací řeč jako etnickou národnost, 
se kterou se jedinec už narodí.

V prvorepublikových sčítáních lidu se státní moc přiklonila k takové-
mu výkladu národnosti, který na většině území státu nařizoval objektivní 
kritérium zakládající se především na mateřském jazyku, avšak ve spe-
cifických oblastech (Těšínsko, některé oblasti Slovenska) upřednostnil 
subjektivní hledisko umožňující zapsat čs. národnost i jedincům, pro které 
nebyla čeština či slovenština aktuálně mateřským jazykem. Němečtí akti-
visté a politici poukazovali na účelový výklad národnosti, jenž byl vskutku 
v některých aspektech vědecky neobhajitelný. Zapomínali však na to, jak 
účelově si o pár desítek let dříve interpretovali obcovací řeč. Porovnává-
ním s volebními výsledky německých politických stran se snažili dokázat, 
že způsob sčítání národností podhodnocuje počet příslušníků německé 
národnosti. Nepustili ze zřetele ani horší demografické vyhlídky Němců 
a tím více apelovali na „národní disciplínu“.

Závěrem bych rád zdůraznil, že sčítací praxe a národnostní politika 
jako celek se v I. ČSR neodchylovaly od dobových standardů a měly by 
být hodnoceny s ohledem na dobový kontext a ne dnešními měřítky – 
poučná je v tomto ohledu třeba národnostní politika v Alsasku-Lotrinsku 
či Polsku po roce 1918.91

91 K tomu více v mé studii Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých 
zemích 1880–1938. Část I.: Předlitavské období, která vyjde v časopise Moderní dějiny. Studie 
obsahuje i odkazy na literaturu.
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(Nicht allein) Boháč versus Rauchberg
Die zeitgenössischen Reflexionen der Ergebnisse  
der Volkszählungen 1880–1930

Mit dem Anwachsen der Bedeutung der nationalen Identität im 19. Jahrhundert wuchs 
auch der Bedarf nach einer quantitativen Artikulation der ethnisch-nationalen Zugehörigkeit. 
Die zeitgenössischen Angaben hinsichtlich der Zahl der Angehörigen der einzelnen Ethnien 
erfüllten nämlich eine wichtige Rolle in den die Nation formierenden Prozessen sowie in 
der Politik des Staates. Die Studie rekapituliert zunächst die Entwicklung bis zum Jahre 
1880, und zwar aus dem Blickwinkel der Evidenz der ethnischen Prozesse in vorstatistischer 
Zeit. Nachfolgend werden eingehend die tschechischen und deutschen zeitgenössischen 
Studien analysiert, die die Ergebnisse der Muttersprache (1880–1910) sowie der Nationa-
lität (1921–1930) interpretierten, wobei sich der Autor bemüht die Interessenspositionen 
der Staatsmacht, der tschechischen nationalen Aktivisten sowie der deutschen nationalen 
Aktivisten zu reflektieren.
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Already in course of its development within the Lands of the Bohemian Crown, the 
Těšín region belonged among areas with a specific ecclesiastical government and church 
life. Impacted by the manifold influences from both neighboring and distant regions, 
the spiritual life of the inhabitants was molded by its mixed nationality structure, 
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Republic and Poland in the 20th century. The study focuses on the spiritual life in the 
Czech part of the region after WWII, in which beside the Catholic Church the so-called 
Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession played an important role. 
The national and religious problems clashed in the strongly religious region, which 
significantly projected on political development. Already in 1945–1948 and especially 
in the anti-ecclesiastic crusade after February 1948, the Communist Party knew how 
to exploit these conflicts. The case of the Těšín region thus manifests the significance 
of the changing Communist ecclesiastic policy for the position of the above churches’ 
representatives and especially for the life of simple believers. Though the totalitarian 
regime’s efforts to limit the influence of the clergy and promote atheist ideology seemed 
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cretaries, Pacem in terris, atheist education

Československá historiografie nevěnovala zatím vývoji českého Těšín-
ska obecně, ale zejména po roce 1945 příliš velkou pozornost. Její zájem 
se omezoval především na mezinárodní otázky česko-polských vztahů, 
v nichž hrál region významnou roli, resp. na přelomová období politických 
a nacionálních sporů zdejších obyvatel. Ty v poslední době sledoval napří-
klad Jiří Friedl v monografii o vývoji vztahů Čechů a Poláků na Těšínsku 
v letech 1945–1949.1 Nevelké území jihozápadní části někdejšího Těšín-
ského knížectví, které se v průběhu 20. století opakovaně stalo předmětem 
sporu mezi Československem a Polskem, přitom představuje zajímavý 
historický fenomén z několika úhlů pohledu. Jeho vývoj je exemplárním 

1 F r i e d l ,  Jiří: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949. Praha – Brno 2012. Tamtéž srov. 
rozsáhlý přehled literatury o dějinách Těšínska (s důrazem na práce věnující se problematice 
vývoje ve 20. století). Z polského pohledu viz např. N o w a k ,  Krzysztof: Miejszość polska 
w Czechosłowacji 1945–1989. Między nacjonalizmem i ideą internacjonalizmu. Cieszyn 2012.



408

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

příkladem významu mikrohistorie pro poznání obecnějších vývojových 
trendů. Národnostní vztahy se tu například proplétaly dosti komplikovaně 
se specifickým náboženským vývojem oblasti, jemuž na rozdíl od českých 
historiků věnuje značnou pozornost polská, zčásti i německá literatura.2 

O stručné vysvětlení kořenů zdejšího složitého náboženského vývoje 
jsem se pokusila ve své studii o historii církevního života na Těšínsku.3 
Jsou spojeny se vznikem Slezské evangelické církve augsburského vy-
znání ve druhé polovině 16. století, jež se výrazně prosadila zejména 
mezi německým a polským obyvatelstvem Těšínského knížectví. Těšínsko 
nepostihoval proces rekatolizace spojený s průběhem třicetileté války tak 
výrazně (a hlavně ne po tak dlouhé časové období) jako Čechy a Mora-
vu. Náboženský život tu ovlivnilo zejména definitivní převzetí vlády nad 
knížectvím Habsburky, po němž následovalo od poloviny 17. století asi 
šedesátileté období tuhé rekatolizace. Většina obyvatelstva oblasti se pod 
jeho vlivem vrátila do lůna katolické církve, která si pak v průběhu dalšího 
vývoje zachovala v regionu dominantní postavení. Částečný obrat nastal 
následkem Altranstätské konvence z 1. září 1707,4 kdy císař Josef I. pod 
tlakem švédského krále Karla XII. povolil pro Slezsko svobodné vyznání 
luterské víry. Její plný rozvoj umožnilo vydání tolerančního patentu v roce 
1781, v průběhu dalších desetiletí pronikala do zdejších evangelických 
sborů řada vlivů ze sousedních zemí, ale i ze vzdáleného Nového světa. 
Evangelíci augsburského vyznání si udrželi v rámci knížectví významné 
postavení, před rozpadem Rakouska-Uherska církev čítala v 18 sborech 

2 C h m i e l ,  Peter –  D r a b i n a ,  Jan (eds.): Stosunki wyznaniowe na Śląsku 
Cieszyńskim od średnowiecza do współczesności. Die konfessionellen Verhältnisse im Teschener 
Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ratingen 2000; P a ł k a ,  Elżbieta: Śląski Kościoł 
Ewangielicki Augsburgskiego Wyznannia na Zaolziu. Wroclaw 2007; W a g n e r ,  Oskar: Kościół 
macierzysty wielu krajów. Historia Koscióła Ewangielickiego w Ksiąstwie Cieszyńskim w latach 
1545–1918/1920. Bielsko-Biała 2008; M a n d z i u k ,  Józef: Historia kościola katolickiego 
na Śląsku. Warszawa 2005; podrobnou bibliografii literatury k historii evangelické církve 
na Těšínsku uvádí S z y m e c z e k ,  Józef (ed.): Stát, církev a národ v československé části 
Těšínského Slezska 1945–1953. Český Těšín 2004. K a r p ,  Hans-Jürgen: Universalkirche 
und kirchlicher Partikularismus in Ostmitteleuropa. Die exemten Bistümer. In: Willoweit, D. – 
Lemberg, H. (Hgg.): Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Historische Beziehungen 
und politische Herrschaftslegitimation. München 2006, s. 209–226; B u d n i o k ,  Józef: 
Specifika wyznaniowa polsko-czeskiego pogranicza jako fenomen integralności europeijskiej. In: 
W poszukowaniu nowej tożsamości Europy. Bytom 2006, s. 201–211; K a n i a ,  Tadeusz: 
Uwarunkowania i przejawy prześledowań Kościola katolickiego na Zaolzie w okresie komunizmu. 
In: Kvestie wyznaniowe w społeczeństwach wiolokulturowych. Cieszyn 2002, s. 71–88; J o -
s i e k ,  W.: Náboženské poměry na českém Těšínsku. In: Kadlubiec, K. D. a kol.: Polská národní 
menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997, s. 165–183.
3 P a v e l č í k o v á ,  Nina: Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evan-
gelické církve a. v.). In: Muric, J. (ed.): Církevní diskurz v širším společensko-historickém 
kontextu českého Těšínska. Ostrava 2013, s. 11–38. Studie byla součástí grantového projektu 
SGS Ostravské univerzity.
4 Podrobněji srov.: S p r a t e k ,  Daniel: Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku 
v letech 1709–1781 a jejich vliv na uspořádání toleranční církve v Rakousku (1. díl). Revue 
církevního práva – Church Law Review 2002, č. 1, s. 17–50.
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celkem 96 tisíc věřících, z toho 69 tisíc Poláků, 20 tisíc Němců a pouze 
sedm tisíc Čechů.5 

Rozdělení území bývalého Těšínského knížectví v roce 1920 zname-
nalo významný zásah také do dalšího vývoje obou dominantních církevních 
organizací. Římskokatolická církev si uchovala příslušnost k Vratislavi, která 
se stala v roce 1930 sídlem arcidiecéze, celkem vyznávalo katolickou víru 
asi 73 % (145,7 tisíce osob) všech obyvatel českého Těšínska. Mezi jejími 
věřícími převažovalo české obyvatelstvo, ale hlásilo se k němu také více 
než 60 % zdejších obyvatel polské národnosti (cca 54 tisíce osob), ostatní 
Poláci i většina zdejších Němců se přiklonila k vyznáním evangelickým. 

Pro další osud obyvatel Těšínska po skončení 2. světové války je nutno 
připomenout, že v průběhu nacistické okupace byla velká část polských 
kněží i věřících bez rozdílu vyznání přinucena přijmout tzv. volkslistu, 
v podstatě přiznání příslušnosti k německé národnosti, rozdělené do čtyř 
stupňů.6 Pokud ji kněží odmítli, byli zproštěni úřadu, vyhnáni z far, prošli 
nacistickými koncentračními tábory. Tento osud stihl mj. 24 duchovních 
bývalé Augsburské církve evangelické na českém Těšínsku, tři duchovní 
správci slezských evangelických sborů za okupace zahynuli.7 

5 Podrobněji srov. např. P a s e k ,  Zbigniew: Neopietyzm i wolne Kościoły na Śląsku 
Cieszyńskim w XIX i XX wieku. In: Chmiel, P. – Drabina, J. (eds.): Stosunki wyznaniowe 
na Śląsku Cieszyńskim od średnowiecza do współczesności, s. 155–172; S z y m e c z e k , 
Józef: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku o zachování konfesní a národní odlišnosti 
v poválečném Československu. Securitas imperii 19, 02/2011, s. 219. K důsledkům rozdělení 
Těšínského knížectví pro Slezskou církev evangelickou viz t ý ž :  Vznik Československa a evan-
gelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918–1923. Český Těšín 2010. Rozsáhlejší 
bibliografii vlastních studií i prací dalších historiků (zejména polských) věnovaných historii 
polských evangelíků na Těšínsku podává t ý ž  (ed.): Stát, církev a národ v československé části 
Těšínského Slezska 1945–1953. Český Těšín 2004.
6 Polští autoři tuto skutečnost příliš nezdůrazňují, např. J. Szymeczek uvádí pouze 
pronásledování evangelických kněží (viz dále), ovšem z poválečných prověrek a kádrových 
materiálů vyplývá, že velká část polských kněží obdržela volkslistu 3. stupně, do níž nacisté 
zařazovali obyvatele, u nichž se předpokládal „německý původ“ a určité předpoklady pro 
„regermanizaci“. Tlak na její přijetí byl samozřejmě enormní, využíval hrozby sociálního 
a ekonomického propadu, mnohdy i ztráty svobody, pronásledování členů rodiny apod. 
Polákům patřila v nacistické rasové hierarchii z okupovaných slovanských národů nejnižší 
příčka. K postavení obyvatel Těšínska za okupace a problému volkslisty srov. např. B o r á k , 
Mečislav: Německá okupace Těšínského Slezska, http:/avhts.eu/index.php/historicky-vstup 
(citováno 28. června 2013). Dále t ý ž :  České Slezsko 1938–1945. In: Gawrecki, D. (ed.): 
Dějiny Českého Slezska 1740–2000, sv. II. Opava 2003, s. 369–404. Poválečné prověrky 
evangelických presbyterů – nositelů volkslisty: např. Státní okresní archiv (dále jen SOkA) 
Karviná, Okresní národní výbor (dále jen ONV) Č. Těšín, kart. 293, inv. č. 513. 
7 S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, s. 222. Koncent-
račními tábory nacistického Německa (Oswięcim, Dachau) prošel i senior slezské evangelické 
církve J. Berger, přesto byl po roce 1945 v rámci očistného řízení odsouzen k pokutě 20 000 Kč 
za své postoje v roce 1938. Zemský archiv Opava (dále jen ZAO), Severomoravský krajský 
národní výbor (SmKNV) Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 8, inv. č. 24. 
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Mezi osvobozením a komunistickým převratem

Po skončení 2. světové války byli z Těšínska vysídleni němečtí 
evangelíci, zestátněný majetek jejich církve převzaly do užívání sbory 
Česko bratrské církve evangelické (ČCE). Většina stran Národní fronty se 
výrazně vyhrazovala i proti místním Polákům – včetně několika desítek 
především evangelických kněží. Zejména představitelé národněsocialistic-
ké strany prosazovali, aby byli nositelé volkslisty posuzováni na základě 
dekretů prezidenta republiky jako nepřátelé státu. Problémem, k němuž 
se strany Národní fronty stále vracely, byli také tzv. polští okupanti, kteří 
přišli na Těšínsko po jeho záboru beckovským Polskem po Mnichovu. 
Velkou zátěží pro politický vývoj oblasti byla také skutečnost, že řada 
zdejších polských prominentů v roce 1938 zastávala velmi radikální proti-
české postoje, v poválečném procesu rehabilitace (jímž procházeli i aktivní 
účastníci odboje proti nacistům) proto hrály nemalou roli revanšistické 
nálady českých nacionalistů. Polští autoři prokazují, že během tzv. očistného 
řízení se značné množství polských nositelů volkslisty (eventuálně dalších 
Poláků obviňovaných z protičeskoslovenských postojů po Mnichovu 1938) 
nakonec přihlásilo k české národnosti.8 Celkem smířlivé stanovisko vůči 
Polákům zastávala v letech 1945–1948 pouze KSČ, která zdůrazňovala 
jejich slovanský původ a skutečnost, že volkslista jim byla vnucena. Vedly 
ji k tomu samozřejmě především pragmatické důvody, snaha získat těšínské 
obyvatelstvo na svou stranu. Poláci později vskutku komunisty podpořili 
nejen ve volbách, ale například i tím, že velká část zdejších evangelických 
věřících (dokonce i pastorů) se hlásila ke členství v KSČ.9 

Pro obě dominantní církevní organizace na Těšínsku znamenalo 
období od května 1945 do konce roku 1947 řadu významných změn jak 
v organizačně-správním uspořádání, tak i ve vnitřním životě. V římskokato-
lické církvi rozhodovaly nadřízené orgány – už v červnu 1945 vratislavský 
arcibiskup kardinál Betram vydal výnos o vytvoření úřadu pověřence pro 
československou část své arcidiecéze se sídlem v Českém Těšíně. Do jeho 

8 Trestní komise NV, které očistu na základě tzv. malého retribučního dekretu prováděly, 
byly vůči obviněným české národnosti mnohem tolerantnější. Srov. S i w e k ,  Tadeusz – 
Z a h r a d n i k ,  Stanisław –  S z y m e c z e k ,  Józef: Polská národní menšina v Českoslo-
vensku 1945–1954. Praha 2005, s. 28. S. Zahradnik odhaduje, že Poláků, kteří změnili svou 
národní příslušnost na českou, aby se vyhnuli trestům, vyhánění z rodného kraje a dalším 
problémům (např. s navrácením konfiskované půdy), bylo kolem 30 tisíc; jeho argumentaci 
přijímá i novější česká literatura. Srov. F r i e d l ,  J.: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949, 
s. 113, 121 ad. 
9 Státní okresní archiv (SOkA) Karviná, ONV Český Těšín, kart. 293, č. j. 512. Z literatury 
je ovšem známo, že řada iluzí o možnostech dalšího duchovního vývoje v rámci směřování 
společnosti k socialismu byla vlastní i jiným evangelickým církvím v ČSR, členství v KSČ 
nebylo v poválečných letech výjimkou např. v Českobratrské církvi evangelické. Podrobněji 
srov. M a t ě j k a ,  Ondřej: „Jsou to berani, ale můžeme je využít“. Čeští evangelíci a komuni-
stický režim 1948–1956. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 2–3, s. 305–340.
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čela byl jmenován Msgre. František Borgiáš Onderek. Papež Pius XII. pak 
26. června 1947 povýšil dekretem jeho úřad na apoštolskou administra-
turu (ta se měla stát předstupněm samostatné slezské diecéze, k jejímuž 
vytvoření pod vlivem dalších událostí nedošlo).10 Pravomoci administrá-
tora se lišily od biskupských v tom, že nemohl udílet jáhenská a kněžská 
svěcení. Řídil však se spolupracovníky celý obvod po stránce pastorační 
(křty, biřmování, svatby, pohřební a další církevní obřady), v otázkách 
personálních (ustanovování a odvolávání kněží) i finančních a z hlediska 
soudních pravomocí (platnost manželství apod.).11 Z titulu své funkce 
likvidoval Onderek mj. také seminář a filozoficko-teologické učiliště pro 
výchovu zdejšího kněžského dorostu ve Vidnavě, kde zůstali i po válce 
pouze němečtí profesoři. Jeho studenti pak pokračovali ve studiu na bo-
hoslovecké fakultě v Olomouci.12 Zčásti se změnily hranice katolických 
farností, děkanátů zůstalo na Těšínsku pět. Příznačné je, že církevní správa 
nerespektovala ani v tomto období vývoj veřejnosprávního uspořádání, 
které už v té době rozdělovalo české Těšínsko mezi několik politických 
okresů (frýdecká část těšínského Slezska spadala pod ONV Místek, obce 
na pravém břehu řeky Ostravice se staly součástí okresu Ostrava-město, 
většina z nich se sloučila v pozdějších správních řízeních s městem Ost-
ravou). Pro vnitřní život katolické církve v oblasti administratury patrně 
tato opatření i zmiňovaný složitý vývoj těšínské oblasti znamenaly posílení 
české složky věřících. Přesto zůstávala řada farností převážně polských, 
často docházelo ke sporům vzhledem k permanentnímu nedostatku pol-
ských kněží, které nahrazovali čeští duchovní. V národnostně smíšených 
centrech (například Nový Bohumín) se nadřízené orgány snažily zajistit 
bohoslužby v obou jazycích. Je zajímavé, že v převážně hornické oblasti 
byla v poválečných letech religiozita obyvatelstva ještě velmi vysoká. Admi-
nistratura sice představovala nejmenší územněsprávní jednotku katolické 
církve v ČSR, rozsahem farností a počtem aktivních příslušníků však patřila 
k jejím významným složkám.13 Z dochovaného archivního materiálu lze 
ovšem doložit, že zejména na Fryštátsku utrpěla katolická církev v letech 
1945–1948 poměrně významné ztráty věřících. Většina z těch, kdo vyplnili 
odhlašovací formuláře, zůstávala bez vyznání. Zanedbatelné však nebyly 

10 Z b r a n e k ,  Tomáš Benedikt: Apoštolská administratura českotěšínská. In: Český 
Těšín – válečné a poválečné osudy města. Opava 2011, s. 111; ZAO, SmKNV Ostrava (do-
datky 1949–1960), kart. 1, inv. č. 4. Celkem spravovala apoštolská administratura na 750 
tisíc katolických věřících. Kromě Těšínska byl ovšem její součástí také tzv. Západoslezský 
komisariát (Jesenicko, Javornicko, Opavsko kromě tzv. enkláv olomouckého arcibiskupství), 
ten samozřejmě není předmětem předkládané studie.
11 Z b r a n e k ,  Tomáš Benedikt: Apoštolský administrátor František Borgiáš Onderek. 
Sborník Státního okresního archivu Frýdek Místek 12, 2011, s. 107.
12 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1949–1960), kart. 2, inv. č. 13.
13 V l č e k ,  Vojtěch: Pronásledování katolické církve na Ostravsku v letech 1949–1960. Rkp. 
diplomové práce Katedry historie FF Ostravské univerzity. Ostrava 1999; Z b r a n e k ,  T. 
B.: Apoštolská administratura českotěšínská, s. 112.
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ani přestupy jak ke zdejším tradičním evangelickým církvím, tak i k prou-
dům, které se na Těšínsku významněji etablovaly až v průběhu 20. století 
(například tzv. rozhodní křesťané, baptisté, svědci Jehovovi, adventisté). 
Důvody vystupování z církve či přestupů lze pouze odhadovat, prameny 
jsou v tomto směru skoupé. Patrně je ovlivňovala celková poválečná situace, 
radikalizace a posun velké části společnosti „doleva“.14 

Situace evangelíků na Těšínsku byla v poválečném období velmi kom-
plikovaná. Česká administrativa, která se na Těšínsku po jeho osvobození 
poměrně rychle konsolidovala, se snažila celkově snížit odhady přísluš-
níků evangelické církve a prokazovat, že většina z nich se hlásí k české 
národnosti.15 Z „revoluční moci“ tzv. Slezské národní rady byl výnosem 
z 18. května 1945 dosazen jako administrátor sedmi slezských evangelic-
kých sborů na Těšínsku českobratrský farář Alexander Winkler z Frýdku. 
Ten povolal na neobsazená místa šest českobratrských duchovních, kteří 
měli zajistit spojení sborů s ČCE, připravoval také převzetí dalších polských 
far, i těch, na kterých působili dva pastoři – jeden polský a jeden český. 
Proti jeho zásahům se velmi ostře ohradili představitelé církve evangelické 
augsburského vyznání v čele s jejím seniorem Józefem Bergerem, který 
považoval zachování autonomie polských sborů za své „dějinné poslání“.16 
V průběhu léta 1945 se polští zástupci sborů opakovaně sešli, aby řešili 
pro ně neúnosnou situaci. S podporou polské vlády, jež zaslala opakovaně 
protestní nóty ministerstvu zahraničních věcí, dosáhli toho, že Winklerovy 
zásahy byly prohlášeny za nezákonné.17 Se souhlasem mezitím řádně usta-
vené expozitury Moravskoslezského zemského národního výboru (MZNV) 
v Ostravě dosáhli polští evangeličtí duchovní Winklerova odvolání. Dne 
6. srpna 1945 vyhlásila expozitura MZNV utvoření tzv. Prozatímního 
seniorátního výboru východoslezského seniorátu a. v., do jeho čela byl 
postaven Józef Berger. Protesty ČCE a ONV Český Těšín, jež označovaly 
polské sbory za bastiony polského nacionalismu, se tentokrát ukázaly jako 

14 SOkA Karviná, ONV Fryštát 1945–1949, kart. 613–616, inv. č. 336; Tamtéž, ONV 
Karviná 1949–1960, kart. 446, inv. č. 500. Celkem zaznamenávají tyto materiály kolem 2750 
vystoupení a přestupů, bylo by jistě zajímavé zjistit strukturu těchto osob nejen z hlediska 
úbytku a přílivu věřících jednotlivých církví, ale také z hlediska jejich sociální a profesní 
skladby. Od roku 1949 už ke změnám vyznání docházelo jen sporadicky, uváděné důvody 
byly převážně politické. 
15 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 8, inv. č. 24. Ostravská expozitura 
Moravskoslezského ZNV (MZNV) vycházela z odhadů českých evangelíků, kteří tvrdili, že 
po válce zůstalo na Těšínsku cca 45 000 věřících slezských evangelických sborů, z nichž se 
minimálně 25 000 hlásí k české národnosti. Tento odhad je zřejmě jednak značně podhod-
nocený, jednak vůbec nebere v potaz změny národnosti, jež jsem uváděla (srov. pozn. 8), 
podobné zprávy ostatně nelze podložit žádným relevantním dobovým zjišťováním.
16 F r i e d l ,  J.: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949, s. 82.
17 Tamtéž, s. 83. Snahy ČCE ovládnout evangelické sbory na Těšínsku se datovaly už 
do let po první světové válce, nakonec tu však z hlediska nacionálního převážila autonomie 
polských i německých evangelíků. 
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liché.18 Pro další vývoj měla klíčový význam kompromisní dohoda inicio-
vaná předsedou expozitury MZNV z 26. září 1945, na jejímž základě byl 
povolen stejný počet polských a českých bohoslužeb, kooptování českých 
presbyterů, libovolná volba faráře a výuka náboženství v obou jazycích. 
Józef Berger byl potvrzen ve funkci seniora. Mezi duchovními ovšem stále 
převládali Poláci, protože se nepodařilo získat dostatek českých bohoslovců. 

Na celostátní úrovni dále sílily akce směřující k unifikaci církevního 
života, což z české strany posilovalo snahy sjednotit všechny nekatolíky 
s Českobratrskou církví evangelickou. Memorandum Synodní rady ČCE 
z října 1945 o spojení všech českých, polských (později také slovenských) 
i zbytku německých evangelických věřících podpořil IX. synod ČCE dne 
6. prosince 1945. Vzhledem k přípravě řádného odsunu nebyl problém 
s likvidací německé evangelické církve, její neodsunutí členové dostali 
možnost vstoupit do ČCE. Polští duchovní se pochopitelně sloučení stá-
le bránili, argumentovali tím, že za okupace museli své farnosti vesměs 
opustit. Augsburská církev na Těšínsku zůstávala i přes dohodu uzavřenou 
6. srpna 1945 stále v podstatě ve vzduchoprázdnu. Pouze díky poměrně 
výrazné podpoře KSČ i mezinárodních evangelických institucí se přesto 
dařilo slezským evangelíkům vzdorovat sjednocovacím snahám ČCE 
a jejího hlavního exponenta, národněsocialistického poslance F. Uhlíře, až 
do února 1948. Celkový vývoj polské minority na Těšínsku v poválečných 
letech paradoxně způsobil, že národnostní skladba příslušníků církve se 
postupně výrazně proměňovala ve prospěch českých věřících. Právě tohoto 
argumentu využívali představitelé českých evangelíků, kteří dokazovali, 
že církev byla převážně česká už před válkou, ale nacionalisticky smýš-
lející polští pastoři ji po Mnichovu zcela ovládli.19 Národnostní spory se 
v re gionu znovu vyhrotily v době příprav voleb v roce 1946; expozitura 
MZNV jmenovala tři českobratrské evangelické faráře matrikáři slezských 
sborů a pověřila Karla Kyjánka kontrolou všech jejich matrik. Hloubková 
kontrola prokázala, že téměř všechny zápisy v matrikách jsou řádně vedeny 
na předepsaných českých formulářích, našla pouze menší chyby v pravopise 
českých zápisů. J. Berger proti takové kontrole znovu ostře protestoval, 
odmítl přijmout kontrolní komisi a odvolával se na dohodu ze září 1945. 
České úřady ovšem uváděly řadu protiargumentů, například skutečnost, 

18 Podrobněji srov. S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, 
s. 222–224. 
19 Tamtéž, s. 226–227; ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 1, inv. č. 10, 
kart. 8, inv. č. 24. Z poválečných let nejsou přesnější údaje o počtu věřících na Těšínsku 
k dispozici. (Jak jsem již uváděla, dobové odhady hovořily o asi 25 tisících českých a 20 
tisících polských příslušníků slezské evangelické církve, je ovšem třeba vzít v úvahu indivi-
duální změny národnosti – srov. pozn. 8, 15.) Při sčítání obyvatelstva v roce 1950 se hlásilo 
k české národnosti 62 % příslušníků slezské církve, k polské pouze 36 %. Celková čísla jsou 
ale zřejmě výrazně podhodnocena, např. v roce 1960 vykazovaly slezské evangelické sbory 
téměř 58 tisíc praktikujících věřících. Srov. J o s i e k ,  W.: Náboženské poměry na českém 
Těšínsku, s. 179.
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že církev není dle zákonů ČSR oficiálně potvrzena, někteří její duchovní 
nebyli dosud rehabilitováni.20 Za této situace představitelé slezské evan-
gelické církve v podstatě neviděli jiné východisko, než vyzvat své věřící 
k podpoře KSČ, v níž spatřovali jedinou záruku řešení sporných otázek. 
V dalších měsících se vývoj odvíjel od uzavření česko-polské spojenecké 
smlouvy a realizace jejího dodatkového protokolu v březnu 1947, a ze-
jména pak od narůstání napětí mezi stranami české Národní fronty. V této 
souvislosti se znovu vynořily spory (v Horní Lutyni například otevřený 
incident o otevření polské školy) mezi polskými a českými evangelickými 
pastory, jichž využívali představitelé ČSNS a komunistů ke vzájemnému 
obviňování z nacionalismu.21 Na přelomu let 1947–1948 se nejdříve zdálo, 
že polští evangelíci dospěli k dohodě s českými (dokonce se připravovala 
sjednocovací konference těšínských sborů s ČCE). Komunisté však pře-
svědčili prostřednictvím polské ambasády Józefa Bergera, aby naopak 
představil koncepci prosazující větší samostatnost polského seniorátu 
a jednání zmařil.22 V té době už politická situace v ČSR jasně směřovala 
k rozhodujícímu střetnutí v únoru 1948. Představitelé slezských evangelíků 
vítězství komunistů přivítali tím, že podepsali prohlášení exponentů polské 
minority na Těšínsku Odezva do ludności polskiej.23 Zdálo se, že dalšímu 
rozvoji církve a jejímu plnému uznání nestojí nic v cestě. 

Tažení komunistického režimu proti církevním autoritám

Komunistický převrat samozřejmě znamenal rozhodující přelom v ná-
boženském vývoji nejen Těšínska, ale celé ČSR. Ideologickým principem 
totalitního režimu byla svérázná forma ateismu, který se formálně hlásil 
k tzv. marx-leninské materialistické filosofii. Jeho představitelům bylo 
samozřejmě jasné, že není možné v krátké době zbavit celou společnost 
„náboženského tmářství“. Ostatně i v platné Ústavě 9. května (schválené 
krátce po převratu) byla zakotvena svoboda náboženského přesvědčení 
a výkonu církevních úkonů, proto se komunisté zpočátku navenek snažili 
vycházet zejména prostým věřícím vstříc. Bezprostředně po převzetí moci 
nezasahovali přímo do výkonu duchovní činnosti, dokonce se pokoušeli 
veřejnost přesvědčit, že jejich úsilí o „sociální spravedlnost“ není v rozpo-
ru s ideály křesťanského učení obsaženého v bibli. Zároveň však naléhali 
na bezvýhradné podřízení všech církevních institucí státní moci, soustředili 

20 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 8, inv. č. 24.
21 F r i e d l ,  J.: Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949, s. 234–235.
22 S z y m e c z e k ,  Józef: Augsburski Kościoł Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1945–1950. Cieszyn 2008, s. 94, 97; F r i e d l ,  Jiří (ed.): Zaołzie 
w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Warszawie (1945–1949). Český Těšín 2007, dokument č. 227, 232.
23 S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, s. 230.
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se na kontrolu činnosti jejich představitelů, občanskoprávní i trestní postih 
těch, kdo se odmítali podřídit.24 Po celou dobu existence komunistické-
ho režimu vedení KSČ v církevní politice prosazovalo jednoznačné úsilí 
po ateizaci společnosti, vytěsnění náboženských praktik i symbolů z jejího 
každodenního života. V metodách, jež k tomu využívalo, je však možné 
v průběhu jeho čtyřicetileté vlády zaznamenat jisté kolísání (jež nemuselo 
vždy odpovídat známým etapám politického vývoje režimu). V následujícím 
textu se pokusím prokázat, že bez ohledu na závazné celostátní trendy měla 
církevní politika KSČ i svá regionální specifika. 

Bezprostředně po únorovém převratu následoval zákaz činnosti všech 
náboženských spolků a státem nepovolených institucí – ten byl ovšem 
součástí celkové poměrně rychlé likvidace reliktů občanské společnosti. 
Na Těšínsku existoval v předválečném období velmi bohatý spolkový život, 
který odrážel zdejší pestrou strukturu národnostní i náboženskou. Někdejší 
německé a polské spolky nebyly po skončení války přes opětovné žádosti 
obnoveny (stejný osud měla ovšem i velká část českých meziválečných 
spolků). Expozitura MZNV jednotlivými výnosy z roku 1948 v okrese 
Český Těšín nepovolila obnovení činnosti celkem 33 polských nábožen-
ských sdružení a jejich místních poboček.25 V červnu 1949 nařídil školský 
referát nově ustaveného Krajského národního výboru Ostrava podříze-
ným národním výborům zpracovat přehled o užívání církevního majetku 
a o patronátech nad církevními objekty. Na základě zákona č. 218/1949 Sb. 
následovala likvidace (resp. splynutí s celostátně povolenými církevními 
institucemi) tzv. Svazu rozhodných křesťanů, charitativních a misijních 
společností (například evangelických i katolických mládežnických sdružení, 
Katolického sirotčince v Třinci apod.). Státní orgány zdůvodňovaly tažení 
proti spolkové činnosti její roztříštěností, přežíváním ideologie měšťácké 
společnosti, ve skutečnosti jim však šlo o zjednodušení kontroly nad ve-
řejným životem.26 

Výrazně byla omezena také svoboda pohybu obyvatelstva – tato 
opatření zasáhla na Těšínsku zejména zdejší Poláky, kteří ztratili možnosti 
kontaktu s rodinnými příslušníky na druhé straně hranice. Koncem roku 
1949 došlo k téměř úplnému omezení tzv. malého pohraničního styku 
a k zesílení hraničních kontrol. (Přechod hranic na propustky se omezo-
val na pracovníky průmyslových závodů zaměstnané v sousedním státě). 
V některých obcích, jejichž katastr byl už po roce 1920 rozdělen mezi 

24 Česká historiografie se po roce 1989 dost podrobně věnuje perzekuci náboženských 
institucí a represím vůči jejich představitelům – nezákonným procesům s duchovními, likvidaci 
řeholních domů apod. V dalším textu bych se chtěla kromě popisu zjevných křivd pokusit 
na příkladu regionálního vývoje na Těšínsku odhalit především absurditu zásahů režimu 
do každodenního života věřících a duchovních, v níž se odrážela licoměrnost, bezduchost 
a často i bezmocnost totalitní moci v boji o naprosté ovládnutí duchovního života společnosti. 
25 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 290, inv. č. 502.
26 Tamtéž.
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oba sousední státy (například Horní Líštná), způsobilo omezení styku 
problémy s pohřbíváním a využíváním částí církevních objektů, které le-
žely na opačné straně státních hranic. Nadřízené orgány to řešily místními 
dohodami o jejich sloučení s jádrem církevních obvodů. Uzavření hranic 
ČSR vůči sousedním zemím tzv. sovětského bloku přetrvávalo zejména 
na počátku padesátých let. Ve vztahu k Polsku se ostatně několikrát opa-
kovalo i později (srov. další text). Oficiálně vedení KSČ nikdy nepřiznalo, 
že důvodem těchto opatření byla i snaha výrazně ovlivnit církevní život 
v příhraniční oblasti, zamezit vzájemné podpoře duchovních i prostých 
věřících, v případě Těšínska pronikání vlivu mnohem výraznější religiozity 
většiny polské společnosti.27

Z literatury je dostatečně známo, že oficiální představitelé římskokato-
lické církve v prvních měsících po komunistickém převratu v ČSR odmítli 
vyslovení bezvýhradného souhlasu s jeho průběhem a následky. S tím 
souvisí i první větší konflikt katolických duchovních na Těšínsku s novou 
státní mocí, k němuž došlo v září 1948. Z iniciativy kardinála Josefa Be-
rana zveřejnili hodnostáři římskokatolické církve Memorandum katolického 
episkopátu vládě ČSR, v němž si stěžují na porušování náboženské svobody, 
rušení spolků a pozastavení tisku náboženských časopisů, na zásahy do cír-
kevního školství apod. Zároveň vyzvali své duchovní, aby přečetli memo-
randum a vysvětlili věřícím důvody jeho vydání v rámci nedělních kázání. 
Jedním ze signatářů memoranda byl i těšínský apoštolský administrátor 
Msgre. František Onderek. Dopisem z 8. září 1948 vyzval duchovní všech 
podřízených farností, aby přečetli memorandum při bohoslužbách v neděli 
12. září. Domluvil se dokonce s farářem Františkem Kalužou, aby přeložil 
memorandum do polštiny a zprostředkoval jeho čtení v rámci polské mše 
v Novém Bohumíně. Vzápětí na to začala věc vyšetřovat oblastní úřadovna 
Státní bezpečnosti v Českém Těšíně. Zjistila, že Onderkovu výzvu přijala 
řada dalších duchovních (například rychvaldský farář Jan Baran, děkan 
František Nogol, Josef Gospoš) a obvinila je všechny z pobuřování. Zjiš-
ťovala také počet věřících, kteří při kázáních v jednotlivých kostelech text 
memoranda slyšeli. Následovaly výslechy, při nichž se obvinění kněží hájili 
tím, že uposlechli příkaz svých nadřízených. Své stanovisko měly vyjádřit 
také trestní komise MNV, které ovšem vesměs doporučily pro správce 
svých farností osvobozující výrok. Státní zastupitelství v Moravské Ostravě 
nakonec stíhání zastavilo s tím, že pro ně neexistuje právní podklad.28 

O necelý rok později státní propaganda zahájila tzv. Katolickou akci 
(KA). Byl to pokus o rozkol v československé katolické církvi, její rozchod 
s Vatikánem. Agitaci provázelo obviňování papeže jako „agenta imperalis-

27 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 8, inv. č. 24. V Polsku si udržely 
církevní organizace (především katolíci) masovou podporu obyvatelstva přes nátlak totalitního 
režimu, vůči němuž dokázaly organizovat rezistenci po téměř celou dobu jeho trvání.
28 SOkA Karviná, ONV Fryštát 1945–1949, kart. 837, inv. č. 476.
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mu“, překrucování církevní historie a role svatých a křesťanských filozofů. 
Prostřednictvím státem podporovaných Katolických novin, několika tzv. 
vlasteneckých kněží i celostátního a regionálního tisku se šířilo provolání, 
hovořící o odklonu současných katolických hodnostářů od „pravé církve 
Kristovy“. Podle provolání měli být symbolem pravé církve duchovní 
a světci „proletářského původu“ – například sv. Josef, František z Assisi, 
Don Bosco a další, kteří hlásali mír. Katolickou akcí se snažily státní orgány 
ovlivnit především vnitřní život církve, přesvědčit prosté věřící, že režim 
podporuje křesťanské myšlenky, ale snaží se je oprostit od vlivu „nepřátel-
ských, reakčních sil“. Ty jsou podle komunistů soustředěny zejména kolem 
papežského stolce, papežům je lhostejná bída věřících, žijí v přepychu, 
podporují imperialismus a války. „Obrodné hnutí věřících“ mělo přispět 
k vytvoření jakési formy „národní církve“, v níž by se prostí křesťané distan-
covali od dosavadní církevní hierarchie. Na Těšínsku se v tomto duchu nesla 
například příprava tradiční poutě na Prašivou 18. června 1950.29 Zároveň 
vydal Akční výbor NF (KAV NF) při KNV Ostrava 15. června 1949 tajné 
pokyny, v nichž vyzýval všechny okresní orgány KSČ i státu, aby vytvořily 
aktivy osob pověřených řešením kultových otázek. Ty měly udržovat stálý 
styk s kněžími, kteří byli ochotni KA podporovat a šířit její myšlenky (záhy 
se pro ně ujal pojem „vlastenečtí kněží“), chránit je před „perzekucí“ pro je-
jich pokrokové smýšlení. Aktivistům měly stranické a státní orgány umožnit 
kolportáž Katolických novin, Nové svobody a dalších tiskovin propagujících 
KA (například zapůjčením auta a dodáním pohonných hmot), pověřit je 
kontrolou příprav veřejných duchovních slavností apod. Na konci instrukce 
se zdůrazňuje, že přesvědčování věřících se má dít „taktně, ale neústupně“. 
Na 2. července připravoval KAV NF konferenci všech „vlasteneckých kně-
ží“ Ostravského kraje, na níž měl být ustaven (i za přítomnosti zástupců 
„pokrokových věřících“) krajský výbor Katolické akce.30 

Přes veškerá tato opatření se ukázalo, že církev je zatím ještě schopna 
velmi rychle reagovat protiakcí, která pak vzbudila i na Těšínsku velký 
ohlas. Tajná biskupská konference konaná na podnět arcibiskupa Berana 
15. června 1950 schválila znění pastýřského listu nazvaného Hlas biskupů 
a ordinářů věřícím v hodinu velké zkoušky, v němž objasňovala podstatu 
kampaně KA, provokací a útoků na duchovní. Děkani a vikáři z Těšínska 
v čele s Františkem Onderkem pastýřský list během příštích bohoslužeb 
přečetli z kazatelen a na výzvu biskupů odpověděli i protestními rezolu-
cemi. Přes výstrahy státních orgánů přečetli list i další kněží, například 

29 J u ř á k ,  Petr: Katolická akce na Frýdecko-Místecku. Sborník Státního okresního archivu 
Frýdek-Místek 5, 2004, s. 53. Na vrcholu Prašivá nad Vyšními Lhotami je poutní kostelík 
sv. Antonína Paduánského. Podrobněji o katolické akci a o státní církevní politice na počátku 
padesátých let srov. např. K a p l a n ,  Karel: Stát a církev v Československu 1948–1953. Brno 
1993.
30 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín, kart. 293, inv. č. 521.



418

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

na Frýdecku asi jedna třetina všech katolických duchovních. Většina z nich 
byla potrestána pokutou ve výši 500–5000 Kčs, byl na ně vydán zatykač.31 
Přesto, že orgány NF nedoporučovaly zostřování kampaně, na Těšínsku opět 
zasáhla Státní bezpečnost, iniciátory protestů děkany K. Hegera, L. Sobka 
a J. Gazurka včetně administrátora F. Onderka „pro výstrahu“ zatkla, soud 
je však i tentokrát osvobodil.32 Část kněží nakonec přinutila StB podepsat 
prohlášení o loajalitě ke státnímu zřízení, jehož závěr zněl: „Lituji svého 
počínání a prohlašuji, že budu napříště loajální vůči lidově demokratickému řádu 
a nebudu čísti žádných pastýřských listů protistátního obsahu.“  33 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století začal komunis-
tický režim velmi rychle a razantně budovat základy své „nové církevní 
politiky“, zaměřené na bezpodmínečné podřízení všech náboženských 
společenství státní moci. Bezprostředně po únorovém převratu následo-
vala nová radikální pozemková reforma, která se ovšem netýkala výslovně 
(a pouze) církevních institucí, ale obecně majetkových vztahů, konkrétně 
veškerého zemědělského majetku soukromých a právnických osob, které 
na půdě přímo nepracovaly.34 Zákon znamenal bezvýhradné vyvlastnění 
církevního majetku (s drobnými výjimkami – budovy far, kostelů, farní 
zahrady, příp. pozemek o rozloze do 1 ha – ovšem i dispozice s nimi byly 
později postupně dále omezovány). 

Následující blamáž s Katolickou akcí ukázala, že je třeba postupo-
vat ve všech oblastech církevní politiky právními prostředky, které mají 
bezprostřední a mnohem důraznější účinnost než pouhé agitační akce. 
Už v průběhu roku 1949 bylo vydáno několik klíčových zákonů, které 
přímo upravovaly vztah státu a církví. Na základě zákona č. 217/49 Sb. 
vznikl tzv. Státní úřad pro věci církevní (SÚC), jemuž byli podřízeni krajští 
a okresní církevní tajemníci (KCT, OCT). Církevním tajemníkem na KNV 
Ostrava se na dlouhou dobu stal Alois Mach, v okrese Český Těšín zastával 

31 Tamtéž. Srov. J u ř á k ,  P.: Katolická akce na Frýdecko-Místecku, s. 54. Katolická akce 
se nesetkala s ohlasem, jaký státní orgány předpokládaly, postupně se její akce omezovaly 
na přednášky v závodech a státních podnicích, na agitaci mezi rolníky ke vstupu do JZD, 
různé mírové akce apod. V průběhu let 1952–1953 byla její činnost postupně umrtvena.
32 SOkA Karviná, ONV Český Těšín 1945–1949, kart. 293, inv. č. 521. Srov. Z b r a -
n e k ,  T. B.: Apoštolská administratura českotěšínská, s. 117. Zajímavý a pro svou dobu 
příznačný je osud „vlasteneckého kněze“, faráře z Orlové Petra Aloise Ungera, který byl 
v roce 1949 dosazen na administraturu jako zmocněnec ministerstva školství, věd a umění. 
V dalším roce byl z funkce odvolán, krátce na to zatčen a v jednom z vykonstruovaných 
procesů odsouzen na 20 let vězení.
33 SOkA Karviná, ONV Český Těšín 1945–1949, kart. 293, inv. č. 521.
34 Zákon č. 46/1948 Sb. O nové pozemkové reformě, který byl přijat 21. března 1948. 
Zajímavé je, že v § 1 článku 4 tohoto zákona stojí jediná zmínka o majetku církví: „…se sou-
hlasem místních rolnických komisí lze ponechati půdu, jejíž výnos slouží k vydržování duchovních 
státem uznaných církví a náboženských společností, spravujících nižší církevní úřady (jmění obroční, 
místních sborů, místních náboženských obcí a pod.), a to nejvýše do výměry 30 ha.“ Pokud tuto 
možnost některé komise připustily, další proticírkevní předpisy ji definitivně znemožnily. 
Zákon původně obsahoval také článek o podmínkách výkupu pozemků, které nebyly nikdy 
realizovány.
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funkci OCT František Křístek, okres Karviná měl na starosti Karel Franiok. 
V okrese Místek působil Ladislav Horák. Tajemníci se stali neomezenými 
pány nad osudem jednotlivých duchovních i celých církví, byli to vesměs 
kovaní členové KSČ, nositelé řady dalších stranických funkcí, lidé bez 
jakýchkoliv odborných znalostí a bez vzdělání (Franiok ještě v roce 1955 
dokončoval jedenáctiletku, ostatní měli základní vzdělání).35 Okresní 
národní výbory dostaly za úkol provést prostřednictvím OCT soupis 
veškerého majetku církví a způsobů jeho využívání. Součástí byl také pře-
hled patronátů, které se dříve podílely na dotacích a darech pro farnosti. 
(Na Těšínsku bylo vesměs zjištěno, že většina patronů podléhala už v roce 
1945 konfiskacím na základě prezidentských dekretů, jejich majetek byl 
převeden do jednotlivých závodů OKD).36 

Záhy se ukázalo, že soupis souvisel s přípravou dalšího klíčového zá-
kona č. 218/49 O hospodářském zabezpečení církví a náboženských organizací 
státem. Svým názvem zákon vlastně bezprostředně navazoval na vyvlastnění 
majetku z roku 1948 – stát totiž potřeboval rychle vyřešit nový způsob 
financování církví, zejména otázku osobních požitků duchovních. Režim 
však doslova „zabil dvě mouchy jednou ranou“ – text dává jednoznačně 
najevo, že opatření má v prvé řadě sloužit jako prostředek pro utužení 
závislosti duchovních na státních institucích. Postavení a platy všech 
církevních představitelů podmiňuje státním souhlasem s jejich výkonem 
duchovní služby. Ten mohli dostat pouze na základě podepsání slibu 
věrnosti Československé republice. Souhlas jim ovšem mohl být kdykoliv 
odňat, pokud by se snažili ze závislosti vymanit, za porušení zákona byly 
přesně stanoveny také trestní sankce. 

V prosinci 1949 vešly v platnost zákony č. 265/1949 o právu rodinném 
a č. 268/1949 o novém vedení všech matrik. Oba dovršovaly naprostou 
sekularizaci rodinného práva a záznamů vedených o jeho institutech. 
Za právoplatné se napříště považovalo pouze manželství uzavřené před 
místním národním výborem, teprve na základě jeho potvrzení mohly 
proběhnout ohlášky v kostele a církevní sňatek; za přesné dodržování zá-
kona byli osobně odpovědni duchovní. Od 1. ledna 1950 bylo převedeno 
na MNV vedení všech matrik, v průběhu následujícího roku pak musely 
všechny fary ohlásit předání dosavadních matrik církevních, jež u nich byly 
dosud uloženy, na příslušná oddělení národních výborů. V té souvislosti 
upozorňovala těšínská administratura, že v jejím obvodu bude problém 
s evidencí z let 1938–1945, kdy byly matriky odvezeny do Vratislavi, někte-
ré tam po válce dokonce nebylo možné dohledat. Úřad se snaží chybějící 
dokumentaci doplnit, což ovšem ještě nějakou dobu potrvá.37

35 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 1, inv. č. 1, kart. 2.
36 SOkA Karviná, ONV Karviná 1949–1960, kart. 443, inv. č. 512.
37 Viz http://spcp.prf.cuni.cz/lex/218-49a.htm (citováno 28. června 2013); SOkA Karviná, 
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V roce 1949 vešel v platnost také nový zákon o branné povinnosti, 
na jehož základě krajský úřad kontroloval plnění vojenských povinností 
duchovních. Dosud bylo zvykem, že k vojsku povolaní kněží dostávali často 
dlouhodobý odklad nástupu (například z třicátých let až do roku 1951), 
ve vyšším věku pak byli služby zproštěni. Kontrolou bylo zjištěno, že vojen-
skou službu nenastoupilo celkem 27 duchovních z obvodu administratury, 
z toho 18 z Těšínska. Další odklad dostali pouze „pokrokoví kněží“, aby 
nedošlo k narušení jejich duchovní služby. Z hlášení v roce 1951 se pak 
dozvídáme, že odklad je možné poskytnout pouze 17 kněžím z celého 
Ostravského kraje, přednost dostali například v rámci SCE AV Češi před 
příznivci J. Bergera, kteří se hlásili k polské národnosti.38 

Soustředěný nátlak státních institucí přiměl většinu představitelů 
církví na Těšínsku, aby se alespoň formálně novým právním předpisům 
přizpůsobili. Vůči slezským evangelíkům mohly v této souvislosti vyvinout 
státní instituce další formu nátlaku – otázku jejich oficiální existence. 
Ukázalo se, že dosavadní projevy loajality s komunistickým režimem samy 
o sobě k dovršení celého tohoto procesu nestačí. To byl zřejmě důvod, 
proč na jaře 1950 složili demonstrativně najednou slib věrnosti republice 
všichni duchovní Slezské evangelické církve a. v. Tímto aktem vlastně 
teprve definitivně skončil jejich zápas o plné uznání církve státem. Dne 
25. června 1950 přijal její synod novou ústavu, která rozšiřovala počet sborů, 
zařazených do dvou seniorátů – českotěšínského a ostravsko-karvinského. 
Původní název se změnil na Slezskou církev evangelickou augsburského 
vyznání (SCE AV). Superintendentem církve byl se souhlasem státní správy 
zvolen Józef Berger. Krajský církevní tajemník 30. července téhož roku 
zaslal představitelům církve přípis, kterým SÚC potvrzoval dva senioráty 
– Českotěšínský s obvodem okresů Český Těšín a Místek (v místeckém 
okrese bylo cca 500 příslušníků SCE AV v obcích Vojkovice a Dobratice) 
a Karvinský (okres Karviná a Ostrava). Církev se dále dělila do šesti sa-
mostatných sborů.39 

Katolický apoštolský administrátor F. Onderek složil slib věrnosti 
na počátku roku 1950 přímo do rukou předsedy vlády Antonína Zápotoc-
kého. Spolu s dalšími ordináři tak učinil v následujícím roce ještě jednou, 
při té příležitosti odvolal některá svá předchozí opatření proti „vlastenec-
kým“ kněžím v oblasti a zároveň se plně podřídil autoritě SÚC. V průběhu 
jednání o slibech věrnosti se čelní představitelé KSČ a státu nijak netajili 
tím, že kromě státních církevních orgánů bude činnost duchovních nadále 
bedlivě sledována i Státní bezpečností. Uklidnit je na druhé straně měl 
zřejmě pozdravný dopis Klementa Gottwalda, v němž prezident děkoval 

ONV Karviná 1949–1960, kart. 443, inv. č. 496, 512; S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských 
evangelíků v Těšínském Slezsku, s. 230–231.
38 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 19, inv. č. 60.
39 Kopie dopisu KCT Macha viz SOkA Karviná, ONV Karviná, kart. 443, inv. č. 497.
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za vstřícný postoj duchovních k opatřením „strany a vlády“. Vývoj situace 
v ČSR zřejmě velmi podrobně sledovali zástupci papežského stolce; tajná 
korespondence (SÚC ji samozřejmě záhy prostřednictvím důvěrníka od-
halila) pražské papežské nunciatury s představiteli těšínské administratury 
svědčí o tom, že Vatikán počítal s úplným přerušením normálního styku 
s představiteli církve v ČSR. V jednom z dopisů uděluje nunciatura Fran-
tišku Onderkovi zvláštní „fakulty“ (soubor práv a povinností, jimiž by se 
v takovém případě měl řídit).40 

V průběhu roku 1950 začali církevní tajemníci předkládat podrobné 
týdenní a denní plány, zaměřili pozornost na pravidelné porady všech 
duchovních i jejich představitelů. Je zajímavé sledovat, jak se jednotliví 
kněží snažili vyhnout účasti na politicky zaměřených jednáních omluvami 
odkazujícími na každodenní povinnosti – pohřby a další bohoslužebné 
úkony, výuku ve školách, zastupování kolegů apod. Neminuly je ovšem 
okresními církevními tajemníky pravidelně prováděné kontroly činnosti, 
které se opíraly o osobní kádrové spisy kněží. Zároveň probíhala pro-
věrková řízení na jednotlivých farách a v evangelických sborech. Není 
jistě bez zajímavosti, že v jejich průběhu byli zejména polští kněží opět 
podrobeni přezkoumání očistného řízení, platnosti rehabilitace těch, kteří 
za okupace přijali volkslistu 3. stupně. Ačkoliv v poválečném období zaujala 
KSČ vůči nim téměř jednoznačně vstřícný postoj, najednou byly dřívější 
nacionalistické postoje opět důvodem k zapsání „škraloupu“ do kádrového 
posudku, jenž se mohl představeným hodit v okamžiku, kdy by příslušný 
kněz vypověděl poslušnost. Vedle protičeských postojů polských „šovinis-
tických“ kněží sledovaly prověrky jejich rodinné poměry, míru bigotnosti, 
resp. na druhé straně i ochoty nechat se zlomit. Dalším úkolem církevních 
tajemníků se totiž na počátku padesátých let stalo postupné vytváření sítě 
důvěrníků z řad méně odolných duchovních, laických věřících a členů 
organizací Národní fronty, kteří pravidelně donášeli na sekretariáty KSČ 
nebo dokonce i služebny StB zprávy o situaci ve farnostech, politických 
i občanských postojích duchovních. Ve sborech evangelické církve opět 
narůstalo vzájemné napětí mezi představiteli SCE AV a ČCE (ti byli vesměs 
na komunistických sekretariátech vzhledem k poslušnosti vůči režimu lépe 
zapsáni – srov. dále). 

Už na počátku padesátých let zvolila KSČ jako prostředek „neutra-
lizace“ postojů duchovenstva tzv. světové mírové hnutí. Nutila je k účasti 
na celostátních i zahraničních mírových konferencích a kongresech, sna-
žila se maximálně propagovat jejich průběh, závěrečné rezoluce i výzvy 
k podpoře mezi věřícími. V roce 1950 se konal první sjezd katolického 
duchovenstva ČSR, jehož se účastnil i F. Onderek. Na něm byl z inicia-

40 SOkA Karviná, ONV Karviná, kart. 443, inv. č. 497. Viz též Z b r a n e k ,  T. B.: Apo-
štolská administratura českotěšínská, s. 117–118. Část zachycené korespondence s nunciaturou: 
ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 1, inv. č. 8. 
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tivy „vlasteneckých“ kněží utvořen Celostátní mírový výbor katolického 
duchovenstva, který se stal hlavním organizátorem těchto akcí. Všechny 
farnosti obdržely poselství sjezdu, jež se dovolávalo epištol sv. Pavla a ci-
tátů z bible. Mírový výbor zneužil například i tradiční poutě na Velehrad, 
během nichž bylo možné působit v duchu již zmiňované Katolické akce 
na masy věřících. Na Těšínsku proběhla v této souvislosti velká náborová 
akce, na „národní“ pouť jely stovky poutníků vlaky i autobusy, pro jistotu je 
„tajně“ doprovázely skupiny příslušníků Lidových milicí v civilu. Velehrad 
jako cíl náboženských poutí (na rozdíl od většiny dalších poutních míst, kte-
rá pro komunisty představovala „symbol reakce“) mohl režim propagačně 
využít i vzhledem k jeho tradici centra slovanských věrozvěstů. Komentáře 
v tisku, propagační letáky i projevy zástupců KSČ a státu v rámci vlastních 
obřadů neopomínaly zdůraznit, že křesťanství a slovanská kultura k nám 
už v devátém století přicházely z Východu.41 

Krajský církevní tajemník A. Mach si koncem roku 1950 kromě míro-
vých konferencí a konání porad duchovních vytýčil jako jeden z hlavních 
úkolů průzkum ohlasu prvního velkého monstrprocesu s katolickými du-
chovními (Augustin Machalka, opat premonstrátského kláštera v Nové Říši, 
jezuitský provinciál František Šilhan a spol.). Svým podřízeným rozeslal 
podrobný dotazník, který měl zjistit ohlas procesu a celkový vývoj nálad 
v církevním i laickém prostředí.42 

Aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a „zkracování práv věřících 
na duchovní správu“, snažil se KCT zajišťovat pravidelné obsazování těch 
far, jejichž kněží museli nastupovat na „nucená státně politická školení“ (sic!), 
u nichž se vůbec nedalo předem odhadnout, jak dlouho budou trvat. Tak 
například počátkem září 1950 zajišťoval KCT výkon bohoslužeb za kaplana 
Leopolda Milka a faráře kostela v Karviné 2 – Doly Josefa Gogola, povo-
lané na školení do Prahy. Prozatímním správcem fary se stal kooperátor 
z Morávky František Otevřel, z dalších zpráv bez bližšího vysvětlení vyplývá, 
že tamtéž působil ještě během celého dalšího roku.43

V září 1950 vyvstal před římskokatolickou církví nový velký pro-
blém – od následujícího studijního roku byl na základě vládního nařízení 
č. 112/1950 Sb. zrušen seminář i bohoslovecká fakulta v Olomouci a pro 
zápis do jediného církevního učiliště v Praze zbývalo v podstatě jen pět 
dní. Navíc se státní orgány velmi intenzivně připravovaly na nábor nových 

41 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 293, inv. č. 512.
42 Tamtéž. Podrobněji srov. V l č e k ,  Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací 
komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004, s. 62 an. (Monografie uvádí rozsáhlý 
seznam literatury věnované pronásledování představitelů katolické církve v ČSR – viz tamtéž, 
s. 589–594) Církevní tajemníci však nejevili velkou ochotu provádět šetření v terénu, zřejmě 
na to neměli čas ani kapacity a také nechtěli zbytečně „kalit vodu“ nepříjemnými otázkami. 
Machovu výzvu odbyli všeobecnými frázemi o nepolitickém charakteru duchovního života 
na Těšínsku. 
43 ZAO, SmKNV (dodatky 1945–1960), kart. 11, inv. č. 49.
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bohoslovců prostřednictvím „pokrokových“ kněží, pravidelných, dokonce 
internátních školení kandidátů, prověřování jejich kádrového profilu apod. 
Pro církev na Těšínsku to pro další léta znamenalo permanentní nedostatek 
mladých kněží. Prověrkovým řízením prošlo z 16 nově přihlášených bo-
hoslovců (na katolické i evangelické školy) na počátku následujícího roku 
pouze sedm uchazečů. Čtyři byli přímo přeřazeni do výroby; jako důvod 
zamítnutí dalších uváděl SÚC hlavně negativní postoj rodičů ke kolektivi-
zaci, bigotnost a předpoklad, že by vzhledem ke své nespolehlivosti stejně 
po skončení studia nedostali státní souhlas k výkonu duchovní služby. 
V dubnu téhož roku vyzýval Onderek faráře oblasti k náboru na studium 
bohosloví s konstatováním, že momentálně studují první ročník pražské 
fakulty pouze tři chlapci z obvodu administratury, ostatní bohoslovci 
vykonávají povinnou vojenskou službu a je otázkou, zda po ní studium 
dokončí.44 

Pozornost církevních tajemníků se stejnou měrou zaměřovala 
i na evangelické sbory v oblasti. Jejich představitelé se museli stejně jako 
katoličtí kněží účastnit mírových akcí, porad na okresech, pracovních brigád 
v průmyslu a zemědělství, čtrnáctidenních internátních školení duchovních 
apod. Navíc se státní orgány snažily využít tradičních národnostních sporů, 
které se soustřeďovaly na počátku padesátých let zejména na soupeření 
ČCE a SCE AV o užívání majetku po německých evangelících v Ostravě 
a v Českém Těšíně, o vliv na některé sbory na Těšínsku apod. Krajské 
orgány nakonec podpořily nároky českých evangelíků na budovy v Těší-
ně, ostravský kostel i faru měly obě církve užívat společně.45 Na rok 1951 
plánoval krajský církevní tajemník zavedení pravidelných situačních zpráv 
a vypracování kádrových materiálů na rady starších SCE AV. I v nich se 
podobně jako předtím u kazatelů v období padesátých let stále soustřeďo-
vala pozornost kromě politické spolehlivosti opět na otázky národnostní 
– u Poláků šlo o ověřování, zda byli zapsáni na volkslistu a jak proběhla 
jejich rehabilitace, jaké postoje zastávají v současné době. Ze zachovaných 
zápisů prověrek ve většině případů vyplývá, že přetrvávalo jejich osočování 
z nacionalistických, či dokonce šovinistických postojů. Členství velké části 
polských duchovních a věřících v KSČ chápaly její instituce jako „krycí 
manévr“ pro straně a režimu nepřátelský postoj, postupně je pak ze svých 
organizací vylučovaly. 

44 SOkA Karviná, ONV Karviná 1949–1960, kart. 443, inv. č. 497; ZAO, SmKNV Ostrava 
(dodatky 1945–1960), kart. 2, inv. č. 13.
45 S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, s. 232.
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Průběh akce „K“ na Těšínsku, její důsledky

Už během roku 1949 se pozornost komunistického režimu soustře-
dila na představitele katolických řeholních řádů, kteří dali při jednání 
na ministerstvu školství státní moci jednoznačně najevo, že odmítají 
všechny dosavadní proticírkevní zásahy. V řeholích spatřovali komunis-
tičtí ideologové jedno z největších nebezpečí pro šíření své propagandy, 
uvědomovali si sílu a semknutost jejich členů i popularitu mezi věřícími. 
Bezprostředně po svém ustavení začal SÚC shromažďovat podrobné údaje 
o dislokaci klášterů, evidovat počty a shromažďovat kádrové materiály jejich 
osazenstva. V následujícím roce pak jeho představitelé v několika etapách 
realizovali za pomoci bezpečnosti tzv. Akci K – likvidaci klášterů a inter-
naci řeholníků do centrálních klášterů a internačních táborů. Na Těšínsku 
působil pouze jeden mužský řád – redemptoristé ve Frýdku. Vlastnili tam 
exerciční dům, především však rozsáhlou knihovnu a tiskárnu náboženské 
i filozofické literatury, kterou v době prvního zásahu proti klášterům v noci 
ze 13. na 14. dubna spravovali tři řeholníci. Superior Rudolf Schikora, 
známý náboženský spisovatel a vědec, byl odvezen do internačního tábora 
v Želivě, kde bylo internováno také několik redemptoristů z dalších klášterů 
na Moravě, kteří pocházeli z Těšínska. Majetek kláštera byl zabaven a zape-
četěn, knihy později deponovány v různých uzavřených sbírkách knihoven 
severomoravských muzeí, resp. také Slezského ústavu ČSAV v Opavě. 
Budovu kláštera získala záhy poté Státní obvodní nemocnice ve Frýdku.46

Po akcích proti mužským řádům následovaly na podzim 1950 zátahy 
vůči řeholnicím. V rámci Akce K byly rozpuštěny také ženské kláštery 
a střediska na Těšínsku, kterých tu bylo daleko více. Jednou z největších 
akcí OCT v Karviné bylo „přestěhování“ sester z kláštera Služebnic P. Marie 
v Karviné 2 – Doly do Rýžoviště v okrese Rýmařov, provedené za asistence 
bezpečnosti 14. září 1950.47 V Novém Bohumíně působily školské sestry 
de Notre Dame, boromejky sloužily v léčebném ústavu dlouhodobě ne-

46 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 20, bez inv. č. Srov. V l č e k ,  V.: 
Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964, s. 469, 326–327. 
Někteří z řeholníků po propuštění z internace působili ve druhé polovině padesátých let 
v dělnických profesích na Ostravsku a Těšínsku a zasloužili se o navázání spolupráce se 
spolubratry v Polsku – např. P. Hurina z Rychvaldu, P. Schneiderka, Čichoň a další. V docho-
vaných seznamech obětí komunistické perzekuce jsem se nesetkala se žádným duchovním 
z Těšínska, který by byl odsouzen k delšímu trestu na svobodě. Zajímavý je ovšem v této 
souvislosti případ katolického faráře z Vendryně Josefa Galuszky, který byl v roce 1954 
odsouzen na 12 let ztráty svobody pro údajně prokázané sexuální praktiky s nezletilými. 
V obci se dlouho udržovalo přesvědčení, že proces proti polskému duchovnímu byl vy-
konstruovaný. Orgány KSČ tu ovšem daleko více využívaly méně nápadné, často dokonce 
„zástupné“ metody nátlaku (srov. dále např. o osudu J. Bergera), přeřazování duchovních 
do výroby, zejména do dolů, službu u PTP, neudělení státního souhlasu apod. Srov. ZAO, 
SmKNV Ostrava, dodatky 1945–1960, kart. 18, inv. č. 59. 
47 SOkA Karviná, ONV Karviná 1949–1960, kart. 443, inv. č. 497; tamtéž, ONV Č. Těšín 
1949–1960, kart. 293, inv. č. 512. 
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mocných ve Frýdku, v Českém Těšíně (tam jim byly zabaveny dvě budovy 
útulku pro přestárlé, celý ústav byl pak zřejmě v roce 1953 přestěhován 
do charitního domova v Komorní Lhotce), v Orlové a Karviné, kde byly 
v ústavu pro přestárlé zaměstnány také františkánky. Podle zprávy z roku 
1953 čtyři řeholnice v ústavu dále vypomáhaly, ale nedostávaly plat, žily 
z milodarů a zčásti i z příspěvků ubytovaných důchodců.48 Při zásazích 
proti ženským řádům do značné míry rozhodovala forma jejich služby. 
Pokud se staraly o těžce postižené, přestárlé a nemohoucí důchodce, byly 
vesměs přeřazeny do charitních domovů. Tam mohly, zpravidla už jako 
zaměstnankyně státu sloužit dále, protože do této těžké služby se laic-
ké zdravotní sestry nehrnuly. Část sester byla postupně přesunuta také 
do svých mateřských klášterů v rámci administratury, s nimiž pak sdílela 
jejich osudy – internaci, neustálé stěhování, těžkou a vysilující manuální 
práci. V dalších letech se režim zaměřil zejména na boromejky a františ-
kánky, které dosud působily ve státních nemocnicích – tam totiž údajně 
mohly negativně ovlivňovat pacienty, nutit je k přijímání církevních obřa-
dů apod.49 Dalším terčem pozornosti byly tzv. školské sestry – ve Frýdku 
například postihla akce K klášter sv. Vincence z Pauly.50

Zvláštní osud stihl dvacet řeholnic alžbětinského konventu v Jablun-
kově, které po léta pečovaly o nemocné tuberkulózou ve zdejší léčebně 
sv. Alžběty, k níž přiléhal kostel sv. Josefa a charitní objekt. Původně měly 
být převezeny do shromažďovacího střediska v Bílé Vodě, ale zásluhou 
místních obyvatel mohly zůstat v obci. Za ubytování ve znárodněném kláš-
teře však musely platit nájem. Předseda vznikajícího JZD jim nabídl práci 
na polích a při chovu dobytka na jejich vlastním bývalém statku, který nyní 
představoval základnu družstva. Mohly se věnovat i charitě, zakázáno jim 
bylo působení v léčebně. Ještě několikrát se sice objevily pokusy o vystě-
hování řeholnic, ale místní se za ně vždy postavili. Od šedesátých let se pak 
už mohly sestry alespoň zčásti (většinou po směně) věnovat i charitativní 
a duchovní činnosti. Jejich představené M. Rafaele Brožkové se dokonce 
podařilo získat několik novicek. Ještě na počátku sedmdesátých let byla 
část alžbětinek vedena oficiálně jako zaměstnankyně JZD, sedm z nich už 
bylo v důchodu, celkem tu bylo stále dvacet sester. 

48 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 16, inv. č. 61.
49 Srov. pozn. 46. Perzekuce pak velmi těžce dolehla také na školské sestry, které mohly 
přímo ovlivňovat mládež.
50 Viz http://www.alzbetinky.jablunkov.cz/index_soubory (citováno 28. června 2013). 
Š r u b a ř ,  Daniel: Klášter sester boromejek ve Frýdlantu nad Ostravicí a rozvoj tohoto řádu 
na Moravě v 19. století. Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 5, 2004, s. 76.
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Pokusy komunistického režimu o kontrolu veřejného života 
věřících

V první fázi nové církevní politiky se dařilo totalitnímu režimu 
různými formami nátlaku představitele obou dominantních církví na Tě-
šínsku zastrašit a většinou přimět k formální poslušnosti. Zůstával ovšem 
problém prostých věřících, kteří zastávali tradiční postoje a zaštiťovali se 
náboženskou svobodou, již zajišťovala platná ústava. Dokazovali to napří-
klad neutuchajícím zájmem o účast na církevních slavnostech a poutích. 
Doslova zděšení a rozsáhlou korespondenci vyvolala v celém ostravském 
kraji zpráva o šíření fámy, že ve Zlatých Horách je zázračný obraz Panny 
Marie. V srpnu 1952 začaly jednotlivé fary pro zájemce hromadně objed-
návat zájezdové autobusy pro cestu na tamější mariánskou pouť, například 
z Karviné 2 jich odjelo devět, farář Blahut z Karviné 1 zajistil odjezd asi 
500 osob, další výpravy se připravovaly z Doubravy, Jablunkova, Petrovic. 
OCT dostali z kraje příkaz, aby žadatele o dopravu odkazovali na doprav-
ní oddělení KNV nebo na ČSD, kde je samozřejmě čekal zákaz výjezdu. 
Jeden z informátorů podal zprávu, že zájezdy pořádá i ČEDOK, všechny 
cestovní kanceláře dostaly okamžitě zákaz jednat s organizátory jakýchkoliv 
církevních akcí. Přesto se ještě o rok později k tradiční pouti na Kozubové 
sešlo z celého Těšínska více než šest tisíc věřících.51 

Oficiální akce – například slavnostní mše a podpisové akce na po-
zdravných rezolucích u příležitosti narozenin komunistických vůdců, 
státních svátků či výročí konání mírových konferencí a sjezdů – se zdaleka 
netěšily takové popularitě. Aby alespoň omezily vliv církevních institucí 
na veřejnost, začaly státní orgány důsledně kontrolovat konání slavností, 
průvodů obcemi (na Bílou sobotu, na Boží tělo, o místních poutích). Pod 
různými záminkami („šetříme naše lesy“, nebezpečí nákazy zvířectva kul-
havkou a slintavkou) vydávaly zákaz používání zeleně a kvetoucích rostlin 
k výzdobě veřejných prostranství, postupně se veškeré církevní akce nuceně 
stěhovaly do nejbližšího okolí kostelů a kaplí. Průvody nesměly procházet 
po hlavních ulicích a centrech obcí. Například jen v průběhu druhého 
čtvrtletí roku 1953 bylo z celkového počtu 66 žádostí o povolení církevních 
průvodů a slavností v okrese Karviná zamítnuto osmnáct průvodů dětí 
u příležitosti prvního přijímání, tři oslavy Božího těla a jedenáct dalších 
církevních akcí.52 Oficiální projevy i modlitby se ve smíšených obcích dů-
sledně pronášely v češtině i polštině. Pokud církevní tajemníci povolili pouť 
či slavnost, přísně dbali na to, aby měla formální charakter „prosby o mír“ 
(červnové poutě k P. Marii frýdecké). Na poutní místa se směli účastníci 

51 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 293, inv. č. 512. Kozubová je hora 
ležící severně od Dolní Lomné, tradiční pouť se dodnes pořádá u kaple sv. Anny na jejím 
svahu.
52 SOkA Karviná, ONV Karviná, kart. 443, inv. č. 507.
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dopravovat pouze vlaky nebo autobusy, zakazována byla pěší procesí, která 
by vzbuzovala větší zájem veřejnosti. Na poutních místech se doporučovalo 
organizovat družstevní trhy, sportovní akce pro mládež a další atrakce, 
které by tlumily náboženský charakter těchto akcí. Mezi další opatření, 
jež měla omezit účast věřících na bohoslužbách, se řadilo konání státních 
oslav v den církevních svátků (například mírová manifestace v Č. Těšíně 
konaná na Bílou sobotu), překládání nedělních a svátečních bohoslužeb 
na všední dny (pokud se sešel státní svátek s církevním, běžně se překlá-
dalo pracovní volno na předešlý nebo následující den). Na počátku roku 
1953 se v celé republice konaly pompézní tryzny za dva zemřelé vůdce 
proletariátu – Stalina a Gottwalda. Po dobu státního smutku se nesměly 
ve farnostech konat žádné jiné smuteční akty.53 

Od školního roku 1952/1953 se výuka náboženství na školách stala 
nepovinným předmětem, rodiče k ní museli své děti v určitém termínu 
přihlásit na zvláštním formuláři. Výuka nesměla narušovat rozvrh ostat-
ních předmětů, byla vesměs posouvána do pozdějších odpoledních hodin. 
Po shromáždění a kontrole přihlášek následovaly přesvědčovací akce – běda 
zejména rodičům, kteří byli členy KSČ, ty si vzaly na starost místní základ-
ní a závodní organizace. Ještě výraznější nátlak postihoval ředitele škol 
a učitele, jimž hrozila ztráta funkce, či dokonce propuštění ze zaměstnání, 
přeřazení do výroby apod.54 

Evangelická církev se na veřejnosti neprezentovala tak okázale jako 
katolická, tradičně věnovala mnohem větší pozornost vnitřnímu životu 
sborů, výchově mladé generace, biblickým čtením. Nátlaku státních orgánů 
a všem výše uvedeným státním proticírkevním akcím se snažili mnozí její 
představitelé čelit nelegální či pololegální misijní činností. V soukromí 
pokračovaly aktivity, které před svým zákazem organizovaly náboženské 
spolky – věřící se scházeli ke čtení evangelických textů, mládež vychová-
valy rodiny ve sborech k hluboké zbožnosti. V podstatě k tomu ani ne-
potřebovaly oficiální školní výuku – to možná vysvětluje skutečnost, proč 
v průběhu šedesátých až osmdesátých let stále více evangelíků své děti 
do ní vůbec nepřihlašovalo. Nelegální činnost SCE AV samozřejmě nemohla 
zůstat státním orgánům utajena, ovšem kromě postihu duchovních, kteří ji 
podporovali či tolerovali, byly proti ní často bezmocné. 

Tolerance Józefa Bergera vůči těmto aktivitám věřících a jeho snaha 
o hájení zájmů církve byla zřejmě v pozadí rozhodování o konci jeho 
působení ve funkci superintendenta SCE AV. Oficiálně šlo o vleklý spor 
českých a polských exponentů evangelických sborů, v němž KSČ neváhala 
využít mimo jiné udavače, českého faráře z Ostravy Kyjánka. Podle jeho 

53 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 293, inv. č. 512; dále také tamtéž, ONV 
Karviná, kart. 443, inv. č. 507 aj.
54 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 294, inv. č. 519; ZAO, SmKNV Ostrava 
– odbor kultury, církevní věci, kart. 41, inv. č. 129. 
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výpovědi na krajském velitelství StB Józefa Bergera finančně podporovali 
američtí evangelíci, dostával od nich finanční dary v dolarech, on sám tole-
roval krádeže, jichž se dopouštěli ostatní duchovní. O Bergerově rezignaci 
jednal už v únoru 1952 sekretariát ÚV KSČ, rozhodování se ovšem táhlo, 
protože Berger měl na Těšínsku i v zahraničí spoustu přátel a příznivců. 
Ze strany SÚC byl vystaven nátlaku i hrozbám, nakonec jeho pracovníci 
využili záminky v podobě nacionálně vyhrocené politické aféry, která v té 
době rozvířila situaci na celém Těšínsku. Byla to tzv. Cieślarova platfor-
ma – pokus polského funkcionáře KSČ o návrh na řešení situace polské 
minority. Na okresní konferenci KSČ v Č. Těšíně byl její autor prohlášen 
za nositele buržoazního nacionalismu, zbaven všech funkcí a vyloučen ze 
strany.55 SÚC zcela absurdně Bergera obvinil, že se podílel na přípravě 
tohoto politického programu, přiměl ho odjet do Piešťan, kde se s ním pak 
v dubnu českotěšínský OCT „dohodl“ na rezignaci a odchodu z Těšínska. 
Pro jeho podřízené a většinu věřících evangelické církve to byla velká rána. 
Uspořádali mezi sebou sbírku, kterou mu předali ve formě peněžního 
daru.56  

O postavení evangelické církve v totalitním režimu velmi výmluvně 
svědčí „hledání“ nástupce Bergera ve funkci superintendenta. Podle ústa-
vy církve měl být nástupce samozřejmě vybrán a zvolen zástupci sborů, 
ve skutečnosti orgány ÚV KSČ a SÚC rozhodly ještě před Bergerovým 
odchodem o dosazení mladého polského duchovního Jerzyho Cymorka. 
Ten prošel rozsáhlým kádrováním, při němž rozhodoval jeho dělnický 
původ, nezávadné chování za nacistické okupace i v poválečném období. 
Ještě před definitivním rozhodnutím byl však odeslán na politické školení, 
po návratu pak proběhla bez problémů 16. června 1952 jeho formální 
volba. V roce 1956 byla funkce superintendenta nahrazena biskupskou.57 

Zajímavým svědectvím o rozsahu a zaměření činnosti státních orgánů 
v první polovině padesátých let je situační zpráva OCT v Českém Těšíně 
Františka Křístka z prosince 1953.58 Obsahuje celkem 11 bodů, z nichž více 
než polovina se týká jednání s římskokatolickými farami. V úvodu domi-
nuje žádost o povolení průvodu slovenských dělníků stavebních závodů 

55 K tzv. Cieślarově platformě viz např.: S i w e k ,  T. –  Z a h r a d n i k ,  S. –  S z y -
m e c z e k ,  J.: Polská národní menšina v Československu 1945–1954, s. 56–57; P l a č k o v á , 
Magda: Pavel Cieslar a jeho platforma. (K polské otázce na Těšínsku na počátku 50. let). 
Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 21, 1995, č. 2, s. 5–8.
56 Podrobněji viz S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, 
s. 232–233; S i w e k ,  T. –  Z a h r a d n i k ,  S. –  S z y m e c z e k ,  J.: Polská národní 
menšina v Československu 1945–1954, s. 56–59. J. Berger odešel do Bratislavy, kde pak léta 
působil na tamní evangelické bohoslovecké fakultě. Už před jeho odchodem jednal KCT 
Mach o jeho nástupci (srov. dále). Těšínští ovšem na „svého“ Bergera nezapomněli, v letech 
politického uvolnění jej často zvali na přednášky či bohoslužby SCE AV, na bratislavské 
evangelické bohoslovecké fakultě studovala také řada jejích nových adeptů duchovní služby. 
57 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín 1949–1960, kart. 294, inv. č. 515.
58 Tamtéž, kart. 293, inv. č. 510.
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v Třinci, v němž chtěli pořadatelé kromě obrazu své svaté patronky nést 
státní vlajku a symboly KSČ. Příslušníci SNB zakročili proti organizátorovi 
faráři Tománkovi, průvod zakázali, přesto se však 50 dělníků nedostavilo 
do práce. Při inspekcích jednotlivých far zjistil OCT, že dvacet sester roz-
puštěného alžbětinského kláštera v Jablunkově dosud pomáhá pečovat 
o pacienty ve zdejším plicním sanatoriu.59 Další body se týkají nedokon-
čených zakázek na opravy církevních objektů. Z bodu č. 4 se dozvídáme, 
že i v katolických farnostech se stále vyskytovaly spory o používání češtiny 
a polštiny jako bohoslužebného jazyka. Delegace českých věřících z Mostů 
u Jablunkova si u OCT stěžovala, že zdejší polský farář Kurowski odmítá 
používat češtinu a je označuje za polské „čechofily“. Faráře i zdejšího bý-
valého řeholníka Bialeka obvinili z polského šovinismu a z působení mezi 
mládeží ve farnosti. Podobná situace byla podle OCT i v evangelickém 
sboru v nedalekém Návsí, kde se spolu přeli polský duchovní Krzywoń 
s Čechem Pavlasem o církevní pozemky, v Horním Těrlicku a Bystřici zjistil 
OCT Křístek podezřelé aktivity laických věřících podporované zdejšími 
kazateli. Ti se podle něj snažili podporovat vznik nedělní školy a biblických 
čtení pro mládež a získat pro laiky státní souhlas k výuce náboženství. 
Ve zprávě se dále zmiňuje třanovický kazatel Vladislav Santarius, známý 
a velmi vytrvalý bojovník za práva polských evangelíků, který je mimo jiné 
obviňován z agitace proti združstevňování vesnice.

Z událostí roku 1953 je třeba zmínit také reorganizaci české části 
vratislavské arcidiecéze, při níž byl snížen celkový počet farností a do sídel 
děkanátů dosazeni noví spolehliví duchovní. Do funkce jejího vikáře byl 
dosazen bývalý sekretář administratury Msgre Antonín Veselý. Brzy se 
ukázalo, že se má stát jistou protiváhou administrátora Onderka, jehož ozna-
čovali zástupci SÚC za „prohnaného hierarchu, nepřítele lidově demokratického 
zřízení, ale v podstatě pohodlného požitkáře“. Podezřívali jej také z poměru 
s hospodyní Tichopádkovou, která na něj údajně měla značný vliv. Osobní 
vztahy katolických duchovních se pro církevní tajemníky stávaly velmi 
často prostředkem, který využívali k jejich diskreditaci. Neštítili se přitom 
mnohdy dosti nechutných a neověřených pomluv ani nevybíravých charak-
teristik jejich slabostí. V souvislosti s oběma rivaly v čele administratury se 
dočteme, že Onderek i Veselý pravidelně využívali nabídky na rekreační 
pobyty v Tatrách nebo v lázních, kam s nimi jakoby „náhodou“ zároveň 
jezdily jejich tajné milenky. Onderek se nakonec se svým zástupcem smířil, 

59 Z textu není zcela zřejmé, zda s návštěvou souvisí v té době rozšiřovaný dopis mi-
nisterstva vnitra o neoprávněné činnosti církevních řádů a kongregací a k němu přiložený 
rozsáhlý referát určený řeholnicím, v němž jim „strana a vláda“ vysvětlují, jak je církev po sta-
letí utlačovala a vykořisťovala a jak se z nich po vyhnání z klášterů staly „svobodné občanky“. 
Těšínská administratura v téže době zjišťovala, kde se nacházejí bývalí řeholníci, kteří bydlí 
na Těšínsku, resp. kteří tu dříve sloužili jako duchovní. Zjistila, že se vesměs vrátili z internace, 
dva z nich pracovali v dolech, třetí plánoval nástup do výroby. SOkA Karviná, ONV Karviná, 
kart. 443, inv. č. 507.
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vyhovovala mu jeho pracovitost a aktivita, jíž sám údajně příliš neoplýval. 
Veselý v této době odstartoval svůj další kariérní růst, který později neblaze 
poznamenal vývoj římskokatolické církve. Církevní tajemníci samozřejmě 
nemohli opomenout ani průzkum nálad mezi věřícími po neblaze proslulé 
měnové reformě z léta 1953, která na Ostravsku vyvolala řadu nepokojů 
mezi horníky.60 

Mezitím ovšem došlo ke změnám v řízení státní církevní politiky. 
Původně dokonce naznačovaly, že by pod vlivem úmrtí Stalina, Gott-
walda a zejména odhalení kultu osobnosti mohlo i v tomto směru dojít 
k prosazování nových trendů. V padesátých letech ovšem většina snah 
o „demokratizaci“ narazila na rozhodný odpor ÚV KSČ. Zejména koncem 
roku 1956, po pokusech o dělnické bouře v Polsku a potlačení krvavého 
protikomunistického povstání v Maďarsku, KSČ reagovala výrazným utu-
žením režimu. SÚC, který se pokoušel o určité uvolnění církevní politiky, 
byl vládním nařízením č. 19/1956 Sb. zrušen, jeho pravomoc následně 
přešla pod Ministerstvo školství a kultury, kde bylo zřízeno za tímto účelem 
Církevní oddělení (později Sekretariát pro věci církevní).61 

Dochované archivní materiály nesvědčí o tom, že by se tyto události 
nějak výrazně dotkly církevního života na Těšínsku – snad jedině v tom, 
že od roku 1956 se počet akcí krajských a okresních orgánů vůči oběma 
dominantním církvím výrazně snížil. V roce 1954 ještě okresní církevní 
tajemníci stihli dokončit podrobný průzkum religiozity v kraji. Posloužily 
jim k tomu výkazy konzistoří, srovnávané s údaji okresních poboček Státní 
plánovací komise. Výsledky z okresu Karviná, jež máme k dispozici pro 
obě církve, potvrdily ve všech sledovaných ukazatelích vysokou religiozitu 
v Karviné. V centru města patřilo z více než 17 tisíc obyvatel cca 14 tisíc 
k věřícím, bohoslužeb se účastnilo průměrně 600 osob, v průběhu roku 
se jich dostavilo 66,5 tisíce k přijímání. V Karviné 2 – Doly bylo 17 tisíc 
věřících z 22 tisíc obyvatel a nejvyšší počet křtů za první pololetí roku (382 
dětí); toho ovšem bylo dosaženo hlavně díky zdejší porodnici. U svatého 
přijímání bylo za rok 34 tisíc osob. V celém městě bylo ze 119 sňatků 59 
uzavřeno i v kostele. Z ostatních obcí považoval OCT za nebezpečný vývoj 
v Petrovicích, kde byla naprostá většina obyvatelstva katolická, religiozita 
stoupala také v Petřvaldě a ve Stonavě. Minimální pohyb zaznamenala sta-
tistika u výstupů (ale i vstupů) nových věřících – pouze v Orlové přesáhlo 
toto číslo 10 osob. V celkovém hodnocení úspěchů katolíků konstatoval 
úřad, že záleží zejména na osobnosti duchovního. 

60 SOkA Karviná, ONV Č. Těšín, kart. 294, inv. č. 519; ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 
1945–1960), kart. 1, inv. č. 8.
61 Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_úřad_pro_věci_církevní (citováno 28. června 
2013). Podrobněji srov. K a p l a n ,  K.: Stát a církev v Československu 1948–1953, s. 163–181; 
dále též P a v e l č í k o v á ,  N.: Historie církevního života na Těšínsku, s. 27–28.
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Slezští evangelíci dosahovali největšího úspěchu v Orlové (přes 5000 
vesměs aktivních věřících z více než 21 tisíc obyvatel). Všech pět sborů 
v okrese konalo pravidelná biblická čtení, věnovaly se mládeži.62 Pro celko-
vý odraz celostátních změn v situaci na Těšínsku je charakteristický dopis 
odboru pro věci církevní v Ostravě z 26. března 1959, na němž je podepsán 
jako vedoucí opět nám již dobře známý KCT Alois Mach. Svým podřízeným 
okresním tajemníkům v listu doporučuje neudílet státní souhlas žádnému 
z kněží, kteří byli v minulosti postaveni mimo službu.63 Z let 1958–1960 
je pak k dispozici několik hlášení o opatřeních proti duchovním, kteří se 
nějakým způsobem provinili proti režimu, i další běžná agenda. V červenci 
1959 byl odvolán farář Olszak, který sloužil mše za sklizeň pro JZD Dolní 
Marklovice a bral za to odměny. Farář Kuchař z Petřvaldu se provinil tím, 
že při pohřebním obřadu nerespektoval oficiální projevy zástupců okresu. 
Na počátku ledna 1960 udal ředitel slovenské školy evangelického pastora 
z Karviné 1 Gustava Ciencialu, že při kázání agitoval pro nedělní školu 
a rodičům dětí sliboval za posílání dětí do výuky náboženství americké 
léky. Přivolaná svědkyně udání nepotvrdila. P. Stanislav Waloszek z Kar-
viné 2 byl v roce 1959 odsouzen za to, že převezl rodičům stavební ma-
teriál z dolu Jindřich a nepřesvědčil se, že byl odcizen. Trest osm měsíců 
vykonal ve Valdicích, po propuštění pracoval čtyři roky na dolech, teprve 
pak mohl znovu žádat o státní souhlas. Při prověřování mu OCT vytýkal 
nejasné postoje, odpor vůči JZD apod. Značnou pozornost věnoval v letech 
1959–1960 okresní církevní odbor agitaci duchovních obou církví pro 
docházku do náboženství. V průběhu roku 1959 sledoval českou i polskou 
korespondenci církevní rady evangelické církve, jež připravovala volbu 
biskupa, jeho náměstka a dalších členů rady. Volba proběhla ve dnech 
30.–31. května na řádném synodu v evangelickém kostele v Českém Těší-
ně. Opětovně zvolený biskup Jerzy Cymorek vzápětí složil slib věrnosti.64

Církevní politika státu po přijetí tzv. socialistické ústavy, její vliv 
na Těšínsku

Nová ústava z roku 1960 prohlásila Československo socialistickým stá-
tem. V rámci politických změn se realizovala také správní reforma, na jejímž 
základě vznikl velký okres Karviná, což znamenalo nové, zásadní rozdělení 
historického území Těšínska. K 1. březnu 1961 měl okres Karviná 29 obcí 
s celkovým počtem 212 086 obyvatel.65 Celá jižní část Těšínska (Jablunkov, 

62 SOkA Karviná, ONV Karviná 1949–1960, kart. 443, inv. č. 499.
63 Tamtéž.
64 Tamtéž.
65 Podrobněji, ale ne zcela přesně Z b r a n e k ,  T. B.: Apoštolská administratura českotěšín-
ská, s. 113. Pro badatele představuje toto nové správní dělení zásadní problém. Bohužel téměř 
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Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, Morávka) – celkem 21 původních farností 
Českotěšínské apoštolské administratury – byla připojena k okresu Frýdek-
-Místek. Zejména v obcích v okolí Třince a Jablunkova se soustřeďovala 
značná část polské minority se svými sbory SCE AV. 

Koncem padesátých let odešel z funkce krajského církevního tajem-
níka Alois Mach, na jeho místo nastoupil JUDr. Jasiok. Podle dochovaných 
archivních materiálů lze usoudit, že počátkem šedesátých let se odvíjel 
život v obou dominantních církvích v zajetých kolejích, nicméně s klesající 
intenzitou dozoru ze strany státních orgánů. V centru jejich zájmu zůstal 
vývoj religiozity, zvláštní pozornost věnovaly docházce dětí do náboženství. 
V roce 1961 podle počtu církevních úkonů dominovalo město Karviná 1, 
kde bylo uzavřeno 147 církevních sňatků a pokřtěno 533 novorozenců, 
k přijímání přišlo 45 tisíc věřících. Následovala města Český Těšín a Orlová, 
výrazný pokles počtu církevních úkonů zaznamenala část Karviná 2. Výkazy 
ovšem nejsou zdaleka tak podrobné jako v předcházejících letech, úřady 
zřejmě pochopily, že nejjednodušší a zároveň i účinné z hlediska ateistické 
propagandy je sledování školou povinných dětí a jejich rodičů. Od školního 
roku 1961/1962 můžeme sledovat postupný pokles počtu dětí přihlášených 
do výuky podle typů a stupňů škol, církví i jednotlivých obcí. Speciální 
školská komise ONV Karviná například v průběhu roku 1962/1963 zazna-
menala, že ve čtyřech základních školách okresu je stále ještě přihlášeno 
do náboženství více než 70 % žáků, v 15 školách se pohybuje průměr 
mezi 45–60 %, pouze šest škol zaznamenalo od minulého školního roku 
výraznější pokles. Podrobný průzkum sledoval členství v KSČ, zaměstnání 
a sociální postavení rodičů přihlášených, aby na ně mohli zástupci státních 
orgánů soustředit pozornost prostřednictvím zaměstnavatelů, základních 
organizací strany a odborů. Důležitá role byla připisována nejen inspek-
torům, učitelům a ředitelům škol, ale také Sdružení rodičů a přátel školy 
(SRPŠ).Ta pořádala dvakrát ročně tzv. univerzity ateistické výchovy pro 
rodiče, působila prostřednictvím své komise na třídních schůzkách apod. 
V obcích se zvýšenou religiozitou byly pravidelně pořádány veřejné  
ateistické přednášky a výstavy věnované vývoji člověka, astronomii, historii. 
Samozřejmě byly využívány i staré osvědčené metody – například všechna 
kina měla příkaz pořádat představení pro děti v neděli dopoledne, konaly 
se sportovní akce, mimoškolní činnost dětí se zaměřovala také na ateis-
tickou výchovu. Ta ve škole prolínala vlastně každou vyučovací hodinou 
včetně přírodovědných předmětů – učitelé museli připravovat podrobné 

znemožňuje studovat nadále celé Těšínsko jako jeden neměnný celek. Z území apoštolské 
administratury, jehož východní část jsme dosud sledovali, zůstalo v okrese Karviná pouze 20 
poměrně rozsáhlých farností, k okresu Frýdek-Místek jich připadlo 21, šest za řekou Ostravicí 
zůstalo součástí městského okresu Ostrava. Fondy prvního z těchto okresů jsou dnes uloženy 
v SOkA Frýdek-Místek, nejsou však zpracovány a zpřístupněny ke studiu. Jedinou možnost 
alespoň částečného doplnění údajů v rozsahu celého bývalého Těšínska poskytují materiály 
ZAO, pokud jsou rozpracovány na obce nebo církevní obvody. 
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výchovné plány s „ideovými“ cíli. V menších školách se omezovala výuka 
náboženství na čtrnáctidenní cykly, děti musely docházet do sousedních 
obcí. Také termín přihlášek byl na počátku roku co nejkratší, rodiče 
odevzdávali podrobné dotazníky a procházeli pohovory – řada z nich se 
ovšem vehementně bránila nátlaku tím, že ústava jim svobodu nábožen-
ství zaručuje. Výjimkou nebyli ani rodiče, kteří vyhledávali pro své děti 
i vzdálenější školy, kde byl nábor méně omezován.66

Pozvolné politické „oteplování“ v průběhu šedesátých let postupně 
omezilo pravidelné sledování docházky dětí do náboženství i vývoje 
religiozity obyvatelstva. Nové úplnější údaje máme k dispozici teprve ze 
sedmdesátých let, tedy z doby nástupu tzv. normalizace. Na jejím počátku 
způsoboval režimu největší problémy okres Frýdek-Místek, kde stále ještě 
zasahovala náboženská výchova více než 30 % dětí druhého až sedmého 
postupného ročníku základní školy. V okrese Karviná to nebyla ani polo-
vina tohoto podílu (14,7 %). Přesto v roce 1971 ještě navštěvovalo v celém 
okrese hodiny římskokatolického náboženství téměř 4200 dětí (z toho 
více než 800 na polských školách, téměř 1000 dětí slovenských rodičů), 
v případě SCE AV pak šlo o 342 školáků. V „těšínských“ obcích ostravské-
ho okresu to bylo pouhých 6,7 % všech dětí. Do konce sedmdesátých let 
nastal nejvýraznější pokles za celou dobu existence režimu – ve školním 
roce 1976/1977 se pohyboval počet vyučovaných dětí od 1 % na Ostrav-
sku po 11,1 % v religiózně silných obcích na Frýdecku. Ve školním roce 
1977/1978 už bylo na školách v okresu Karviná v náboženství celkově 
pouze 587 dětí (2 % všech žáků 2.–7. postupného ročníku), přičemž české 
školy vykazovaly něco málo přes 1 %, polské 14,5 % z celkového počtu 
(církve výkaz nerozlišuje).67 Tento trend pokračoval i v osmdesátých letech, 
k nimž je obtížné sehnat číselné údaje. Je ovšem zřejmé, že věřící obou 
konfesí na náboženskou výchovu svých dětí ve školách v podstatě rezig-
novali; pokud jim na jejich přesvědčení záleželo, volili jiné formy výchovy 
– zejména přípravu na první svaté přijímání, na konfirmaci, domácí nebo 
společnou nedělní výuku (kterou tradičně podporovali zejména evangelíci). 

Na počátku šedesátých let ještě pokračovala snaha o kontrolu do-
spělých věřících. Některé zápisy působí vskutku kuriózně – například 
na poutích u Turzovky zjišťovali pracovníci bezpečnosti účast věřících 
podle registrů vozidel. Pravidelné kontroly probíhaly u církevních obřadů 
– v roce 1964 bylo zjištěno, že Božího těla se zúčastnilo v okrese Karviná 
celkem 14 140 osob, z toho v některých obcích (Orlová, Karviná, dokonce 
i Havířov) až 600 dětí předškolního věku. Do roku 1967 sledovali OCT 
pravidelně (i když ne vždy zcela srovnatelně) účast věřících na nábožen-
ských úkonech. V letech 1961–1967 například v okrese Karviná kolísal podíl 

66 SOkA Karviná, ONV Karviná 1960–1977, kart. 1749, inv. č. 1863.
67 Tamtéž; ZAO, SmKNV Ostrava – odbor kultury, církevní věci, kart. 41, inv. č. 129.
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křtů až kolem 60 % narozených dětí, snižoval se počet i podíl církevních 
sňatků, velké starosti však státním orgánům činila zejména enormně vysoká 
účast dětí i dospělých na mších a zájem o první sv. přijímání, biřmování 
a evangelické konfirmace, jež se pohyboval v jednotlivých letech až kolem 
desítek tisíc osob. Průměrná účast na římskokatolických bohoslužbách 
v rámci celé apoštolské administratury se týdenně pohybovala v rozmezí 
17–23 tisíc osob, z toho kolem 3000 dětí. Opět dominoval Frýdek s prů-
měrnou účastí kolem 1500 osob na mších, které pravidelně chodily k při-
jímání, tisíce rodičů posílaly své děti na přípravu k prvnímu sv. přijímání. 
V Jablunkově zaznamenali v první polovině šedesátých let téměř 50 tisíc 
věřících u sv. přijímání, v Třinci více než 30 000 osob. V okrese Karviná 
v té době přetrvával vysoký podíl křtů – v roce 1966 téměř 3000 dětí, 
stovky umírajících přijímaly poslední pomazání a žádaly církevní pohřební 
obřad. SCE AV do roku 1967 dosahovala vysoké průměrné účasti věřících 
na bohoslužbách – stále kolem sedmi tisíc dospělých a 1500 dětí.68 

Rok 1962 se stal významným předělem pro administraturu římskoka-
tolické církve. František Onderek onemocněl rakovinou plic, oslavil ještě 
padesátileté jubileum své kněžské činnosti, ale 24. října zemřel. O jeho 
nástupci nebylo pochyb – stal se jím ThDr. h. c. Antonín Veselý, který 
měl za sebou již dlouholetou kariéru tzv. vlasteneckého kněze. Okolnosti 
jeho nástupu byly ovšem velmi zvláštní – podle kanonického práva měl 
administrátora jmenovat Svatý stolec. Na to však Veselý vůbec nečekal, 
29. října nastoupil do úřadu a složil slib věrnosti do rukou ministra školství 
a kultury Františka Kahudy. Papež jej ve funkci nikdy neuznal, proto si 
také Veselý nemohl dovolit užívat oficiální titul, podepisoval se jako „or-
dinář českotěšínský“. Antonín Veselý zároveň vykonával několik nižších 
civilních funkcí – byl členem zastupitelstva MěNV v Českém Těšíně, okres-
ního výboru Národní fronty ad. Velmi aktivní byl v celostátním Mírovém 
výboru katolického duchovenstva. Od roku 1954 byl veden ve svazcích 
StB jako agent, v letech normalizace pak jako tajný spolupracovník pod 
krycím jménem Věra. V roce 1965 obdržel státní vyznamenání Za zásluhy 
o výstavbu. Na druhé straně je třeba říci, že v šedesátých letech požadoval 
návrat kněží, kteří pracovali ve výrobě, zejména v dolech, do činné služby 
v církvi – samozřejmě za podmínky, že se podřídí reglementaci režimu.69 

V době po nástupu Veselého do funkce se konal v Římě II. vatikánský 
koncil, často charakterizovaný jako počátek modernizace a obnovy církve. 
Jeho myšlenky a závěry pronikaly do českého prostředí pomalu, většina 
kněží se k nim chovala obezřetně. Příznačné je, že první rozsáhlejší referát 
o jednání koncilu pronesl Veselý u příležitosti konání děkanské mírové 
konference v Karviné 17. listopadu 1965. Odsoudil zejména vystupování 

68 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 20, bez inv. č.
69 Tamtéž. Podrobněji srov. Z b r a n e k ,  T. B.: Apoštolská administratura českotěšínská, 
s. 118–122.
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českých kněží – emigrantů v průběhu koncilu, prohlásil je za zrádce národa, 
neopomenul se otřít o působení kardinála Berana.70 První zprávy o realizaci 
některých usnesení koncilu (změny ritu při křtu, svěcení předmětů, povo-
lení smíšených sňatků s nečleny církve apod.) pronikly do oblasti Těšínska 
v roce 1966. Zavádění novot do průběhu obřadů vyvolávalo rozporuplné 
reakce u duchovních i věřících, trvalo několik let, než se definitivně prosa-
dily formální změny, přetrvávaly útoky na papežský stolec. Administratura 
výrazně omezila výjezdy kněží do Polska, kde hrozila „nákaza“ vysokou 
religiozitou obyvatelstva a protikomunistickými postoji tamějších kněží.71 

Mnohem méně se z pramenů dozvídáme o situaci v evangelické církvi 
v šedesátých letech, pouze několikrát probleskují krátké zprávy o organi-
zaci nedělních a biblických čtení a dalších aktivit pronikajících z Frýdecka 
zejména zásluhou Vladislava Santariuse a kruhu jeho podporovatelů. Ten 
přes opakované zbavení státního souhlasu režim stále provokoval, hlav-
ně jeho zásluhou vyvolávaly sbory na Frýdecku větší pozornost státních 
orgánů. Z šedesátých let jsou známy dva případy uvěznění bohoslovců. 
Prvním z nich byl Jan Unický z Komorní Lhotky, obviněný ze slovního 
útoku na KSČ. Obětí provokatéra se stal farář Jerzy Cyz z Bystřice. Spolu-
pracovník StB jej požádal o finanční příspěvek na údajný útěk za hranice. 
Po odpykání trestu se mohli oba vrátit do služby v církvi.72

Církevní život na Těšínsku v procesu „demokratizace“ koncem 
šedesátých let, nástup tzv. normalizace 

Příznaky určitého uvolnění režimu se objevily velmi sporadicky až 
v průběhu roku 1967. Státní úřad sociálního zabezpečení do jisté míry 
uvolnil možnosti zaměstnávání řádových sester – ovšem se zdůrazněním, 
že musí probíhat v souladu s předpisy, například má být dávána přednost 
jejich službě v domovech pro duševně postiženou mládež (jak už jsem 
zmiňovala, pro tu těžkou službu bylo obtížné sehnat civilní zdravotnice). 
Některé farní úřady na Těšínsku (Karviná, Havířov) umožnily jeptiškám 
výuku náboženství (30. června 1971 byla opět zakázána). Zvýšil se zájem 
o ochranu církevních památek, Krajské středisko památkové péče a ochrany 
přírody (KSPPOP) upozornilo v červenci 1968 na havarijní stav některých 
poddolovaných kostelů a dalších církevních objektů (viz dále). Objevilo se 
i několik žádostí o výstavbu nových svatostánků, zejména v Havířově a Těr-
licku, ty však byly v roce 1971 definitivně zamítnuty. V Havířově povolily 
úřady dostavbu bočních lodí kostela, i ta však později vázla na nedostatku 
stavebního materiálu. Představitelé tzv. obrodného procesu roku 1968 

70 Z b r a n e k ,  T. B.: Apoštolská administratura českotěšínská, s. 119–120.
71 SOkA Karviná, ONV Karviná 1960–1977, kart. 1739, inv. č. 1852.
72 S z y m e c z e k ,  J.: Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku, s. 234.
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nevěnovali zpočátku problematice náboženského života a situaci církví 
větší pozornost. Teprve v posledních srpnových dnech vydalo ministerstvo 
kultury výnos o zrušení směrnic SÚC z roku 1950 o dozoru nad vyučová-
ním náboženství. Na 23. srpna plánoval KNV jednání o obnově kněžského 
semináře v Olomouci, jehož budova byla už připravena k přijetí prvních 
studentů, byla tu otevřena pobočka litoměřické bohoslovecké fakulty. Reha-
bilitační řízení kněží postižených procesy padesátých let se v řadě případů 
nepodařilo dokončit. Teprve z dodatečných hlášení se dozvídáme, že řada 
představitelů obou církví schvalovala na jaře 1968 z kazatelen obrodné 
hnutí a vyzývala věřící k jeho podpoře. Podrobné šetření postojů duchov-
ních v letech 1968–1969 se na počátku sedmdesátých let konalo v celém 
okrese, své „nevhodné postoje“ musel vysvětlovat například farář Pavel 
Roman z Albrechtic. Nové prověrky čekaly také studenty bohosloví, kteří 
byli údajně přijati do semináře v Olomouci a na bohosloveckou fakultu 
v Litoměřicích bez příslušného vyjádření státních úřadů. Už v září 1968 
shromáždění zástupců římskokatolické církve v Praze vyjádřilo poděkování 
prezidentovi a státním činitelům za rychlou konsolidaci situace po okupaci 
ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Dílo koncilové obnovy, které se rozvíjelo 
v roce 1968 ve středních Čechách a na Moravě, prohlásili kněží z okolí 
ordináře A. Veselého za kontrarevoluční organizaci, podle nich nemělo 
údajně na Těšínsku žádnou podporu. Teprve v roce 1971 zjistili, že napří-
klad v Havířově se jeho ohlas projevil v činnosti Místní ekumenické rady 
církví, která byla samozřejmě okamžitě zakázána.73 

Po roce 1970 nově jmenovaní OCT v oblasti (na Frýdecku technik 
Oldřich Skýba, v okrese Karviná absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci 
Jaromír Kouba, v Ostravě Miroslav Bařina) také dodatečně zjišťovali, že 
koncem šedesátých let se projevila demokratizace veřejného života enorm-
ním zvýšením zájmu o církevní obřady. Podíl křtů se zvýšil na Frýdecku až 
na 89 %, na Karvinsku na 70 %, v ostravských okrajových čtvrtích na téměř 
60 %. V podobných číslech se pohybovaly církevní pohřby, podstatně 
méně partnerů volilo církevní sňatek (od 60 % na Frýdecku po 20 % 
na Ostravsku).74 

Proces tzv. normalizace se odrazil v postoji režimu vůči církvím velmi 
rychle a intenzivně, představitelé obou sledovaných institucí jej buď přímo 
podporovali (A. Veselý), nebo mu záhy podlehli. Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání v průběhu roku 1971 na stránkách svého dvojjazyč-
ného časopisu Přítel lidu – Przyjaciel łudu vyzývala věřící k účasti na volbách 
a k podpoře kandidátky NF, chválila proces „konsolidace“ společnosti, 
sledovala jeho ohlasy ve svých sborech. Snaha o podporu režimu jí však 

73 SOkA Karviná, ONV Karviná 1960–1977, kart. 1739, inv. č. 1853.
74 ZAO, SmKNV Ostrava – odbor kultury, církevní věci, kart. 41, inv. č. 129. Zajímavé je 
i zjištění, že podíl církevních obřadů sice v letech normalizace postupně klesal, ale vesměs 
nedocházelo k tak výraznému poklesu jako v letech největšího pronásledování církví. 
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nepřinášela žádné výhody – marně usilovala o výstavbu nového centra 
v Českém Těšíně, příprava synodu a voleb biskupa v červnu 1971 probíhala 
opět pod přísným dohledem státních úředníků. Pokračovalo tažení proti 
výuce náboženství ve školách i proti organizaci biblických hodin, na ta-
petě se opět ocitlo působení Vladimíra Santariuse a dalších duchovních 
z Frýdecka i pokusy o řešení letitých sporů slezských evangelíků s ČCE. 
Navázání spolupráce církví v této době státní moc považovala za nebez-
pečné, snažila se zabránit všem ekumenickým snahám. Vladislav Santarius, 
který spravoval farnosti na Frýdecku i v Ostravě, dostal státní souhlas pouze 
pro Ostravsko, dalšími podrobnými prověrkami prošli všichni evangeličtí 
kazatelé i katoličtí duchovní. Pokud jim nadřízení prokázali aktivní činnost 
v uplynulých letech nebo pokud vykazovali přílišnou horlivost v plnění 
církevních povinností, byli většinou překládáni na méně exponované fary 
s nízkým počtem aktivních věřících. Biskupem SCE AV byl v roce 1971 
po Cymorkově úmrtí zvolen Vladislav Kiedroń, který v této funkci vytrval 
po celou dobu normalizace (do roku 1989).75

Vývoj římskokatolické církve na Těšínsku od roku 1971 přímo pozna-
menala snaha o posílení (znovuobnovení) tzv. mírového hnutí. Po krachu 
jeho dosavadních aktivit v roce 1968 se stal o tři léta později českotěšín-
ský ordinář A. Veselý jedním z hlavních zakladatelů Sdružení katolických 
duchovních PACEM IN TERRIS (SKD PIT). Stal se předsedou ustavu-
jící konference sdružení a později i předsedou hnutí v České republice, 
na I. sjezdu SKD PIT v Brně v roce 1975 byl zvolen federálním předsedou, 
v této funkci působil až do své smrti (nerespektoval ani papežský dekret 
z roku 1982, který sdružení zakázal). Prospěch a kariéra se staly alfou 
a omegou jeho života – plně využíval svého postavení i k zajištění vlastního 
pohodlí a výhod, k cestám do zahraničí, které byly pro „normální smrtel-
níky“ téměř nedostupné. Mezi věřícími se šířily zvěsti o jeho amorálním 
soukromém životě. Nakonec se z něj stal zlomený člověk, který vzbuzoval 
závist i nenávist svého okolí.76 

Péče státu o někdejší církevní majetek

V prvních letech komunistického režimu po zestátnění většiny cír-
kevního majetku představitelé státu ještě připouštěli, že alespoň kostely, 
fary a ostatní menší církevní objekty zůstanou v držení církví. Příslušné 
zákony také zavazovaly stát, aby o zestátněný majetek náležitě pečoval. Už 
na počátku padesátých let ovšem reálný vývoj naznačoval, jakým způso-
bem budou sliby naplněny. V průběhu roku 1950 nechal SÚC zpracovat 

75 ZAO, SmKNV Ostrava – odbor kultury, církevní věci, kart. 43, inv. č. 131.
76 Z b r a n e k ,  T. B.: Apoštolská administratura českotěšínská, s. 120.
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podrobné inventáře vnitřního zařízení všech církevních objektů, duchovní 
museli podepsat jejich převzetí do správy a zároveň i odpovědnost za jejich 
údržbu. Církevní tajemníci si však vymínili dozor nad veškerým sepsaným 
majetkem. K prvním opatřením KNV patřilo sestavení seznamu všech 
hřbitovů v obvodu. Podle něj nebyla část církevních objektů dostatečně 
využívána nebo vyžadovala nezbytnou údržbu (márnice, zídky, obřadní 
síně), na kterou neměly farnosti dostatek prostředků. Úřad proto doporu-
čoval jejich převedení na obce. V průběhu dalšího vývoje skutečně počet 
obecných hřbitovů stále narůstal.77 

Daleko větší problém než hřbitovy ovšem představovaly budovy 
kostelů, far a dalších objektů, které s nimi souvisely. Těšínsko mělo v této 
souvislosti dva základní problémy, které provázely církevní stavby po celou 
dobu existence komunistického režimu. Jednak tu bylo poměrně málo 
skutečně cenných objektů, uznaných za památkově chráněné. Na Karvin-
sku nebyla ani jedna stavba zařazena do seznamu I. kategorie. K ceněným 
památkám patřily dřevěné lidové stavby (kostel v Řepišti ze 14. století, 
filiální kostel Božího těla v Gutech ze 16. století, kostel Nanebevzetí 
Páně v Petrovicích, zčásti barokizovaný gotický kostel sv. Maří Magdaleny 
v Českém Těšíně ze 13. století s kryptou Piastovců; původně gotický základ 
měl také kostel Panny Marie v Orlové a farní chrám Povýšení sv. Kříže 
v Karviné 1). V ostatních případech šlo vesměs spíše o jednotlivosti vnitřní 
výbavy – například originální deskový gotický oltář v Orlové (lépe řečeno 
jeho kopie, originál byl uložen do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea 
Praze), mramorový oltář v kostele sv. Jindřicha v Karviné, několik soch 
a náhrobních kamenů apod. Ostatní církevní stavby měly vesměs prvky 
barokní, ale byly přestavovány, další nově vystavěny v průběhu 19. století 
v romantizujících stylech. 

Největším problémem byl samozřejmě převážně průmyslový cha-
rakter velké části oblasti. Naprostá většina církevních objektů zejména 
na Karvinsku byla poddolována, mnohé utrpěly natolik, že musely být 
uzavřeny nebo využívány pouze zčásti. To byl například osud tzv. nového 
kostela sv. Jindřicha v Karviné 2 – Doly, který byl v podstatě roztržen 
na dvě části a sloužil několik let jako skladiště. Podle názoru OCT byla 
jediným řešením jeho demolice, pro potřeby farníků navrhoval postavit 
nějakou dostatečně velkou dřevěnou boudu. Od roku 1955 probíhala 
demolice, při níž se podařilo na poslední chvíli zachránit zmiňovaný hlav-
ní oltář z kararského mramoru, jeho nové umístění v Jablunkově stejně 
jako problém náhradní budovy zůstaly nedořešeny. Naprostým zdejším 
unikátem se ovšem stal „starý“ kostel sv. Petra z Alcantary, jehož kritický 
stav byl zmiňován už v padesátých letech, ale řešení se stále oddalovalo 

77 ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 11, inv. č. 40, 41. Tamtéž, kart. 18, 
inv. č. 59.
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(viz dále).78 V době dostavby prvního velkého sídliště Stalingrad v Karviné 
žádaly obě zdejší církve – katolická i SCE AV – výstavbu nových svato-
stánků, krajský církevní tajemník Mach žádost odmítl s odůvodněním, že 
je odtud dobré spojení do centra města, kde je k dispozici dostatek pro-
storu ve stávajících kostelech. V Orlové řešili sami farníci nedostatek místa 
pro účast na bohoslužbách přestavbou starého hostince na svatostánek. 
Dalším velkým problémem se staly osudy kostelů a far v Horním Těrlicku 
a Domaslavicích, kde byly církevní objekty součástí území zaplaveného 
nově budovanými přehradami. Pro výstavbu nových objektů byl povolen 
jen minimální pozemek, v Soběšovicích nestačili včas vložit požadavek 
do plánu investic a nakonec nezbylo, než stavbu zajistit brigádnicky. Po-
dobně dopadla žádost o přístavbu kaple ve Věřnovicích u Dolní Lutyně, 
na niž vypracoval návrh známý architekt Čestmír Šlapeta. O část úhrady 
musela farnost žádat vícekrát, protože ji na SÚC nezařadili do plánu. Faráři 
v Řepištích se podařilo získat už v roce 1949 subvenci na opravu střechy 
cenného dřevěného kostela, bohužel však nesehnal včas šindel a subvence 
nakonec propadla, jednání o další zálohu se pak protáhla na více než rok. 
Od počátku padesátých let vypracovávaly všechny farnosti obou církví 
na Těšínsku každoročně rozsáhlé plány na opravy a rekonstrukce svých 
objektů, které musely být předloženy krajské pobočce SÚC ke schválení. 
Státní prostředky, které zpočátku zejména evangelíci požadovali (zpravidla 
alespoň ve výši poloviny nákladů), se ovšem rok od roku tenčily. Katolická 
církev pak už od poloviny padesátých let na žádosti o státní dotace zcela 
rezignovala, všechny opravy zajišťovala materiálně z vlastních prostřed-
ků a pracovně bezplatnými brigádami věřících. Na přelomu padesátých 
a šedesátých let se ovšem její finanční situace zhoršila natolik, že musela 
přistoupit na nabídku výkupu zbylých pozemků a menších hospodářských 
objektů i far. V roce 1959 hradil v Albrechticích farář zakoupení nových 
varhan pro kostel sbírkou mezi občany, podařilo se vybrat 280 tisíc, další 
veřejné sbírky však OCT nedoporučil. Výčet dalších zmařených žádostí 
o rekonstrukce a opravy staveb i vnitřního vybavení církevních objektů 
v letech druhé pětiletky (1956–1960) by vydal na samostatnou studii.79 

Přes aktivní postoje svých představených (zejména Msgre Veselého) 
nedokázala katolická církev prosadit ani záchranu vlastních objektů, které 
v oblasti rozsáhlé důlní činnosti po léta trpěly důsledky poddolování. Tristní 
byl stav téměř všech kostelů a far na Karvinsku, ovšem některé příklady 
vskutku nepotřebují ani bližších komentářů. V letech 1968–1976 se řešil 
zejména osud kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné 2 – Doly. Barokní stav-
ba, kterou nechal na místě bývalého dřevěného kostelíka vybudovat v roce 
1736 hrabě František Wilhelm Larisch, byla zapsána v seznamu památek. 

78 Tamtéž, kart. 11, inv. č. 41.
79 Tamtéž. Dále ZAO, SmKNV Ostrava (dodatky 1945–1960), kart. 5, inv. č. 9; kart. 16, 
inv. č. 54 aj. 
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Na základě dopisu národního podniku Báňské stavby zjistili v červenci 1968 
pracovníci ostravského památkového ústavu, že stavba je vážně poškozena 
a hrozí její zřícení. Žádali svolání komise, která by posoudila současný stav 
a rozhodla, co je možné udělat pro záchranu kostela. Do roku 1973 se však 
nedělo celkem nic, kromě pravidelných měření poklesu celé stavby. Dne 
28. června 1973 se sešli zástupci ONV, města, památkáři a ředitelství OKD, 
aby zjistili současný stav. Výsledkem byla rozsáhlá zpráva, která uváděla, 
že stavba byla přímo poddolována od roku 1922. Zasahovala pod ni důlní 
pole dvou soudobých velkodolů – 1. máj a ČSA. Za dobu cca padesáti let 
došlo k celkovému poklesu stavby asi o 24 m, měření za posledních devět 
let prokázalo propad o 1,4 m a postupné vychýlení stavby z osy. Komise 
doporučila stavbu uzavřít, v případě dalšího využívání upozornit správce 
na možnost destrukce. Konaly se další porady, při nichž padl i návrh 
na zbourání kostela, nicméně zástupce krajského ústavu SPPOP Herbert 
Arbert důsledně požadoval zachování památky zapsané ve státním seznamu. 
Během dalších dvou let se komise znovu asi dvakrát sešla, 7. června 1976 
konstatovala, že stavbu ohrožuje i spodní voda a nejistý vývoj okolního 
terénu. Závěr zněl, že kostel představuje naprostý unikát a jeho stav je 
možné využít propagačně: Veřejnost by se s ním měla seznámit (v tis-
ku, prostřednictvím výstavky přímo v jeho interiéru). Podle záznamu je 
důkazem toho, jak je možné i v areálu intenzivní důlní činnosti prokázat 
kladný přístup k rekultivaci a ochraně životního prostředí (sic!). V závěru 
se doporučuje návrh opatření ke stabilizaci plochy pod kostelem. Celý 
příběh uzavírá pikantní historika o vloupání do kostela sv. Petra, k němuž 
došlo v září 1979, pachatel byl však odhalen a ukradená zlatá monstrance 
vrácena administrátorovi kostela.80 

Uváděný případ není zdaleka jediným příkladem „vzorné ochrany“ 
církevních památek na Těšínsku. Opravy kostela sv. Markéty v Havířově-
-Bludovicích, kde se jednalo prakticky jen o drobnější restaurátorské 
práce na dřevěných částech stavby (krovy, zábradlí apod.) a obrazech, 
se protáhly od roku 1973 do roku 1977. Problémy byly také s opravou 
evangelického kostela v Havířově-Bludovicích, kde bylo třeba provést 
vysušení provlhlého zdiva – jednání trvala více než dva roky, pracovník 
ONV nakonec oznámil, že nástřik fasády nedokončí OKD – Správa sídlišť 
ani v roce 1981, protože nemá k dispozici potřebné kapacity ani vhodnou 
nástřikovou hmotu. V roce 1983 napadl památkový ústav výsledky staveb-

80 SOkA Karviná, ONV Karviná 1977–1997, kart. 1931, inv. č. 1077. Z dokumentace 
není jasné, zda se v té době podařilo něco z plánovaných opatření realizovat. Nicméně chrám 
dosud stojí, i když počátkem 90. let minulého století mu znovu hrozilo zřícení a byl určen 
k demolici. V letech 1994–1995 proběhla generální oprava a zajištění objektu, a kostel se tak 
znovu zaskvěl v plné kráse. Dnes je považován za hlavní turistickou atrakci této části Karviné, 
říká se mu „česká Pisa“, vychýlil se totiž z vertikální osy 6,8 stupňů na jih. Podrobněji viz 
Oficiální informační server statutárního města Karviné, www.karvina.cz (citováno 28. června 
2013). 
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ních úprav v kostele sv. Anny v Havířově-Šumbarku, které neodpovídaly 
doporučeným plánům. Snad nejkurióznějším ze všech sledovaných případů 
je ovšem historie opravy střechy a interiéru v památkovém kostele Nane-
bevzetí P. Marie v Petrovicích u Karviné, kde byly původní cenné tapety 
vyměněny za nevkusné papírové, posudky a spory o nevhodné zásahy se 
vedly od roku 1964 až do konečného odstranění tapet v září 1982. Některé 
další méně cenné církevní objekty musely být vzhledem ke špatnému stavu 
vyňaty z památkové ochrany. V osmdesátých letech se opakovaly krádeže 
v nedostatečně chráněných církevních objektech, svévolně se chovaly vůči 
církevním památkám i místní správní orgány.81

Církve v letech krize a pádu totalitního režimu

V závěrečném období existence komunistického režimu zazname-
naly obě sledované církve ještě několik významných událostí. Na úpravu 
postavení římskokatolické církve na Těšínsku měla rozhodující vliv jed-
nání ČSSR s Vatikánem, která mj. sladila hranice diecézní se státními. 
Dne 30. prosince 1977 vydal papež Pavel VI. bulu, na jejímž základě byla 
českotěšínská administratura vyňata z pravomoci vratislavské arcidiecéze 
a včleněna do olomoucké arcidiecéze. Její apoštolský administrátor biskup 
Josef Vrana sice ještě ponechal A. Veselého ve funkci dómského preláta 
a generálního vikáře olomouckého, mezi oběma muži však v následujících 
letech opakovaně probíhaly spory, které ukončila až smrt Veselého v roce 
1983. Sám biskup Vrana na Těšínsko v těchto letech pravidelně zajížděl, 
zajímavá je možná zmínka o tom, že například při biřmování jej děti často 
vítaly česky i polsky. Situace se ovšem v těchto letech výrazně změnila také 
v Římě – po kratičkém pontifikátu Jana Pavla I. byl dne 16. října 1978 
na papežský stolec slavnostně uveden polský kardinál Wojtyła jako papež 
Jan Pavel II. Tato událost samozřejmě na Těšínsku musela vyvolat bouřlivý 
ohlas. Sami katoličtí duchovní a věřící přijímali nového papeže rozdílně 
zejména podle svého národnostního původu – polští převážně nadšeně, 
čeští s jistými rozpaky a postupně se stále větším odstupem. Důvodem 
k němu byly především opakované útoky československých úřadů proti 
Polsku, kde podle KSČ komunisté vůbec nezvládali rostoucí vliv katolické 
církve. Opět zesílily snahy po omezení vzájemných česko-polských styků 
na zdejší hranici, s velkými obavami sledovalo karvinské okresní církevní 
oddělení zejména rostoucí vliv polské církve na mladé kněze v ČSSR. Velké 
obavy a mnoho nepřátelských útoků ze strany československých úřadů 
pak pochopitelně vyvolala první návštěva Jana Pavla II. v jeho rodné zemi 
v následujícím roce i nadšení, s nímž jej vítali jeho krajané. Úřady pak se 

81 SOkA Karviná, ONV Karviná 1977–1990, kart. 1131, 1137.
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zadostiučiněním konstatovaly, že na Těšínsku jeho vítězné cesty Polskem 
nevyvolaly žádný větší ohlas. 

Zajímavé je, že situace v sousedním Polsku vyvolávala neklid 
i v SCE AV. Její představitelé se znepokojením konstatovali, že jejich sou-
věrci na druhé straně hranice pociťují značný tlak ze strany katolíků, kteří 
údajně zabírají evangelické kostely a snaží se na svou stranu získat prosté 
věřící. Evangelická církev se navíc v té době potýkala i se svými vnitřními 
personálními problémy, které zřejmě souvisely s generační obměnou – 
na jedné straně šlo o přetrvávající vliv stárnoucího V. Santariuse, na druhé 
o skupiny kolem nového biskupa Kiedroně.82 Koncem osmdesátých let 
pak narůstalo i napětí mezi představiteli církve a režimu. Mladí duchovní 
odmítali sílící snahy po zintenzivňování dozoru okresních funkcionářů, 
například při přípravě voleb biskupa v létě 1988 se obraceli přímo na mi-
nisterstvo kultury, které koncem osmdesátých let ve věcech církevních stále 
více ustupovalo. V té době už bylo jasné, že hlubokou krizi prožívá hnutí 
PACEM IN TERRIS, zcela ignorované mladou generací kněží. Katolická 
církev dosahovala dalších ústupků státu, v nichž se odrážel vliv politických 
změn v SSSR – jednalo se například o ústupky ve výuce náboženství, v po-
volování tiskovin i v oblasti obnovy činnosti řeholnic; s velkou pompou se 
církev připravovala na oslavy svatořečení blahoslavené Anežky České apod. 
S přípravami cesty věřících do Říma při této příležitosti ostatně souvisí 
i jeden z posledních zápisů karvinského odboru pro církevní záležitosti – 
totiž konstatování, že na Těšínsku je populárnější než Anežka sv. Hedvika.83

Závěr

To už se ovšem blížilo další zásadní rozuzlení – tzv. sametová revo-
luce v listopadu 1989. Po obnovení demokracie na Těšínsku pokračovaly 
ještě v obou církvích spory o další vývoj. V roce 1996 se katolíci konečně 
dočkali vytvoření samostatné diecéze (ostravsko-opavské biskupství s cen-
trem v Ostravě pod správou Msgre. Františka V. Lobkowitze). Slezská 
evangelická církev AV zažila dokonce otřes v podobě schizmatu v roce 
1995, kdy se od ní oddělila tzv. Luteránská církev a. v. v České republice, 
odmítající příklon k charismatickým hnutím a novopietismu, zpočátku také 
ekumenické snahy těšínských evangelíků. Dnes je však počtem věřících 
SCE AV, alespoň dle tvrzení svých příznivců (údajně kolem 14–15 tisíc), 
největším evangelickým společenstvím v ČR. 

Historii církví na Těšínsku bezesporu výrazně poznamenal vývoj 
celého regionu v průběhu 20. století, zejména rozdělení někdejšího tě-

82 Tamtéž, kart. 1137, inv. č. 1112. 
83 Tamtéž, kart. 1136, inv. č. 1107.
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šínského knížectví mezi oba sousední státy – ČSR a Polsko v roce 1920. 
Slezská evangelická církev augsburského vyznání v české části Těšínska 
ztratila významnou část svých věřících, komplikovaně probíhal v důsledku 
národnostních a pohraničních sporů i její další vývoj. Přelomovým datem 
se stal říjen 1938, kdy bylo území tzv. Zaolzí nakrátko připojeno k Polsku, 
následovala okupace celého území nacistickým Německem. Od osvobo-
zení v roce 1945 se odvíjely nejdříve národnostní rozpory spojené se 
smíšeným charakterem oblasti a složitý vývoj poválečného tzv. očistného 
řízení. Rozhodující z hlediska dalšího dlouhodobého vývoje, sledovaného 
v této studii, bylo ovšem čtyřicetileté období existence komunistického 
režimu a jeho úsilí o ateizaci společnosti. Režim sice dosáhl toho, že 
české obyvatelstvo dnes zaujímá ve své většině zejména vůči katolické 
církvi výrazně lhostejný, mnohdy i negativní postoj. Přesto však příklad 
nevelkého sledovaného území ukazuje, že se to nepodařilo bez výhrad. 
Předkládaná mikroanalýza podle mého názoru zároveň ukazuje, že česká 
historiografie nevěnuje dosud problematice vývoje náboženského života 
v zemi v průběhu dvacátého století ani zdaleka takovou pozornost, jaký 
by si sledované otázky zasloužily. 

Das kirchliche Leben im Teschener Land als Interessensobjekt 
des kommunistischen Regimes

Das Teschener Land gehörte in den Jahren seiner Entwicklung im Rahmen der 
Länder der böhmischen Krone zu jenen Gebieten mit einer spezifischen Entwicklung der 
Kirchenverwaltung und des religiösen Lebens der Bewohner. Es zeigten sich hier zahlreiche 
Einflüsse aus den Nachbarländern sowie weiter entfernten Territorien, das geistliche Leben 
der Bevölkerung beeinflusste seine ethnisch-nationale Mischstruktur, die im 20. Jahrhundert 
wiederholt zu einem der Brennpunkte in den Grenzstreitigkeiten zwischen der Tschecho-
slowakei und Polen wurde. Die Studie widmet sich der Entwicklung des konfessionellen 
Lebens des tschechischen Teils der Region nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem neben der 
katholischen Kirche insbesondere die sog. Schlesische evangelische Kirche A. B. (des Augs-
burger Bekenntnisses) eine wichtige Rolle spielte. Die ethnisch-nationalen und religiösen 
Probleme kreuzten sich in dem stark konfessionell geprägten Territorium, was sich auch in 
der politischen Entwicklung deutlich zum Vorschein kam. Die Kommunistische Partei nutzte 
bereits in den Jahren 1945–1948 und dann insbesondere nach dem anti-kirchlichen Feldzug 
nach dem Februar 1948 dieser Widersprüche aus. Am Beispiel des Teschener Landes lässt 
sich der Einfluss der Veränderungen in der Kirchenpolitik des Staates in den Jahren des 
kommunistischen Regimes deutlich an der Haltung der Repräsentanten der beiden verfolgten 
Kirchen zeigen, vor allem jedoch wird der Einfluss auf das geistliche Leben der einfachen 
Gläubigen klar sichtbar. Die Bemühungen des totalitären Regimes hinsichtlich einer Begren-
zung des Einflusses der Geistlichen und der Durchsetzung der atheistischen Ideologie zeigte 
nach außen deutliche Erfolge, das innere Leben beider Kirchen spiegelte jedoch vor allem 
das Maß der Integrität ihrer Anhänger wider.
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Úvod

Vzájemné interakce člověka a přírody v minulosti se stávají stále 
nosnějším výzkumným polem nejen přírodních věd, ale v posledních 
dvaceti letech také řady věd společenských, v neposlední řadě i samotné 
historie. Není to náhodou. Právě historická reflexe podmíněná znalostí 
historických pramenů může zásadním způsobem ovlivnit naši představu 
o formách a intenzitě působení člověka na životní prostředí v minulosti 
i o snaze o nápravu nežádoucích dopadů lidské činnosti.1 

*  Tato studie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR č. P410/12/0487 Proces 
industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století.
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Zvláště intenzivně jsou v otázce působení člověka na životní prostředí 
vnímána poslední dvě staletí. Od konce 18. století totiž dochází ke klíčovým 
transformačním procesům, které se podílely na přeměně tradiční agrární 
společnosti v moderní industriální společnost. Množství změn, genero-
vaných těmito procesy, je značné a jejich dopad měl z hlediska vývoje 
společnosti zcela zásadní význam. V souvislosti s průběhem industrializa-
ce dochází nejen ke klíčovým technologickým, ekonomickým, sociálním 
i kulturním proměnám společnosti. Proces industrializace zároveň přinesl 
významnou proměnu interakce mezi člověkem a přírodou, projevující se 
závažnými změnami v krajině a v proměně využívání krajiny člověkem.2 

Ačkoliv se proces industrializace vyznačuje dopady globálního rozmě-
ru, je jevem bytostně regionálním. Neprojevil se ve všech oblastech stejnou 
měrou. Již v průběhu 19. století se vytváří pestrá paleta regionů s různou 
mírou hospodářské vyspělosti i charakteru. Na jedné straně vznikají středis-
ka industrializačního procesu (průmyslové oblasti), na druhé straně regiony 
orientované na tržní zemědělství a regiony stagnující či zcela zaostávající. 
Diverzifikace regionů v průběhu industrializačního procesu 19. a 20. sto-
letí se projevila také v různé intenzitě a typu ovlivnění přírody člověkem. 
V průběhu industrializačního procesu byly lidskou činností obzvláště 
zasaženy oblasti, jejichž struktura byla silně ovlivněna prudkou poptávkou 
po nových energetických zdrojích, surovinách a materiálech. V evropském 
prostoru byly uvedeným způsobem postiženy v prvé řadě oblasti exploatace 
nerostných surovin, zvláště pak uhelné revíry.3 

Mezi takto silně ovlivněné oblasti patří i ostravsko-karvinský revír, 
rozvíjející se již od 30. let 19. století jako centrum báňského, hutního 
a později i chemického průmyslu. Ostravsko-karvinský revír patřil k těm 
regionům v českých zemích, ve kterých se začaly projevovat nepříznivé 
dopady industrializačního procesu na životní prostředí již velmi záhy. Už 

1 Z nejnovějších publikačních počinů, které věrně odrážejí vlnu současného zájmu o tuto 
tematiku, je třeba upozornit na kolektivní monografii F ö r s t e r ,  Horst –  H e r z b e r g , 
Julia –  Z ü c k e r t ,  Martin (edd.): Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der In-
dustrialisierung bis zum Postsozialismus. München 2013. 
2 Z novějších prací k tomuto tématu viz např. M a t o u š e k ,  Václav: Čechy krásné, Čechy 
mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha 2010. Z odlišné perspektivy B i č í k , 
Ivan –  K u p k o v á ,  Lucie: Dlouhodobé změny ve využití krajiny Česka: metody, výsledky, 
problémy výzkumu. Historická geografie 33, 2005, s. 346–366; B i č í k ,  Ivan: Land Use in 
the Czech Republic 1845–1948–1990. Methodology, Interpretation, Contexts. Acta Universi-
tatis Carolinae. Geographica 32, 1997, s. 255–263; B i č í k ,  Ivan –  G ö t z ,  Antonín – 
J a n č á k ,  Vít –  J e l e č e k ,  Leoš –  M e j s n a r o v á ,  Lucie –  Š t ě p á n e k , 
Vít: Land Use / Land Cover Changes in the Czech Republic 1845–1995. Geografie. Sborník ČGS 
101, 1996, č. 2, s. 92–109. 
3 K regionálnímu charakteru procesu industrializace již existuje velmi početná literatura. 
Z novějších titulů dokazujících regionální povahu industrializace viz např. P i e r e n k e m -
p e r ,  Toni (ed.): Regionen und Regionale Industrialisierung. Zur wirtschaftlichen Entwicklung 
ostmitteleuropäischer Regionen im 19. Jahrhundert. Aachen 2009. Viz též M y š k a ,  Milan: 
Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. 
Ostrava 2010, s. 160–180. 
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od 40. let 19. století víme o prvních sporech mezi těžaři a majiteli poddo-
lováním poškozených nemovitostí.4 V průběhu 19. i 20. století opakovaně 
vyvstávaly problémy nejen s poddolováním pozemků a budov, ale také 
s poškozováním lesů i polních kultur průmyslovými exhalacemi, se zne-
čišťováním vodních toků a rybníků odpadními vodami, s poklesy půdy 
i s vršením stále mohutnějších odvalů hlušiny. Exploatace surovinových 
zdrojů byla dlouhodobě prováděna způsobem zohledňujícím pouze maxi-
mální zisk a okamžitý užitek. Oblast hornické činnosti se stala sférou, kde 
se dlouhodobě existující problémy neřešily konsensuálně, ale zpravidla 
v konfliktním modelu, tj. střetem jednotlivých zainteresovaných skupin. Te-
prve v průběhu 20. století, kdy se nepříznivé vlivy lidské činnosti na životní 
prostředí dostaly až na samou hranu únosnosti, začal stát a jeho orgány 
účinněji prosazovat veřejný zájem na nápravě škod na životním prostředí.5

Předkládaná studie si klade za cíl zmapovat jeden z podstatných 
segmentů snahy o nápravu škod vzniklých v průběhu industrializačního 
procesu na životním prostředí uhelného revíru.6 Půjde nám o poznání 
počátků úsilí směřujícího k obnově krajiny, která byla zásadním způsobem 
narušena hlubinnou těžbou uhlí. Studie by se měla stát jedním z kaménků 
v mozaice poznání dopadů industrializačního procesu 19. a 20. století 
na krajinu ostravsko-karvinského revíru.

Myšlenka asanace a rekultivace krajiny v meziválečném období 

Na rozdíl od severočeského hnědouhelného revíru, kde se s roz-
sáhlejšími rekultivačními pokusy začalo z podnětu zemské zemědělské 
rady ještě před první světovou válkou, se v oblasti ostravsko-karvinského 
revíru setkáváme s prvními významnějšími pokusy o nápravu a zahlazení 

4 Zemský archiv Opava (dále ZAO), fond Revírní báňský úřad Moravská Ostrava, kart. 
21.
5 Dopad prudkého rozvoje průmyslové výroby na životní prostředí v ostravsko-karvin-
ském revíru do počátku 20. století popsal M a t ě j č e k ,  Jiří: Změny prostředí v hornických 
a hutnických oblastech českých zemí od počátku průmyslové revoluce do roku 1918. Studie k so-
ciálním dějinám 19. století 2, 1993, s. 266–283; M y š k a ,  Milan: Uhelný průmysl a počátky 
devastace životního prostředí na Ostravsku. Rozpravy Národního technického muzea, Studie 
z dějin hornictví 17, 1985, s. 105–116; M y š k a ,  Milan: Průmyslová revoluce a proměny ži-
votního prostředí v ostravské aglomeraci. Časopis Slezského muzea, série B 38, 1989, s. 241–261.
6 Zčásti je již zpracována tematika dopadu industrializačního procesu na krajinu ostrav-
sko-karvinského revíru. Viz P o p e l k a ,  Petr –  P o p e l k o v á ,  Renata –  M u l k o v á , 
Monika: Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské 
Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie 39/1, 2013, s. 49–84; t i t í ž : 
Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century 
to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of 
the Biosphere 31/1, 2012, s. 75–91; M u l k o v á ,  Monika –  P o p e l k o v á ,  Renata: 
Landscape Changes Mapping: Central Part of Ostrava-Karviná Mining District, Czech Republic. 
Journal of maps 7, 2011, s. 363–375. 



448

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

škod napáchaných důlní činností teprve v meziválečném období.7 Otázka 
ozdravění těžce zasaženého uhelného revíru nebyla úplně nová, ale z ro-
vin teoretických úvah a drobných a nesystematických pokusů o nápravu 
se problém ve zmíněné době posunul ke snaze o systémové řešení, jehož 
garantem by byl stát. Náprava důlních škod i škod napáchaných navazu-
jící průmyslovou výrobou byla v meziválečném období spojena se dvěma 
myšlenkami: s myšlenkou asanace ostravsko-karvinského revíru a s myšlen-
kou zákonné povinnosti rekultivace hornickou činností postižené krajiny 
v Československu. 

S ucelenou myšlenkou asanace ostravsko-karvinského revíru se s vel-
kou pravděpodobností setkáváme až na počátku 20. let 20. století.8 Účinky 
dolování i průmyslové výroby byly v životním prostředí již značně patrné. 
Prvotní představa asanace však byla zpočátku spojena výhradně s řešením 
velmi neuspokojivého stavu kvality zdejších vod. Důlní činnost způsobila 
nepravidelný pokles povrchu, který zapříčinil výrazné zhoršení odtokových 
poměrů v revíru a negativně se podepsal na kvalitě i množství zdrojů pitné 
vody. V hustě obydleném revíru byl dlouhodobě pociťován nedostatek 
kvalitní pitné vody, zdejší říční síť měla nízkou průtočnost a vzhledem 
k faktické neexistenci čističek odpadních vod byla přesycena množstvím 
průmyslových odpadních vod. Odběr říční vody byl ze strany průmyslových 
závodů tak enormní, že v období letního sucha byla průmyslem fakticky 
odebírána veškerá říční voda, a koryta řek se tak stávala doslova otevře-
nými stokami. Zdravotní poměry v revíru se podle zemské vlády slezské 
zhoršily do té míry, že bylo třeba situaci urychleně řešit. Masový výskyt 
hygienicky závadných močálů a lagun, zvyšující se množství odpadových 
vod z průmyslu i živelně rostoucí občanské zástavby vyvolaly nutnost řešit 
tento praktický důsledek průmyslového rozvoje.9 

Proto byl v meziválečném období veřejný zájem spojen především 
s otázkou zajištění hygienicky nezávadné pitné vody, centrálního systému 
kanalizace a vyhovujícího odpadového hospodářství. Zemská vláda slezská 
se problémem zabývala stejně jako ministerstvo veřejných prací již od roku 
1922. Tehdy byla provedena prvotní analýza stavu technickým oddělením 
zemské politické správy. V závěru roku 1922 se uskutečnilo místní šetření 
týkající se systematické asanace ostravsko-karvinského revíru. Proběhlo 
šetření hlavních příčin znečišťování řek v revíru a padly též návrhy na vy-
budování jednotné kanalizace ostravské oblasti a na výstavbu údolních 
přehrad, které měly sloužit jako rezervoáry kvalitní pitné vody. Téhož 

7 Š t ý s ,  Stanislav a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha 
1981, s. 589–590.
8 Tato myšlenka byla rozvíjena mimo jiné i v souvislosti s přípravou sloučení obcí ost-
ravské aglomerace a vzniku tzv. Velké Ostravy. J i ř í k ,  Karel a kol.: Dějiny Ostravy. Ostrava 
1993, s. 272–279 a 289–290.
9 K celkové situaci a nutnosti jejího řešení H a s í k ,  Jan: Kanalisace města Mor. Ostravy. 
In: Technická práce na Ostravsku 1926–1936. Moravská Ostrava 1936, s. 801–808.
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roku byl politickými úřady vznesen požadavek, aby průmyslové podniky 
zabezpečily neškodné odvádění svých odpadních vod a podílely se na vy-
tvoření čistících stanic.10 V roce 1925 byl po delším vyjednávání s těžaři 
zřízen ministerstvem veřejných prací výbor pro asanaci ostravsko-karvinské 
oblasti (asanační sbor), který se skládal ze zástupců všech zainteresovaných 
stran (státní správy, samosprávy i ze zástupců průmyslových kruhů).11 
Asanační sbor byl dobrovolnou organizací, která měla koordinovat práce 
směřující ke zlepšení zdravotních poměrů v revíru, zvláště pak s ohledem 
na asanaci vodstva. Již v průběhu roku 1924 bylo dohodnuto, že hlavním 
cílem sboru bude vypracování jednotného projektu asanace znečištěných 
vod v ostravsko-karvinském revíru, týkajícího se v prvé řadě obvodu obcí 
předpokládané „Velké Ostravy“.12 Díky spolupráci státní správy, samosprávy 
i průmyslových podniků působících v revíru vzniklo již v průběhu 20. let 
20. století množství projektů, z nichž některé měly poměrně blízko k poz-
ději uskutečněné asanaci báňskou činností poškozené krajiny. Jednalo se 
o různé úpravy vodních toků a zasypávání bažinatých oblastí v ostravské 
aglomeraci, k čemuž bylo využito množství haldové hlušiny hyzdící ost-
ravskou krajinu. Dozvídáme se například o regulaci řeky Ostravice, reali-
zované v letech 1923–1927, pro kterou dodala společnost Severní dráhy 
Ferdinandovy více než půl milionu kubických metrů haldových odvalů, 
dále o zasypání bažiny u nádraží v Mariánských Horách (1923–1924) či 
o postupném zasypání bažin u jámy Odra v Přívoze (1919–1927).13 Velká 
pozornost byla věnována likvidaci hald v samotném centru Moravské 
Ostravy, čnících bezprostředně za Národním divadlem moravskoslezským 
do výšky až 25 metrů. Od roku 1935 byly tyto odvaly likvidovány a hlušina 
byla využita v rámci zemních prací při výstavbě komunikací.14 

V meziválečném období se vedle snahy o asanaci objevuje i myšlen-
ka rekultivace hornickou činností postižené krajiny. Pojmem rekultivace 
se v dobovém kontextu myslelo upravení a zúrodnění těžbou postižené 
zemědělské půdy tak, aby zde mohla být opět provozována zemědělská 
činnost.15 Myšlenka rekultivace souvisela s debatami o novelizaci horního 

10 Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference OKR, kart. 285.
11 Srovnej P í c h a l ,  Eduard: Regulační sbor ostravský. In: Technická práce na Ostravsku 
1926–1936. Moravská Ostrava 1936, s. 745–755.
12 ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 4244. Zde uloženy i zápisy výboru pro asanaci 
oblasti ostravsko-karvinské. Ke vzniku asanačního sboru podrobně Archiv OKD, a. s., fond 
Ředitelská konference OKR, kart. 285. ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 3814. Zde 
uložen zápis ze studijní cesty do Essenu, kde byl zkoumán stav asanace vod v průmyslovém 
regionu.
13 Zpráva o činnosti uhelných těžířstev ostravsko-karvinského revíru v ohledu asanačním. 
ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 4244; ZAO, fond Revírní báňský úřad v Ostravě, kart. 
556, inv. č. 2106.
14 L i p a n s k ý ,  Ladislav: Odkliz hald za divadlem v Mor. Ostravě. In: Technická práce 
na Ostravsku 1926–1936. Moravská Ostrava 1936, s. 830–833.
15 Takto úzce pojímaná myšlenka rekultivace hornickou činností postižené krajiny jed-
noznačně vyplývá z debat, které se uskutečnily v souvislosti s přípravou příslušného zákona 
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zákona ve věci důlních škod a jejich odškodnění, zčásti však měla význam-
ný sociální i zdravotní rozměr. V neposlední řadě představovala i otázku 
politickou, neboť se stala objektem zájmu nejprve stran agrárních, posléze 
i socialistických. 

Idea zákonné rekultivační povinnosti byla blízká v prvé řadě zá-
stupcům zemědělských kruhů. Tento problém byl vnímán nejcitlivěji 
v hnědouhelných revírech severních a severozápadních Čech, kde těžaři 
zabírali a devastovali velké plochy zemědělsky využívané půdy.16 V roce 
1926 připravila Zemědělská rada pro Čechy anketu, která měla být vyu-
žita v debatě o zákonné rekultivační povinnosti. Tato anketa byla zaslána 
také revírnímu báňskému úřadu do Moravské Ostravy. Revírní báňský 
úřad v reakci na přípis zemědělské rady nastínil realitu náprav důlních 
škod v ostravsko-karvinském revíru. Úřad uvedl, že následky dolování se 
projevují na pozemcích fakticky v celém revíru. Zájem o nápravu důlních 
škod formou rekultivace byl však podle úřadu malý a majitelé pozemků 
se ve většině případů spokojovali s vyplacením náhrady za způsobené 
škody. Veřejnost naléhala na faktické odstranění důlních škod zpravidla 
jen v případě, kdy důlní škody představovaly zdravotní rizika (zamokřo-
vání pozemků, vlhnutí domů apod.), nebo pokud se následky dolování 
projevovaly na zohyzdění městského prostoru. V tomto případě se jednalo 
především o problém hald, které však nebylo možné z krajiny uhelného 
revíru úplně odstranit, ale již v tomto období sledujeme snahy o jejich 
estetizaci. Jednalo se jak o vysazování křovin, tak například v Moravské 
Ostravě o značně kontraproduktivní výstavbu domů v okolí hald. Podni-
katelé podle revírního báňského úřadu věnovali doposud na rekultivaci 
jen velmi málo prostředků, většinou v případě, když k tomu byli donuceni 
veřejností či obcemi.17

Velkou debatu ohledně rekultivací postižené krajiny vyvolaly v me-
ziválečném období snahy o uzákonění rekultivační povinnosti pro těžaře. 
Již v roce 1927 v souvislosti s projednáváním zákona o zveřejnění důl-
ních map byla vybídnuta vláda k přípravě zákona o rekultivaci pozemků 
zpustošených hornickou činností. V roce 1929 byl v poslanecké sněmovně 
předložen návrh zákona o rekultivaci pozemků poškozených dolováním, 
který podala skupina poslanců za Bund der Landwirte. Nutno říci, že návrh 
zákona byl vůči těžařům poměrně příkrý. V návrhu zákona byla nařízena 
rekultivační povinnost vlastníkům důlní činností zasažených pozemků. 
Jednalo se v podstatě o všechny pozemky, které měly být v budoucnu 

o rekultivaci krajiny. Jiná hlediska než úzce hospodářská se začala v diskusích o rekultivacích 
krajiny objevovat až podstatně později. 
16 Podle údajů z poloviny 30. let zabírala poškozená půda v severozápadních Čechách 
přibližně 13 100 ha, z toho úplně zdevastováno bylo cca 3 300 ha půdy. Viz důvodová zpráva 
k návrhu zákona o rekultivaci z roku 1935. Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference 
OKR, kart. 128.
17 ZAO, fond Revírní báňský úřad v Ostravě, kart. 90, inv. č. 776.
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zasaženy důlními vlivy i o pozemky poškozené před vydáním daného 
zákona, které k rekultivaci doporučí zemědělská rada a schválí příslušný 
revírní báňský úřad. Pokud by vlastník pozemku v určené lhůtě rekultivaci 
neprovedl, mohl být takový pozemek vyvlastněn ve prospěch státu, který 
by jej po provedené rekultivaci mohl volně prodat. Náklady na rekultivace 
měly být hrazeny ze zvláštního rekultivačního fondu, financovaného těžaři. 
Ti měli podle návrhu zákona také povinnost vést a pravidelně předkládat 
seznamy vydobytých ploch a ploch, na kterých se projevily důlní škody. 
Návrh zákona obsahoval také oddíl o ochraně povrchu před dolováním 
a o zmírnění škod způsobených dolováním. Těžaři měli dobývat podle 
pravidel nejdokonalejší hornické techniky tak, aby se neztížila pozdější 
rekultivace pozemků. Těžaři mohli být ve svých aktivitách omezeni v pří-
padě ochrany významných zdrojů pitné vody a měli povinnost upravovat 
postižené vodní toky.18

V listopadu 1935 obdobnou snahu projevili sociálnědemokratičtí 
poslanci, kteří však primárně usilovali o schválení zákona týkajícího se 
povinnosti rekultivace půdy v hnědouhelných revírech. V důvodové zprávě 
k návrhu zákona poslanci poukazovali na značný rozsah škod způsobených 
důlní činností v severočeském hnědouhelném revíru, který kontrastuje 
s dlouhodobou, leč neúspěšnou snahou o zmírnění dopadů dolování. Na-
vrhovatelé předpokládali, že vzhledem k nepřehledným právním poměrům 
bude poddolovaná půda bez náhrady vyvlastněna a převedena na stát, který 
měl posléze provést rekultivaci. Mělo se jednat o opatření, které mělo zmír-
nit tristní sociální situaci a dát místním obyvatelům novou možnost obživy. 
Osnova obecného zákona o rekultivaci pozemků poškozených dolováním 
uhlí byla vypracována v prosinci téhož roku ministerstvem zemědělství. 
Návrh zákona o rekultivaci z roku 1935 byl podstatně stručnější než návrh 
z roku 1929 a lišil se v podstatě ve všech zásadních bodech. Pozemky, 
které splňovaly předpoklady pro rekultivaci, mělo přebírat za náhradu 
ministerstvo zemědělství. To mělo zajistit rekultivaci pozemků, která byla 
financována z rekultivačního fondu. Rekultivační fond byl financován těžaři 
prostřednictvím paušální přirážky k tuně vytěženého uhlí. Rekultivované 
pozemky si pak mohlo ministerstvo zemědělství ponechat, nebo je přidělit 
do vlastnictví či pachtu fyzickým či právnickým osobám, přednostně však 
horníkům, kteří ztratili práci.19 

K připravovanému zákonu se pochopitelné vyjádřily dotčené báň-
ské podniky i Svaz majitelů dolů v Československé republice. Ředitelská 
konference ostravsko-karvinského revíru v reakci na připravovaný zákon 
podala již v lednu 1936 připomínky, ve kterých předlohu zákona úplně 
odmítla. Rekultivaci tak, jak ji stanovovala předloha zákona, považovali 

18 Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference OKR, kart. 128.
19 Opis návrhu zákona z roku 1935 viz Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference 
OKR, kart. 128.
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ostravští těžaři za naprosto nehospodárnou. Naopak za rozumný pova-
žovali dosavadní model, kdy byla těžaři vykoupená a poddolovaná půda 
pronajímána drobným pachtýřům, kteří ji posléze sami ve vlastním zájmu 
postupně zúrodňovali, a stali se tak vykonavateli vlastního rekultivačního 
úsilí. Tento postup těžaři označili za hospodárný a sociálně prospěšný 
a snažili se prokázat, že devastované půdy nepřibývá, ale naopak jí ubývá. 
Podle zástupců těžařů není důvod, aby byl tento zdravý vývoj urychlován 
nehospodárnou a ukvapenou rekultivací prováděnou státem. Obdobně 
reagoval také Svaz majitelů dolů.20 Následně vypracovala ředitelská kon-
ference ostravsko-karvinského revíru přehled rozsahu poddolované půdy 
u jednotlivých těžířstev. Není velkým překvapením, že samotní těžaři 
přiznali jen minimum půdy, která měla být znehodnocena poddolováním. 
Jestliže důlní pole těžařů čítala v květnu 1936 v revíru celkem 14 137 ha, 
potom pouze 691 ha bylo označeno jako půda k hospodářskému využití 
méně způsobilá a pouhých 17 ha mělo být zcela neproduktivních.21 Z této 
statistiky tedy mělo být zřejmé, že je minimálně v prostředí ostravsko-kar-
vinského revíru zbytečné se o rekultivacích bavit.

Návrh zákona z roku 1935 pro odpor těžařů legislativním procesem 
neprošel. Těžaři jej považovali nejen za hospodářsky scestný, ale samotnou 
otázku rekultivací pokládali především za agitační prostředek dělnických 
organizací a části zemědělských kruhů. Navíc se v závěru roku 1935 dojed-
nával zákon o sanaci hornického pojištění a jednou z podmínek souhlasu 
těžařů bylo upuštění od plánovaného uzákonění rekultivací. S příslibem 
zamítavého stanoviska, který měl těžařům vyslovit jak ministr průmyslu 
a obchodu Jan Dostálek, tak sám předseda vlády Milan Hodža, těžaři 
operovali až do konce existence první Československé republiky.22 Ještě 
v roce 1938 iniciovalo nová jednání v otázce zákonné úpravy rekultivace 
ministerstvo sociální péče, které považovalo tuto otázku z hlediska svého 
resortu za důležitou. Prostřednictvím ministerstva veřejných prací byla 
zaslána zainteresovaným stranám k posouzení osnova zákona o rekultivaci, 
která však byla (včetně důvodové zprávy) shodná s návrhem z roku 1935. 
Námitky těžařů byly stejné jako námitky formulované před dvěma lety. Pro 
houževnatý odpor těžařské lobby tedy nebyl zákon o rekultivaci uhelných 
revírů v meziválečném období přijat.

20 Připomínky k osnově zákona o rekultivaci viz Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská 
konference OKR, kart. 128.
21 Při srovnání jednotlivých těžířstev vychází najevo, že důlní škody uvedla fakticky 
pouze Česká obchodní společnost, kdežto zbývající těžířstva v revíru přiznala jen minimum 
zasažených ploch. 
22 Dopis Svazu majitelů dolů v Československé republice ministrovi veřejných prací  
z 23. května 1938. Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference OKR, kart. 128.
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Situace v ostravsko-karvinském revíru po roce 1945 a počáteční 
snahy o rekultivaci krajiny

Problém nápravy rozsáhlých škod napáchaných na životním prostředí 
uhelných revírů se však po druhé světové válce opětně vynořil. Nemohlo 
tomu ani být jinak, protože environmentální problémy těchto oblastí nebyly 
dlouhodobě řešeny a neustále narůstaly.23 V období druhé světové války 
nebylo na nápravu důlních škod a zlepšování životního prostředí uhelných 
revírů pochopitelně ani pomyšlení, ze strany německé říše byly sledovány 
pouze možnosti extenzivního zvyšování hospodářské produktivity. V letech 
totální války se naopak situace dramaticky zhoršila.24 

V prvních poválečných letech se společnost musela vyrovnávat s řadou 
zásadních a nových skutečností v oblasti společenského, hospodářského 
i národního života a otázky drasticky se zhoršujícího životního prostře-
dí některých průmyslových regionů zůstaly na přechodnou dobu opět 
upozaděny. Od konce 40. let 20. století se však nahromaděné problémy 
vyjevily v celé své nahotě. V oblasti ostravsko-karvinského revíru, kde byla 
provozována báňská činnost na hraně únosnosti, začala kolabovat infra-
struktura zajišťující fungování základních společenských funkcí. Báňská 
činnost, provozovaná doposud bez jakýchkoliv významnějších omezení, 
narazila na mez dalšího možného rozvoje. 

Jednostranná a vyostřená preference těžby černého uhlí před ostat-
ními společenskými zájmy, která byla báňskému průmyslu předepsána 
v rámci prvního pětiletého plánu (1949–1953), začala působit v řadě 
směrů neobyčejné problémy. Z hlediska dopadů intenzivní těžby uhlí se 
stalo mimořádně postiženým regionem vedle Ostravska především Kar-
vinsko. Právě zde probíhala v první polovině 50. let 20. století ve velké 
míře těžba černého uhlí, které se nacházelo v relativně malých hloubkách 
pod povrchem (průměrně v hloubce 300–400 m). To logicky způsobo-
valo řadu škod na povrchu, především v prostoru měst Karviná a Orlová 
a v oblasti Dolní Suché. Toto území, rozšířené o blízký Petřvald, záhy vy-
tvořilo tzv. žluté pásmo zaujímající cca 49 km2, tj. 23 % celého tehdejšího 
okresu Karviná, přičemž zde sídlila více než polovina obyvatel okresu. 
Pracovní označení „žluté pásmo“ bylo užíváno poté, co pro velké škody 
z poddolování vyhlásil ministr paliv a energetiky na základě usnesení vlády 
ze dne 28. října 1953 v tomto prostoru stavební uzávěru. To znamenalo 
nejen zákaz nové výstavby, ale také omezení oprav existující husté sídelní 

23 J i ř í k ,  Karel: Vliv poválečné industrializace Ostravy na životní prostředí města (1945–
1989). Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi k 70. narozeninám. Praha 2003, s. 211–218.
24 Archiv OKD, a. s., fond Ředitelská konference OKR, kart. 128. V širších souvislostech 
např. P a v e l č í k o v á ,  Nina: Ostravská oblast v letech nacistické okupace 1938–1945. Ostrava 
1990.
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zástavby. Nastala fáze úvah, které oblasti regionu budou obětovány těžbě 
a kam bude obyvatelstvo přemístěno.25

V průběhu první poloviny 50. let 20. století začala východní část 
ostravsko-karvinského revíru doslova kolabovat ve svých základních 
funkcích, ať se to týkalo dopravní infrastruktury, zásobování obyvatel 
pitnou vodou či zajištění služeb občanské vybavenosti, o úrovni zdejšího 
životního prostředí nemluvě. Polovina bytového fondu byla na Karvinsku 
podle analýzy provedené v roce 1955 hygienicky závadná a do desíti let 
zde mělo být z bytového fondu vyňato v důsledku důlních škod na 1526 
domů se 6249 byty. Důlní činnost se projevovala také v devastaci objektů 
občanské vybavenosti. Počítalo se s tím, že ve výhledu desíti až patnácti 
let bude na Karvinsku ohroženo až 86 obchodů, 31 škol a 12 kulturních 
objektů. Velké problémy panovaly v zásobování obyvatel pitnou vodou. 
Původní zdroje pitné vody ztrácely v důsledku důlní činnosti svoji vydatnost 
a velká část vodních toků byla znečištěna odpadními vodami jak z průmy-
slových závodů, tak ze sídlišť a osad finských domků. Kvůli stávajícímu 
rozsahu znečištění vodních toků se počítalo s tím, že se tato voda nebude 
moci používat ani jako užitková. V říční vodě byl ve velkém množství 
přítomný uhelný kal a některé velmi nebezpečné chemické látky, jako 
například fenol. Důlní činností byla postižena i kanalizace, která z většiny 
ústila do potoků a v kombinaci se špatnými odtokovými poměry vytvářela 
zahnívající močály, hrozící vznikem epidemických chorob. Okresní hygienik 
upozorňoval na vysoký počet onemocnění žloutenkou, obrnou a dalšími 
infekčními chorobami. Poddolovány byly i objekty dopravní infrastruk-
tury, na kterých se důlní škody projevovaly obzvlášť intenzivně. Hlavní 
tepnou osobní dopravy byla pro zdejší okres elektrická úzkorozchodná 
dráha z Ostravy do Karviné. V oblasti mezi Karvinou a Orlovou drážní 
těleso stálo na devět metrů vysokém náspu a z obou stran bylo zaplaveno 
vodou, přičemž další provoz dráhy byl hodnocen jako nebezpečný. Stav 
silnic se vlivem důlních poklesů neustále zhoršoval a jediným řešením 
bylo nákladné překládání silnic do míst bezprostředně nezasažených důlní 
činností. Stav zemědělského půdního fondu byl v oblastech s probíhající 
intenzivní a dlouhotrvající hlubinnou těžbou více než tristní. Příkladem 
toho může být Orlová, kde bylo k roku 1954 evidováno celkem 565 ha 
zemědělské půdy, z toho 277 ha půdy orné. Celých 212 ha orné půdy 
bylo hodnoceno jako půda poddolovaná. Všechny rybníky v Orlové byly 
poddolované a v letních i zimních měsících se z rybníků ztrácela voda. 
Všechny lesy v katastru Orlové byly až na malé výjimky také zasaženy důlní 
činností. Obdobně neradostná situace panovala ve většině obcí ostravsko-
-karvinského revíru.26 

25 Státní okresní archiv Karviná (dále SOkA Karviná), fond Okresní národní výbor 
Karviná, kart. 261.
26 Obsáhlá korespondence týkající se neutěšené situace na Karvinsku viz SOkA Karviná, 



455

N O V Á  K R A J I N A

O nutnosti řešit stav devastované krajiny v ostravsko-karvinském 
revíru se začalo mluvit od roku 1951 v souvislosti s předpokládanými 
rozsáhlými poklesy na Karvinsku, především pak v nejpostiženější oblasti 
Karviné (v tzv. soleckém trojúhelníku). V pramenech se znovu začíná mluvit 
o „asanaci“, která však měla na rozdíl od meziválečného období mnohem 
širší význam. Termín asanace nabyl v dobových pramenech současného 
významu, tj. označoval soubor opatření sloužících k ozdravění životního 
prostředí, především pak s ohledem na hygienické a hospodářské důvody.

Úkoly báňského průmyslu předepsané v prvním pětiletém plánu ne-
mohly Ostravsko-karvinské doly (dále OKD) splnit jinak než intenzivním 
kořistěním mocných karvinských uhelných slojí. V květnu 1951 proběhla 
z iniciativy OKD v Ostravě porada, jejíž obsah byl tajný a která odkrývala 
závažnost problému. Realizovaná i plánovaná těžba se měla podle zástupců 
OKD ve velkém dotknout zastavěných oblastí Karviné a nebyla zajištěna od-
povídající náhradní bytová výstavba. Z vystoupení jednotlivých zástupců je 
patrná nekoordinovanost postupu OKD a „lidové správy“ i jistá bezradnost 
nad zajištěním základních životních potřeb v oblasti Karvinska. Dokonce se 
ze strany zástupců těžařů objevil názor, že OKD plní napjatý hospodářský 
plán, důlní škody jsou jen důsledkem plnění stanoveného plánu a dále již 
není věcí těžební společnosti, jak naložit s důlními škodami. OKD měly 
podle těchto názorů za úkol uhlí vyrubat a jiné orgány se mají postarat 
o zbytek. Tomu také odpovídal i faktický postup těžařů, kteří se rozhodli 
vzhledem k úsporám dobývat uhlí na Karvinsku na zával s tvrzením, že 
zakládka je příliš nákladná.27 

Již v následujícím roce 1952 se konalo několik schůzek, na kterých 
byly vyjasňovány hlavní cíle i oblasti, které bude třeba asanovat. V centru 
zájmu byla především regulace vodních toků na Karvinsku (Karvinský 
potok, Solecký potok, Stonávka) a asanace nejpostiženějších poddolova-
ných území. Rozsah asanačně-rekultivačních prací byl v této době pouze 
odhadován.28 V témže roce se začalo mluvit také o nutnosti zajistit výsadbu 
zeleně, a to nejenom v nově budovaných „socialistických“ městech. Již 
na počátku roku 1952 se alespoň hypoteticky počítalo se zalesněním povodí 
Odry a Ostravice a se vznikem zeleného pásma mezi původní Ostravou 

fond Okresní národní výbor Karviná, kart. 261 a 262. Dále ZAO, fond Krajský národní výbor 
Ostrava, II. část, kart. 338. K situaci v Orlové viz též B o r á k ,  Mečislav a kol: Dějiny Orlové. 
Orlová 1993.
27 ZAO, fond Zmocněnec státního úřadu plánovacího v Ostravě, kart. 77, inv. č. 230; 
ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, I. část – dodatky, kart. 2416.
28 Asanována měla být poddolovaná území jámy Barbora v rozsahu cca 20 ha, území 
tzv. soleckého trojúhelníku včetně karvinského nádraží v rozsahu cca 90 ha, území v rozsahu 
200 ha v oblasti Prostřední a Dolní Suché, měla být provedena rekultivace haldy a půdní 
asanace dolu Doubrava, zalesnění poddolovaného území v Orlové-Lazích, asanace a rekultivace 
kolonie Zárubek a přilehlých ploch v rozsahu cca 180 ha a půdní rekultivace v rozsahu cca 
300 ha při důlních závodech Stachanov a Stalin. Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské 
doly, koncern, 1870–1993, sg. 5/66, kart. 656.
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a nově budovaným městským centrem v Porubě i s nutností zalesnění 
asanovaných částí revíru i většiny městských částí Ostravy.29

Vedle více či méně nesystematických návrhů na odstranění nej-
křiklavějších problémů začala v průběhu roku 1952 zpracovávat z pod-
nětu krajského národního výboru skupina expertů pod vedením stavitele 
Vladimíra Fišmeistera první ucelený plán asanace ostravsko-karvinského 
revíru. Výsledkem byla série zpráv, která pojmenovávala hlavní problémy 
a navrhovala konkrétní opatření směřující k nápravě. K hlavním cílům 
budoucí asanace patřilo zlepšení odtokových poměrů v revíru, odstranění 
neplodných a nevyužitých ploch ve prospěch zemědělství, lesnictví a re-
kreace i estetizace báňskou činností postižené krajiny. Plán předpokládal, 
že v revíru bude poddolovaná plocha perspektivně zaujímat až 13 000 ha, 
z čehož přibližně polovinu bude zapotřebí asanovat. Náklady na asanaci 
krajiny a budov a na odstranění škod způsobených důlní činností v devíti 
nejpostiženějších katastrálních územích východní části revíru byly vypočte-
ny pro následujících deset let na 2,4 miliardy Kčs staré měny a pro dvacet 
katastrálních území v západní části revíru dokonce na více než 3 miliardy 
Kčs staré měny. Vypracovaný materiál byl následně postoupen úřadu 
vlády, státnímu úřadu plánovacímu i ministerstvu vnitra. Z Ostravska se 
dokonce v srpnu 1952 vypravila za předsedou československé vlády dele-
gace ostravského krajského národního výboru, na které ostravští zástupci 
osobně informovali místopředsedu vlády Zdeňka Fierlingera o špatné 
situaci na Karvinsku a seznámili jej s hlavními závěry čerstvě vypracova-
ných zpráv.30

V průběhu roku 1953 se daly události rychle do pohybu. Dne 12. ledna 
1953 vyšlo usnesení vlády č. 76, týkající se zřízení účelových statků a země-
dělských středisek pro rekultivaci devastované půdy a půdy bezprostředně 
ohrožené těžbou uhlí. Vláda souhlasila s vytvořením účelového statku 
v severočeském a sokolovském revíru na bázi dosavadních zemědělských 
podniků s platností od začátku roku 1955. V ostatních československých 
uhelných revírech měla být podle potřeby zřízena zemědělská střediska 
zaměřená vedle zemědělské činnosti i na asanaci a rekultivaci. Dále mělo 
ministerstvo paliv a energetiky zajistit dostatečnou evidenci pozemků 
spravovaných těžebními organizacemi a zemědělské obhospodaření devas-
tované půdy. Speciálně pro ostravskou oblast pak vláda nařídila vypracovat 
studii týkající se tzv. lehké zástavby a studii o rekonstrukci staré Ostravy.31 

Celá záležitost s budováním účelových statků však získala v ostrav-
sko-karvinském revíru absurdní rozměr. Ještě na konci 40. let 20. století 

29 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, I. část – dodatky, kart. 2385.
30 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, I. část – dodatky, kart. 2416; ZAO, fond 
Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 338.
31 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577; ZAO, 
fond Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 338.
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vlastnily znárodněné Ostravsko-karvinské doly poměrně významnou část 
zdejšího půdního fondu. Ze seznamu statků v majetku OKD ze srpna 1949 
vyplývá, že OKD vlastnily v revíru 2358 ha půdy bývalých velkostatků, 
z toho 1639 ha půdy orné.32 Již v roce 1950 však z popudu ministerstva 
zemědělství proběhla jednání směřující k předání většiny zemědělských 
pozemků státním statkům a lesům. Důlní podnik se této snaze nijak ne-
bránil zvláště proto, že neměl z důvodu vysokých požadavků na vlastní 
těžební aktivity valný zájem na držbě většího zemědělského majetku. Tento 
postoj byl posvěcen také vedením ministerstva průmyslu. Vedení dolů si 
však při jednáních vymínilo, že půda bude OKD vrácena kdykoliv, kdy 
to budou pro účely průmyslové výroby potřebovat.33 To rozpoutalo sérii 
majetkových transferů, kdy OKD postupovaly pozemkový majetek Česko-
slovenským státním statkům, Československým státním lesům a Oblastnímu 
zemědělskému komunálnímu podniku města Ostravy. Těmto organizacím 
bylo předáno do září 1952 celkem 3211 ha půdy, z toho 1961 ha půdy 
zemědělské a 1250 ha půdy lesní. Ve vlastnictví dolů zůstala nadále půda, 
kterou státní statky a další organizace odmítly převzít z důvodu její pří-
lišné roztříštěnosti a značné devastace. Celková výměra pozemků, které 
po předání zemědělské půdy OKD zůstaly, čítala podle výpočtu z roku 
1955 na 2734 ha. Šlo zčásti o tzv. šachetní půdu (rozptýlenou půdu malých 
výměr) a o další zanedbanou a více či méně poškozenou půdu. Část této 
půdy byla propachtována drobným nájemcům (tzv. havířská pole), nemalá 
část však zůstala ležet ladem.34 

V návaznosti na usnesení vlády z počátku roku 1953 se v polovině 
května 1953 uskutečnila na ministerstvu paliv porada, jejímž závěrem 
bylo doporučení vybudovat samostatná rekultivační střediska v rozsahu 
potřeby jednotlivých revírů. V případě severočeského a sokolovského 
hnědouhelného revíru byla situace jednodušší v tom, že zdejší doly stále 
vlastnily zemědělskou půdu. U jednotlivých dvorů tak měla být vybudována 
rekultivační střediska. Ostravsko-karvinské doly ale již stačily zemědělskou 
půdu předat, a proto bylo doporučeno vybudovat samostatná rekultivační 
střediska. K záměru budovat rekultivační střediska se vedení OKD stavělo 
zpočátku dosti skepticky. Jednak upozorňovalo vcelku oprávněně na fakt, že 

32 Jednalo se o následující statky spravované Ústřední správou statků a lesů: Karviná 
(dvory Karviná, Solca a Nový dvůr; celkem 195 ha), statek Stonava (dvory Stonava, Smolko-
vec, Dolní dvůr, Dřevěník a Ovčárna; celkem 319 ha), Horní Suchá (158 ha), statek Olšiny 
(dvory Olšiny a Fryštát; celkem 310 ha), statek Dolní Suchá (dvůr Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Petřvald, Šumbark, Dolňák, Živoříce a Těrlicko; celkem 352 ha), statek Vrbice  
(93,5 ha), statek Radvanice (dvůr Radvanice, Hranečník a Sviadnov; celkem 275 ha), statek 
Hrušov (dvůr Hrušov, Heřmanice a Nový dvůr; celkem 333 ha), statek Svinov (dvory Svi-
nov a Dunaj; celkem 196,5 ha) a statek Nová Ves (dvůr Nová Ves, Svinov, Mariánské Hory 
a Zábřeh; celkem 126 ha). Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 
27/71, kart. 114.
33 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, kart. 114.
34 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
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charakter hlubinné těžby uhlí neumožňuje provádět asanace a rekultivace 
tak, jako v hnědouhelných povrchových dolech. Navíc budovat asanační 
střediska u zemědělských provozů by znamenalo, že by OKD musely opět 
převzít nedávno předané statky a začít znovu provozovat zemědělskou 
činnost, které se vcelku rády zbavily. 

Dne 10. října 1953 bylo v souvislosti s rozsáhlými důlními škodami 
vydáno vládní usnesení, na základě kterého byly OKD pověřeny vypracovat 
do konce roku 1953 plány poklesů v revíru s perspektivou do roku 2000. 
V návazném usnesení z 28. října bylo uloženo ministrovi paliv a energetiky 
zjistit rozsah pravděpodobných poklesů půdy a v souvislosti s tím byla 
otevřena také otázka asanačních a rekultivačních prací. Ministr místního 
hospodářství ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a ministerstvem 
lesů a dřevařského průmyslu dostal za úkol vypracovat návrh uceleného 
plánu asanace a rekultivace poddolováním devastovaného území ostrav-
sko-karvinského revíru. Tento úkol však nebyl až do roku 1955 splněn.35 
V závěru října 1953 uveřejnila skupina expertů, kteří zpracovávali pro 
ostravský krajský národní výbor problematiku asanačních prací, stanovis-
ko zdůvodňující nutnost urychleného budování asanačně-rekultivačních 
středisek. Odborníci navrhovali, aby byl v revíru vytvořen podle zahranič-
ních vzorů orgán, který by operativně odstraňoval důlní škody. V rámci 
OKD měl vzniknout podle expertů nový národní podnik specializující se 
na asanační a rekultivační akce. Jádrem nového národního podniku měly 
být zemědělské statky, které by zajišťovaly nejen účelovou zemědělskou 
výrobu, ale mohly by také poskytnout mechanizaci pro provádění asanač-
ně-rekultivačních prací.36 V listopadu téhož roku byla do Ostravy svolána 
na popud vládního výboru porada, která se zabývala otázkami odstranění 
škod z poddolování. Na poradě zazněly obdobné závěry, jaké konstatovala 
v předcházejícím měsíci skupina odborníků při krajském národním výboru. 
Z porady však vyplynuly zásadní organizační a finanční nejasnosti: Nebylo 
stále jasné, kdo bude investorem asanačních a rekultivačních prací a kdo 
by měl řídit příslušný národní podnik.37

Jasný impuls pro vybudování asanačních středisek byl dán usnese-
ním X. sjezdu KSČ, konaného v červnu 1954, na kterém bylo rozhodnuto 
o vybudování středisek asanace při ministerstvu paliv a energetiky, resp. 
v jednotlivých uhelných revírech. Tato povinnost platila pochopitelně i pro 
ostravsko-karvinský revír, kde byla potřeba asanací a rekultivací skutečně 
dlouhodobá. V srpnu 1954 se uskutečnila porada, na níž se již počítalo 
s vybudováním účelových statků, které by obhospodařovaly poddolovanou 
půdu včetně půdy šachetní. Protože však OKD své bývalé statky odevzdaly 

35 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 337.
36 Zdůvodnění vzniku asanačně-rekultivačních středisek z 26. října 1953. Viz ZAO, fond 
Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 338. 
37 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 656.
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v roce 1952 jiným subjektům, ministerstvo paliv a energetiky nařídilo 
v srpnu 1954, aby důlní podnik převzal zpět statky a lesy v úhrnné výměře 
2800 ha (z toho 1250 ha lesů a 1550 ha statkové půdy). Celková výměra 
závodní i statkové půdy zasažené devastací byla v této době odhadová-
na na 2300 ha.38 Na bázi zpět navrácených statků měla být vybudována 
účelová střediska rekultivace, která měla rozsáhlé úkoly. Měla provádět 
technickou asanaci devastované krajiny, odvodnění a zúrodnění pozemků 
i vlastní zemědělskou, případně lesnickou rekultivaci. Důraz byl kladen 
na zemědělské hospodaření zaměřené na intenzivní živočišnou výrobu, 
které mělo být podřízeno pěstování plodin zaručujících maximální výnos. 
V prvotní koncepci mělo v ostravsko-karvinském revíru vzniknout sedm 
účelových statků, zajišťujících asanace, rekultivace i účelovou zemědělskou 
výrobu v předem vymezeném rajónu. Zároveň s tím vydalo ministerstvo 
paliv a energetiky v říjnu 1954 příkaz č. 181, který nařizoval provést dů-
kladnou evidenci výměry půdy a pěstovaných kultur, zajistit minimalizaci 
záboru orné půdy a urychleně rekultivovat plochy poničené výstavbou, 
přičemž rekultivace se měla stát nedílnou součástí každé stavební akce.

Jednání o předání bývalých statků OKD, jejichž většinu nyní vlastnil 
Státní statek Bohumín, však hned na počátku ztroskotala. Na říjnovém jed-
nání zainteresovaných stran na krajském výboru KSČ v Ostravě se situace 
dostala do patu poté, co zástupce Státního statku Bohumín kategoricky 
prohlásil, že státní statky nehodlají nic navracet. Na odmítavém postoji se 
dlouhé měsíce nic neměnilo. Zástupci státních statků totiž trvali na tom, že 
se sice mají v ostravsko-karvinském revíru vytvářet účelová střediska pro 
rekultivaci, ale nikde se neuvádí, že musí vzniknout na bázi již předaných 
zemědělských statků. V souvislosti s předchozími instrukcemi nařídil ředitel 
OKD v závěru roku 1954 provést kompletní evidenci půdy v majetku dolů 
a nařídil také učinit všechna opatření k provádění rekultivací devastova-
ných pozemků i k obdělávání všech pozemků, které je možné zemědělsky 
využít. Je však otázka, nakolik mohly být poslední dvě činnosti prováděny 
s ohledem na to, že OKD doposud nedisponovaly ani žádným rekultivačním 
střediskem, ani mu nebyly navráceny zemědělské statky.39 

Otázka zřizování účelových statků byla opět nadnesena na počátku 
roku 1955, kdy ve vládním usnesení ze 12. ledna bylo ministru paliv 
a energetiky dáno za úkol koordinovat zřizování zemědělských středisek 
pro rekultivaci poddolované půdy.40 Jelikož v ostravsko-karvinském re-

38 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577. Na-
vráceny měly být následující hospodářské správy s příslušnými dvory: Hrušov s poplužním 
dvorem Vrbice (362 ha), Radvanice s dvorem Hranečník (225 ha), Nová Ves (97 ha), Dolní 
Suchá (346 ha), Horní Suchá (146 ha), Stonava – Zámecký dvůr (150 ha), Karviná (135 ha) 
a Doubrava – JZD (90 ha).
39 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, kart. 114; Archiv 
OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
40 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 337.



460

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

víru dosavadní jednání nevedla k žádnému výsledku, OKD se na dalších 
jednáních domáhaly, aby byly požadované statky převedeny zpět alespoň 
po sklizni v roce 1955 tak, aby mohla být vytvořena alespoň čtyři účelová 
střediska.41 Pokud by totiž nedošlo k nějaké formě dohody, OKD neměly 
šanci plnit již platné směrnice týkající se rekultivací a účelného nakládání 
s půdou. Vybudování nových rekultivačních středisek nebylo možné, pro-
tože v oblasti jádra předpokládaných rekultivací platila stavební uzávěra 
a OKD neměly ani volné kapacity, ani techniku pro budování rekultivačních 
středisek „na zeleném drnu“. Státní statky však nemínily ze svého stano-
viska ustoupit ani na společné poradě zástupců ministerstva zemědělství 
a ministerstva paliv a energetiky, uskutečněné na počátku května 1955. 
Svůj postoj zástupci zemědělského sektoru odůvodňovali tím, že zmíněné 
statky tvoří krmnou základnu pro živočišnou výrobu celého rozsáhlého 
státního statku a jejich předáním by došlo k vážnému narušení hospodaření 
celého státního statku.

Situace se začala obracet teprve v červenci 1955. Na výjezdním zase-
dání navštívili oblast ostravsko-karvinského revíru náměstek ministerstva 
zemědělství a náměstek ministerstva paliv a energetiky. Při jednání bylo 
předběžně dohodnuto, že OKD by měly přebírat pouze poddolovanou 
půdu, nikoliv půdu, na které se dá zemědělsky hospodařit. Také s ohle-
dem na to, že reálně neexistoval žádný podrobnější asanační plán, nemělo 
docházet k předávání většího množství zemědělské půdy ze strany státních 
statků. Tento závěr byl podpořen také ministerským návrhem, aby asanace 
prováděl nový podnik v rámci místního hospodářství. Z tohoto důvodu 
měl být předán pouze statek Karviná s tzv. Novým dvorem, odkud by bylo 
možné provádět rekultivace v nejvíce postižené oblasti Karvinska. Teprve 
později měly být podle potřeby přebírány další statky.42

OKD převzaly zpět statek Karviná s Novým dvorem na základě naří-
zení ministra paliv k 1. říjnu 1955. Organizačně tvořil tento účelový statek 
samostatné středisko, resp. odštěpný závod trustu Karviná. Vzhledem 
k charakteru činnosti rekultivačního střediska měl být statek přebrán i s od-
povídajícím strojovým vybavením, aby mohl od počátku roku 1956 plnit 
svůj účel. Podle instrukce ministerstva paliv nepříslušelo tomuto středisku 
provádění rozsáhlých terénních úprav, ale především zajištění hospodárné-
ho využití devastované půdy. Kdo měl provádět rozsáhlejší asanační práce, 
nebylo prozatím jednoznačně rozhodnuto. Uvažovalo se však, že by tuto 
činnost realizovaly zvláštní organizace ministerstva stavebního průmyslu. 

41 Jako nepřekročitelné minimum uváděl zástupce OKD na jednáních v únoru 1955 
navrácení alespoň 664 ha půdy ve vlastnictví Státního statku Bohumín, a sice dvora Karviná 
(52 ha), dvora Horní a Dolní Suchá (183 ha), statku Radvanice s dvorem na Hranečníku 
(222 ha) a statku v Hrušově a Vrbici (207 ha). ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, 
II. část, kart. 338.
42 Zápis z porady konané 21. července 1955 a zápis ze 7. září 1955. Archiv OKD, a. s., 
fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
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V souvislosti s převzetím karvinského statku a z důvodu předpokláda-
ného převzetí některých dalších statků jako základen rekultivační činnosti 
bylo zřízeno v září 1955 v rámci kombinátu OKD oddělení pro asanaci 
a rekultivaci, které mělo provést průzkum nutných rekultivací a vypraco-
vat rekultivační plán. Ten se měl stát podkladem pro jednání se Státním 
statkem Bohumín ve věci převzetí dalších zemědělských statků za účelem 
provedení rekultivace.43 

Vytváření dalších středisek rekultivace bylo nezbytné i proto, že 
karvinský účelový statek hospodařil jen na zlomku půdy zasažené důlními 
vlivy. V roce 1955 k němu přináleželo jen cca 167 ha vlastní půdy a kromě 
toho obhospodařoval asi 220 ha nevyužité a rozdrobené šachetní půdy.44 
Kromě území vlastní Karviné tedy nebyl s to obhospodařit další potřebné 
plochy. To pochopitelně vyvolávalo ze strany vedení OKD silný tlak na vy-
tvoření dalších rekultivačních center na bázi zemědělských statků, zvláště 
na Orlovsku. Již 25. října 1955 adresovalo vedení OKD dopis ministerstvu 
paliv, ve kterém požadovalo předání statků v obvodu Horní, Prostřední 
a Dolní Suché, Orlové, Poruby a Petřvaldu. To mělo zajistit hospodárné 
využití téměř 900 ha šachetní půdy i rekultivaci a racionální zemědělství 
na poddolované půdě.45 Vzhledem k tomu, že argumentačně silný po-
žadavek OKD podpořily jednoznačně také stranické orgány na okresní 
a krajské úrovni i příslušný okresní národní výbor, zástupci státního statku 
přehodnotili svůj doposud negativní postoj a souhlasili s postoupením dal-
ších zemědělských statků OKD. Na základě dohody ze 13. prosince 1955 
bylo rozhodnuto, že budou OKD předány statky ve všech požadovaných 
lokalitách. Tyto účelové statky se měly přitom podílet i na mimořádných 
opatřeních na Karvinsku schválených vládou 16. listopadu 1955. K 1. lednu 
1956 byly proto ze Státního statku Bohumín vyčleněny k asanačně-rekul-
tivačním účelům provozovny Horní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Suchá, 
Petřvald a Poruba u Orlové. Celkem hospodařily účelové statky OKD 
na počátku roku 1956 s 607 ha půdy, z toho 498 ha představovalo půdu 
ornou. Účelovým statkům byly ponechány dosavadní úkoly zemědělské 
výroby, které byly primární.46 

Problémem však bylo, že se samotnými asanačně-rekultivačními 
pracemi byla prozatím jen velmi malá zkušenost a nebylo ani jasné, jak je 
organizovat. Proto také v červnu 1956 na Ostravsko zavítala delegace členů 
pracovní skupiny pro kultivaci a rekultivaci poddolovaných půd a výsypek 
při Československé akademii zemědělských věd. Tým zemědělských exper-

43 Dopis adresovaný ministerstvu paliv ze dne 19. září 1955. Archiv OKD, a. s., fond 
Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
44 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, kart. 115.
45 Dopis adresovaný ministerstvu paliv ze dne 26. listopadu 1955. Archiv OKD, a. s., fond 
Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
46 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
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tů, lesníků, vodohospodářů a botaniků přijel do revíru zanalyzovat zdejší 
situaci, srovnat ji s činností v severočeském hnědouhelném revíru a dát 
základní doporučení. Komise došla k názoru, že personálně nejsou vzniklá 
rekultivační střediska dostatečně obsazena. Převládající směr hospodaření 
se měl ubírat směrem k preferenci živočišné výroby (zvláště k chovu skotu 
a drůbeže) a k jejímu sladění s výrobou rostlinnou. Pozornost se měla vě-
novat zúrodnění zdejších chudých půd a zamezení dalšího znehodnocování 
půdního fondu včasným převzetím k rekultivačním účelům.47

V roce 1956 rozvíjely účelové statky, resp. rekultivační střediska, vý-
hradně zemědělskou činnost. Dodatkový plán rekultivačních prací na rok 
1956 obsahoval jen dílčí úkoly: odvodnění zamokřených pozemků v Dolní 
Suché a Porubě, scelování rozdrobené půdy v Lazích a Karviné, přemísťo-
vání ornice a zalesňovací práce. Vcelku se ale jednalo jen o práce malého 
rozsahu.48 Teprve na rok 1957 byly naplánovány první systematické rekul-
tivační zásahy. Na počátku roku 1957 došlo také k organizačnímu spojení 
dosavadních rekultivačních středisek do střediska pro asanaci a rekultivaci 
se sídlem v Dolní Suché. Organizačně bylo středisko začleněno do národ-
ního podniku Báňské stavby v Ostravě. Středisko pro asanaci a rekultivaci 
představovalo první organizaci v ostravsko-karvinském revíru, která fakticky 
rozvíjela, byť v omezeném rozsahu, skutečné asanačně-rekultivační práce.49 
Po celé počáteční období, tj. až do počátku 60. let 20. století, však nepři-
padala v úvahu jakákoliv větší rekultivační práce. Bylo tomu jak z důvodu 
slabé organizační základny, nedostatku financí i zkušeností, tak také kvůli 
absenci územního plánu i asanačně-rekultivačního plánu. Proto se střediska 
koncentrovala na drobné asanačně-rekultivační práce, scelování šachetní 
půdy a zajištění potřebného technického vybavení.50 

Paralelně s organizací prvních rekultivačních středisek sílil tlak 
na okamžité řešení otázek katastrofální situace životního prostředí ostrav-
sko-karvinského revíru. Na podkladě zprávy o škodách způsobených pod-
dolováním, kterou předložil karvinský okresní národní výbor v roce 1954 
vládnímu výboru pro výstavbu, zřídil vládní výbor odbornou komisi, kterou 
pověřil vypracováním návrhu na okamžitá a nutná opatření k odstranění 
škod z poddolování. Komise zahájila práci v březnu 1955 a již v dubnu 
nařídil předseda vlády Viliam Široký předsedovi ostravského krajského 
národního výboru dodat seznam nejnutnějších opatření v oblasti Karvin-
ska. V souvislosti s tímto požadavkem předložil v květnu předseda krajské 

47 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577.
48 Patrně největší akcí tohoto roku byla skrývka ornice z pozemků o rozloze 7 ha v sou-
vislosti s novou etapou rozvoje dolu Dukla. Soupis rekultivačních aktivit v roce 1956 viz 
Archiv OKD, a. s., fond OKR Rekultivace, n. p. Havířov, kart. 3. 
49 SOkA Karviná, fond Okresní národní výbor Karviná, kart. 261.
50 Zpráva o činnosti rekultivačních středisek z 31. srpna 1956. Archiv OKD, a. s., fond 
Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 577. Blíže též ZAO, fond Krajský národní 
výbor Ostrava, II. část, kart. 338.
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plánovací komise zprávu o vlivu poddolování v ostravsko-karvinském revíru 
s návrhem na vládní usnesení ve věci odstranění důlních škod. Ve zprávě 
byla okrajově zmíněna i otázka zemědělsko-lesnické asanace a rekultivace, 
přičemž se předpokládalo, že do roku 1965 bude nutno provést tyto zásahy 
na ploše zaujímající cca 5260 ha.51

Informace obsažené ve vypracovaných materiálech posloužily v závěru 
roku 1955 a v první třetině roku 1956 k vydání třech vládních usnesení, 
která odstartovala urychlené řešení nejkřiklavějších důsledků poddolování 
v revíru. Dne 16. listopadu 1955 bylo vydáno vládní usnesení č. 3228 O ne-
odkladných opatřeních k odstranění některých škod způsobených poddolováním 
na Ostravsku. Opatření se týkala zajištění krátkodobé nejnutnější obnovy 
bytového fondu, odstranění nejzávažnějších škod na kulturních, sociálních 
a obchodních zařízeních a zabezpečení zásobování pitnou vodou, asanace 
toků a zahnívajících bažin a provedení nutných úprav na komunikacích. 
K samotnému provedení asanací vydala vláda dne 3. prosince 1955 nava-
zující usnesení č. 3410 O zabezpečení asanačních prací v ostravsko-karvinské 
pánvi a usnesení č. 1163 z 27. dubna 1956 O opatřeních k odstranění a vy-
pořádání některých škod vzniklých provozem báňských podniků.52 

Vláda se tak snažila zjednat alespoň částečnou nápravu ve formě 
financování výstavby a oprav veřejných i soukromých objektů. Poškození 
majitelé domů byli odškodňováni přímým jednáním s podniky. Ostatní ško-
dy na veřejném majetku se řešily v rámci plánované asanace škod. Asanační 
práce byly financovány přímo ze státního rozpočtu, přičemž ministerstvo 
financí uvolňovalo finanční prostředky k úhradě jednotlivých konkrétních 
případů. Krajská pobočka Státní banky zřídila v závěru roku 1955 pro OKD 
zvláštní účet prostředků pro financování důlních škod, prostřednictvím 
kterého měl stát financovat asanační práce stanovené ve vládním usnese-
ní. Jen v okrese Karviná měly činit celkové investice vlády v rámci akce 
asanace v letech 1955–1957 cca 127,8 milionu korun.53 Usnesení počítalo 
s tím, že v letech 1955 a 1956 budou provedeny nejdůležitější asanační 
práce, jejichž objem byl taxativně vymezen. Priorita byla dána údržbě ve-
řejných budov, podpoře bytové výstavby, opravám komunikací, zajištění 
zásobování, výstavbě nových kulturních objektů apod. Výstavba soukro-
mých i veřejných budov, které byly chápány jako náhrada za devastovanou 
občanskou infrastrukturu, měla probíhat výhradně vně tzv. žlutého pásma, 
v němž platila stavební uzávěra. Teprve v další fázi, tj. v letech 1957–1960, 
mělo asanační úsilí dále pokračovat a mělo se vedle stavebních objektů 

51 Zpráva včetně příslušné korespondence je uložena v ZAO, fond Krajský národní výbor 
Ostrava, II. část, kart. 337 a 338.
52 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 338; SOkA Karviná, fond 
Okresní národní výbor Karviná, kart. 261.
53 Dopis ministerstva financí z 27. prosince 1955. SOkA Karviná, fond Okresní národní 
výbor Karviná, kart. 261.
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a komunikací týkat ve větší míře také vodohospodářských akcí a úprav 
krajinného charakteru.54

K tomu však již fakticky nedošlo. Kvapně odstartovaná vládní akce 
měla totiž od počátku vážné trhliny v podobě nedostatečných kapacit na re-
alizaci stanovených akcí i problematické komunikace vyplývající z množství 
zainteresovaných subjektů. Za těžiště neúspěchu byl označen mimořádný 
charakter opatření, jimiž mělo být zajištěno asanační úsilí. Proto byla vlá-
da nucena v září 1956 přijmout nová opatření, kterými měl být zažehnán 
debakl vládního pokusu o asanaci Karvinska. Řada provizorních opatření 
sice nakonec došla svého naplnění, ale již v říjnu a listopadu 1956 padlo 
na krajském národním výboru usnesení, které doporučovalo výhledově 
upustit od mimořádných forem zajištění asanačních prací v revíru a připravit 
konečné uspořádání organizace plánovité a systematické asanace. Tím byla 
alespoň v ideové rovině otevřena cesta ke vzniku samostatného účelového 
podniku, který se měl naplno věnovat asanaci a rekultivaci důlní činností 
poškozené krajiny.55

Počátky systematické rekultivace krajiny v ostravsko-karvin-
ském revíru a vznik národního podniku Rekultivace

Výrazný mezník v procesu asanace a rekultivace krajiny zasažené báň-
skými vlivy v československých uhelných revírech přinesla legislativa druhé 
poloviny 50. let 20. století. Jednalo se především o zákon č. 41/1957 Sb. 
O využití nerostného bohatství a zákon č. 48/1959 Sb. O ochraně zemědělského 
půdního fondu.56 

Nový zákon č. 41/1957 Sb., připravovaný od září 1956 ministerstvem 
spravedlnosti, přinesl řadu nových momentů. Báňské podniky musely 
vyřešit vztahy k tzv. obecným zájmům z hlediska přímých následků při-
pravované investiční výstavby a k následkům, které byly spojeny s realizací 
těžby. Legislativně byla tedy ukotvena náprava škod, jež budou napáchány 
na životním prostředí. Při stanovení dobývacího prostoru musel těžební 
podnik zvážit možný vliv dobývání nerostů na povrch. Plánovaná těžba 
mohla být zrušena v případě, že společenský zájem na ochraně povrchu 
převyšoval zájem na těžbě. Při dobývání musel těžební podnik učinit tako-
vá opatření, aby bylo zabráněno zbytečným škodám na pozemcích a byly 
usnadněny půdní úpravy za účelem jejich rekultivace. Povinností těžebních 

54 K vládní asanační akci blíže ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, II. část, kart. 
338.
55 Zápis odboru pro výstavbu KNV z 15. listopadu 1956. ZAO, fond Krajský národní 
výbor Ostrava, II. část, kart. 338.
56 Stručnou analýzu základní legislativy podává Š t ý s ,  S. a kol.: Rekultivace území 
postižených těžbou nerostných surovin, s. 54–58.
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podniků bylo také vypracovat plány, které se týkaly zajištění nebo likvidace 
zavřených dolů a půdních úprav pozemků za účelem jejich rekultivace. 
Stěžejním byl § 52 týkající se rekultivace půdy, který chápal rekultivaci 
jako „obnovení výnosnosti zemědělské a lesní půdy a ozdravění krajiny, a to 
takovou terénní úpravou půdy, aby byla způsobilá k dalšímu obdělání“. Prove-
dení terénních úprav včetně osázení měla zajistit dle zákona organizace, 
jejíž činností byla půda narušena.57

Poprvé tedy byla legislativně stanovena povinnost zúrodnit neplod-
né plochy vzniklé po těžbě uhlí. V souladu s tímto zákonem přistoupily 
Ostravsko-karvinské doly k pravidelnému zpracovávání generelů asanač-
ně-rekultivačních prací (1958–1965; 1961–1965; 1966–1970), které byly 
sestavovány na základě prognóz poklesů a nárůstů hlušinových odvalů pro 
jednotlivá období. Střednědobé generely byly každoročně upřesňovány 
v ročních plánech asanačně-rekultivačních prací, které byly schvalovány 
příslušnými okresními národními výbory. Podle ročních plánů byla zpra-
covávána přípravná a projektová dokumentace ke konkrétním stavbám.

Ochrana půdy byla těžařům uložena ještě před vydáním příslušného 
zákona příkazem ministra paliv a energetiky č. 181/1954. Z tohoto příkazu 
plynula báňským organizacím povinnost „zamezit devastaci půdy, která vzni-
kala nevhodným ukládáním odpadových hmot při těžbě uhlí vhodným přesunem 
skrývky a hlušin do míst již devastovaných a tím na nich zahladit následky 
dolování a připravit devastované plochy k rekultivaci, využít ornice a cenných 
zemin odděleně skrytých před vysypáváním nadložních hmot a hlušin a výstavbou 
všeho druhu pro znovu zúrodnění devastovaných ploch a rekultivovat devastova-
né pozemky všemi vhodnými způsoby tak, aby mohly být hospodářsky využity 
a aby byla zlepšena obyvatelnost krajiny uhelných revírů“. Dále tento příkaz 
ukládal učinit taková opatření, aby výstavba všeho druhu byla na orné 
půdě prováděna v co nejmenší míře, po předchozí dohodě se zemědělským 
referátem okresního národního výboru, a aby plochy zničené výstavbou 
byly urychleně rekultivovány. Ve stejném duchu se neslo i usnesení vlády 
č. 680 z 26. června 1957 O opatřeních ke splnění úkolu rozšíření výměry orné 
půdy a k ochraně půdy. V usnesení se konstatovalo, že dochází k lehkováž-
ným změnám orné půdy na jiné kultury a že se s ornou půdou plýtvá i při 
investiční výstavbě. Báňského průmyslu se týkal bod V. usnesení, který 
požadoval vypracování generelů zahlazení následků dolování na povrchu 
a rekultivaci devastovaných pozemků na hospodářsky využitelné plochy. 
Bylo též uvedeno, že je nutné provádět skrývku ornice a že je možné 
odpadový materiál z dolů a průmyslu ukládat na ornou půdu jen ve zcela 
výjimečných případech.58 

57 Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1957, s. 207–220. Diskuse k osnově 
nového zákona vedená OKD viz Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, 
kart. 385.
58 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, kart. 385.
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Důvody uvedené v případě zmíněného vládního usnesení byly též 
příčinou k vypracování zákona O ochraně zemědělského půdního fondu, který 
zčásti navazoval na zmíněné vládní usnesení č. 680. Zákon č. 48/1959 
představuje první zákon na ochranu zemědělského půdního fondu v Evropě 
a poprvé se v něm objevuje pojem „zemědělský půdní fond“, aniž by však byl 
jednoznačně definován. Zákon považoval půdu za nenahraditelný zdroj 
zemědělské výroby, který je třeba pokud možno rozšiřovat a zlepšovat. 
Rekultivačních aktivit se týkal především § 9, pojednávající o ochraně ze-
mědělského půdního fondu při provozu průmyslových podniků, zejména 
báňských, a při budování komunikací a vodohospodářských děl. Podnikům 
byla uložena povinnost vypracovat současně s generelem těžby také genere-
ly zahlazení následků dolování na povrchu a rekultivace těžbou dotčených 
pozemků. Báňské podniky měly dle zákona povinnost provádět skrývku 
zeminy pro pozdější využití a realizovat preventivní opatření k umenšení 
následků těžby. Podniky byly povinny ukládat materiál mimo zemědělský 
půdní fond a provádět při vlastní těžební činnosti takové terénní úpravy, 
aby byly dotčené pozemky připraveny k rekultivaci. Co se týče vlastní 
rekultivace, zákon nařizoval provádět soustavnou rekultivaci narušených 
pozemků určených pro opětné zemědělské využití tak, aby zúrodňovacím 
procesem bylo vytvořeno takové půdní prostředí, které by umožňovalo 
využít rekultivovaných pozemků pro zemědělskou výrobu. Záměrem bylo 
co největší využití půdního fondu k zemědělským účelům.59 Poměrně 
stručný zákon podrobněji rozpracovávala návazná vyhláška ministerstva 
zemědělství z 25. ledna 1960, publikovaná ve sbírce zákonů pod č. 7/1960. 
Báňské činnosti se týkal především § 7, kde byly blíže specifikovány po-
žadavky na provedení opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 
v oblastech zasažených báňskou činností.60 

Že bylo dodržování v podstatě deklarativního zákona problematické, 
svědčí i následné snahy o jeho plné prosazení. Dne 15. července 1964 
vydala vláda usnesení č. 392, které zavádělo některá opatření zajišťující 
dodržování zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Usnesení 
stanovovalo, že rozhodnutí o vynětí pozemků ze zemědělského půdního 
fondu musí důsledně vycházet ze schváleného územního plánu. V případě 
vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu měl investor zaplatit 
za ztrátu zemědělské produkce na odňaté půdě náhradu, která šla přímo 
do státního rozpočtu. Nezohledňovalo se přitom vlastnictví daného pozem-
ku. Výše náhrady se odvozovala od úrodnosti pozemku a mohla dosahovat 
až dvěstěnásobku vypočtené hodnoty roční hrubé rostlinné produkce. 
Náhrady mohly být sníženy rekultivací náhradních ploch, které byly urče-
ny příslušným národním výborem. Pro těžaře platil dle usnesení poněkud 

59 Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1959, s. 143–147.
60 Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1960, s. 13–20. 
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mírnější režim. Báňské podniky měly platit náhradu pouze za dobu, kdy 
budou pozemky evidované v zemědělském půdním fondu vyřazeny ze 
zemědělského užívání, avšak měly zákonnou povinnost pozemky rekul-
tivovat. Vládní usnesení také směřovalo k zamezení vyřazování velkých 
komplexů pozemků ze zemědělského půdního fondu. Pouze u vyřazení 
souvislých ploch do jednoho hektaru mohl rozhodovat příslušný okresní 
národní výbor, u ploch od jednoho do pěti hektarů krajský národní výbor 
a u ploch nad 5 ha mělo rozhodovat ministerstvo zemědělství.61 

Základní principy vládního usnesení se promítly i do nového zákona 
č. 53/1966 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu. Ten se od původ-
ního zákona v řadě jednotlivostí odlišoval, byl konkrétnější a obsahoval 
i sankční mechanismus. Zákon se opět významně dotkl báňského průmyslu. 
Vedle již dříve nařízeného šetrného přístupu k zemědělské půdě, včetně 
nařízení provádět skrývku ornice i dalších zušlechtění schopných vrstev 
půdy a rekultivace za účelem zajištění dalšího obdělávání půdního fondu 
(§ 7 a § 11), byly v zákonu nově stanoveny peněžité sankce za trvalé i do-
časné odnětí zemědělské půdy zemědělskému využití. Výrazného snížení 
sankce však mohl postižený subjekt dosáhnout po následném zúrodnění 
a rekultivaci dotčené půdy (§ 16 – § 20), což lze chápat jako stimul pro 
urychlené provádění asanačně-rekultivačních prací.62 

V souvislosti s uvedenou legislativou, zvláště pak se zmíněným 
vládním nařízením z června 1957, byly pro ostravsko-karvinský revír 
vypracovány první systematické plány na asanaci a rekultivaci krajiny. 
Je však třeba předeslat, že se prvotní pojetí asanačních a rekultivačních 
prací lišilo od dnešního pohledu na rekultivaci. Rekultivací se nemyslelo 
navrácení krajiny do jejího původního stavu, ale přetvoření těžbou zde-
vastované krajiny do stavu maximálního společenského využití. Důraz byl 
tedy kladen nejen na společenskou, ale především na další hospodářskou 
využitelnost zrekultivované krajiny. Tomu byly pochopitelně podřízeny 
i principy asanačně-rekultivačních prací. 

Práce na plánu asanačně-rekultivačních prací se ujal tým odborníků 
Báňských projektů Ostrava pod vedením Dr. Ing. Romualda Drlíka, kte-
rý v krátké době vypracoval elaborát, poprvé zachycující souhrnný stav 
i perspektivu devastací způsobených hlubinnou těžbou uhlí.63 Výsledkem 
byl Výhled asanačně rekultivačních prací v OKR do roku 1965, vypracovaný 
v závěru roku 1958.64 Hlavním úkolem Výhledu bylo stanovit konkrétní 
náplň plánu rekultivací a s tím spojených asanačních prací. Projekční tým 

61 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, kart. 115.
62 Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1966, s. 231–239.
63 K osobnosti Romualda Drlíka blíže Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sva-
zek 9. Ostrava 1997, s. 28. 
64 Kompletní Výhled asanačně rekultivačních prací v OKR do roku 1965 (technická zpráva 
i mapová dokumentace) je uložen v Archivu OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, 
koncern, sg. 1/70, kart. 1136.
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při sestavování plánu prací úzce spolupracoval s příslušnými okresními 
národními výbory, které mu poskytly soupisy území zasluhujících asanační 
a rekultivační zásahy. Požadovaná území byla zaznačena do map v měřítku 
1:5000 a ke každému území byla vypracována souhrnná charakteristika 
i s doporučeným typem asanačních a rekultivačních prací a s předpokláda-
ným nákladem. Počáteční fáze rekultivací zasahovala spíše menší a střed-
ně velká disperzně rozmístěná území, tj. fakticky se nepočítalo s plošně 
rozsáhlou rekultivací. Z hlediska velikosti asanovaných a rekultivovaných 
pozemků se jednalo o velmi rozdílné plochy zaujímající 0,4 ha – 150 
ha. Průměrná velikost pozemku určeného k rekultivaci činila necelých 
19 ha. Plošně rozsáhlá rekultivace prováděná moderními technickými 
prostředky mohla být realizována teprve po vybudování kvalitní základny 
pro rekultivaci a ta prozatím chyběla. Do asanačně-rekultivačních prací 
bylo v projektu zahrnuto 101 území o rozloze cca 1817 ha, rozptýlených 
po celém území ostravsko-karvinského revíru. Většina prvotních asanačně-
-rekultivačních zásahů se dotýkala karvinské oblasti. Zde byly pro zásah 
vytipovány plochy o úhrnné rozloze 1112 ha, v ostravské části revíru se 
jednalo o plochy s úhrnnou rozlohou 705 ha. Z prostorového hlediska 
se asanační a rekultivační práce týkaly především důlních polí dolů Mír, 
ČSA, 1. máj a A. Zápotocký, tj. katastrálních území obcí Karviná, Horní 
Suchá a Orlová-Lazy, a v ostravské části katastru Mariánských Hor, zčásti 
též Slezské Ostravy. Perspektivně se však počítalo, že další důlní škody 
budou rapidně narůstat především v dobývacím prostoru dolu Žofie v Or-
lové. Celkové předpokládané náklady spojené s těmito akcemi přesahovaly 
129 milionů Kčs, přičemž na karvinskou část připadalo více než 91,5 mi-
lionu Kčs a na ostravskou oblast zbývajících 37,5 milionu Kčs. Průměrný 
roční náklad na rekultivace se pohyboval v rozmezí 8–12 milionů Kčs. 
Z hlediska typů rekultivace se počítalo primárně se zemědělskou a lesnic-
kou rekultivací krajiny. Celkem 1525 ha mělo být zrekultivováno na lesní 
porosty (z toho 932 ha v karvinském okrese a 593 ha v ostravském okrese), 
přibližně 110 ha připadalo na zemědělské rekultivace v karvinském okrese 
a 183 ha připadalo na asanace obydlených oblastí a vod.65 

Vedle samotných asanačně-rekultivačních prací doporučil tým Báň-
ských projektů Ostrava i řadu opatření, která měla dopady hlubinné těžby 
uhlí na krajinu pokud možno co nejvíce omezit. Mělo se zabránit dalším 
ztrátám ornice jejím důsledným skrýváním a jejím průzkumem v oblastech 
potencionálně ohrožených těžbou, hlušinu sypat důsledně na plochy vylu-
čující zemědělskou nebo lesnickou činnost, budovat ústřední odvaly, sypat 
hlušinu do hlubších povrchových depresí a haldy ihned, jak je to možné, 
osázet zelení. Preferována byla zemědělská rekultivace a v méně vhodných 

65 Stručný rozbor Výhledu podal D r l í k ,  Romuald: Výhled asanačně rekultivačních 
prací v OKR do roku 1965. Uhlí. Technicko-ekonomický měsíčník ministerstva paliv. Ročník 1, 
číslo 8, 1959, s. 270–272.
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podmínkách pak rekultivace lesnická. V případě vhodných vodních ploch 
byla doporučována jejich úprava pro chov vodní drůbeže nebo ryb.66

Vedle komplexního programu asanace a rekultivace byla v závěru 
50. let 20. století vypracována také první komplexní studie zabývající se 
možnostmi asanace hald v oblasti ostravsko-karvinského revíru. O asanaci 
hald se mluvilo již na počátku 50. let 20. století, ale fakticky se nic neko-
nalo.67 V roce 1956 bylo v souvislosti s prověrkou stavu hald zjištěno, že 
odvaly hlušiny zaujímají v revíru plochu 495 ha s kubaturou dosahující 
téměř 53 milionů m3. V tomto čísle byly zahrnuty jak odvaly aktivně vyu-
žívané, tak staré, již neprovozované haldy. Největší koncentrace haldových 
hlušin se nacházela na katastru Mariánských Hor (odval dolu Jan Šverma), 
Slezské Ostravy (odvaly dolů Trojice, Petr Bezruč a Zárubek) a Karviné 
(odvaly dolů Mír, 1. máj a ČSA). Zároveň prověrka konstatovala, že otázka 
rekultivace hald vyžaduje samostatnou studii.68 

Komplexní průzkum, provedený Báňskými projekty Ostrava pod vede-
ním Romualda Drlíka, byl ukončen na podzim 1959 rozsáhlou třísvazkovou 
studií Rekultivace a využití hald.69 Hlavním úkolem studie bylo poskytnout 
podklady pro dlouhodobé plány rekultivace existujících hald a shrnout 
požadavky na zakládání nových odvalů z hlediska ochrany půdního fondu 
a územního plánování. Čistá plocha aktivních, tj. provozovaných hald činila 
podle studie 377,4 ha. Do roku 1965 se však počítalo s dalším podstatným 
rozšířením hald o dalších cca 450 ha, většinou na úkor zemědělské a lesní 
půdy. To však již nebylo po přijetí zákona O ochraně zemědělského půdního 
fondu možné učinit bez adekvátních kompenzací. Analýza z roku 1959 však 
ukázala, že až do přijetí zákona O ochraně zemědělského půdního fondu řešily 
důlní závody otázku ochrany zemědělské půdy minimálně. Ornice se při 
zakládání odvalů buď vůbec neskrývala, nebo skrývala do nepravidelných 
hromad ponechaných svému osudu. Téměř polovina dolů v revíru ještě 
na konci 50. let 20. století ornici bezohledně zavalovala. Proto řada orgánů 
i odborníků začala vyvíjet tlak na lepší využití vytěžené hlušiny. Ta se měla 
především v mnohem větší míře zakládat zpět do vyrubaných prostor. Ana-
lýza prokázala velkou neracionálnost a nehospodárnost v oblasti nakládání 
s vytěženou hlušinou. Bylo odhadnuto, že v průměru až 24,8 % hlušiny 
je reálně možné založit, a proto jsou požadavky dolů na další odvalovací 
prostory z hlediska správních orgánů často neoprávněné. Problém tkvěl 
v tom, že zakládání se dělo jen ve velmi omezeném rozsahu, což bylo 
dáno silným tlakem na zvyšování produkce uhlí. Přebytky hlušiny měly 

66 D r l í k ,  Romuald: Asanace a rekultivace v OKR. Uhlí. Technický a hospodářský mě-
síčník uhelného průmyslu. Ročník 8, číslo 3, 1958, s. 89–93.
67 ZAO, fond Krajský národní výbor Ostrava, I. část – dodatky, kart. 2385.
68 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 1/70, kart. 1136.
69 Stručný rozbor studie podal D r l í k ,  Romuald: Ostravské haldy. Uhlí. Technicko-
-ekonomický měsíčník ministerstva paliv. Ročník 2, číslo 3, 1960, s. 85–87.
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být využity jak při vlastních asanačních pracích (především v karvinské 
části revíru), tak ve stavebnictví. Problémem řady již existujících hald bylo 
jejich dlouhodobé prohořívání, což mělo silně negativní vliv na ovzduší 
revíru i na možnost asanace hald. Na konci 50. let 20. století dohořívalo 
či hořelo cca 51 ha hald, které byly zcela prosté vegetace a představovaly 
silný zdroj prašnosti i exhalací. Dalších 128 ha hald bylo nově založeno 
teprve s počínajícím nástupem vegetace, a tudíž prašných. Pouze 65 ha 
starých hald bylo zčásti nebo úplně zalesněno a 158 ha starých hald bylo 
pokryto bylinnou vegetací.70

Zároveň byla 7. prosince 1959 vydána vedením OKD závazná instruk-
ce pro stavění hald v revíru, která vycházela z doporučení vědeckovýzkum-
ného ústavu uhelného v Radvanicích. Nové odvaly měly být omezeny na co 
nejmenší plochu, aby se zabíralo co nejmenší množství zemědělské půdy. 
Zakázáno bylo sypání tradičních kuželovitých hald, které byly z hlediska 
projektantů nejrizikovější a špatně rekultivovatelné. Nové odvaly měly 
být projektovány v podobě tabulových terasovitých útvarů, které měly být 
postupně osazovány keři a stromy.71

Rozsah skutečných asanačních a rekultivačních prací byl ale v závěru 
50. let 20. století skromný. Realizací vyprojektovaných a schválených asa-
načních a rekultivačních prací byl pověřen národní podnik Báňské stavby 
Ostrava, v rámci kterého fungovalo od roku 1957 středisko pro asanaci 
a rekultivaci. V roce 1960 bylo středisko přetvořeno na základě nařízení 
ministra paliv a energetiky č. 33/1959 v závod pro asanaci a rekultivaci se 
sídlem v Dolní Suché. Oficiálně uváděným důvodem této změny byl ná-
růst objemu asanačně-rekultivačních prací i efektivní provozování účelové 
zemědělské výroby. Skutečným důvodem však byla spíše nespokojenost 
československé vlády se zaostáváním asanačních a rekultivačních prací v re-
víru, která byla jednoznačně formulována na počátku roku 1960 samotným 
předsedou vlády Viliamem Širokým v osobním dopisu předsedovi Kraj-
ského národního výboru v Ostravě.72 Vznikající závod měl nově zajišťovat 
celý rozsah asanačně-rekultivačních prací včetně demolic objektů a vlastní 
zemědělské činnosti. Účelové zemědělství přitom sehrávalo v chodu závodu 
významnou roli, což bylo dáno rozsahem obhospodařovaného majetku. 
Pozemkový majetek střediska asanace a rekultivace se ještě v průběhu roku 
1959 rozrostl o pozemky převzaté v souvislosti s nařízením o začleňování 
hospodářství samostatně hospodařících rolníků a JZD do organizací so-

70 Kompletní třísvazková studie je uložena v Archivu OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské 
doly, koncern, sg. 20/70, kart. 1338.
71 K problému hald v krajině ostravsko-karvinského revíru blíže D r l í k ,  Romuald: 
Ostravskokarvinský revír bez hald. Ostrava. Sborník k dějinám a výstavbě města 2, 1964, 
s. 143–157. 
72 Dopis KNV z 24. března 1960. Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, 
koncern, přírůstky 1974, kart. 139.
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cialistického sektoru.73 Závod pro asanaci a rekultivaci obhospodařoval 
v době svého vzniku půdu o rozsahu 2906 ha, z čehož připadalo 2186 ha 
na zemědělskou půdu. Zemědělskou činnost závod rozvíjel decentralizo-
vaně na jedenácti menších statcích, rozesetých po celém území revíru.74 

V prvních letech fungování se středisko zaměřovalo především na sa-
dovou výsadbu. Do vypracování generelu asanačně-rekultivačních prací, 
(tj. do konce roku 1958) provedlo středisko asanačně-rekultivační práce 
na ploše cca 182 ha. Mezi hlavní výsledky střediska patřilo založení 70 ha 
ovocných sadů, nacházejících se z větší části v Orlové-Porubě, a stavba 
zelinářského objektu v Dolní Suché. Do roku 1960 byly střediskem, resp. 
závodem provedeny asanační a rekultivační práce na celkové ploše 444,5 ha 
v úhrnném nákladu 27,7 milionu Kčs.75 Příčin relativně omezeného rozsahu 
prací byla celá řada: malé zkušenosti, nedostatky v organizaci i ve financích, 
ale v případě asanací obydlených lokalit též naprostý nedostatek náhradních 
bytů i nejasnosti, kdo má vlastně platit demolici asanovaných objektů.76

Od počátku roku 1961 probíhaly práce podle generelu asanačně-
-rekultivačních prací z roku 1958, který byl schválen 2. března 1959 
v upravené verzi radou ostravského krajského národního výboru a jeho 
doporučení byla promítnuta do plánu třetí pětiletky. Oproti projektu, 
který předpokládal asanačně-rekultivační práce na ploše 1817 ha v cel-
kovém nákladu 129 milionů Kčs (bez nákladů na demoliční práce), 
měly být v letech 1961–1965 uskutečněny technicko-biologické úpravy 
poddolovaných pozemků na ploše 1393 ha v nákladu „pouhých“ 74,5 
milionu Kčs. Schválený plán asanačních prací pro třetí pětiletku byl tedy 
skromnější, než předpokládala původní Drlíkova analýza. Celkem mělo 
být realizováno sto samostatných stavebních akcí, přičemž devadesát jich 
mělo být dokončeno do konce třetí pětiletky a zbývajících deset mělo 
být alespoň rozpracováno.77 Jádro asanačně-rekultivačních prací tvořily 
nezbytné asanační práce technického rázu, které se týkaly území o rozloze 
863 ha. Ty zahrnovaly především skrývku ornice, zavážení poklesových 

73 Národní podnik Báňské stavby převzal JZD Doubrava a pozemky soukromých země-
dělců v řadě obcí revíru. Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, 
kart. 117.
74 Jednalo se o statky s následující výměrou zemědělské půdy: Dolní Suchá (321 ha), 
Horní Suchá (201 ha), Karviná (278 ha), Doubrava (192 ha), Petřvald (270 ha), Poruba 
(70 ha), Heřmanice (246 ha), Radvanice (231 ha), Bartovice (80 ha), Hrušov (223 ha) a Vr-
bice (74 ha). Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, kart. 552 a 1442; 
Archiv OKD, a. s., fond OKR Rekultivace, koncernový podnik Havířov, kart. 21.
75 Rozsah prací do roku 1960: skrývka ornice 56 ha, asanační práce téměř 144 ha, 
zemědělská rekultivace 41,7 ha, ovocnářská rekultivace 91,4 ha, lesnická rekultivace téměř 
112 ha. Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 13/67, kart. 802. Viz 
též Dlouhodobý program řešení a tvorby životního prostředí do roku 1980. Ostrava 1969.
76 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, přírůstky 1974, kart. 139.
77 Vedle toho měly být v ostravské části revíru v průběhu třetí pětiletky asanovány po-
kleslé plochy ležící jižně od dolu Zárubek (cca 30 ha) a severně od dolu Stalin (cca 35 ha). 
Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 13/67, kart. 802.



472

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

kotlin důlní hlušinou a jiným „levným“ materiálem, asanaci vodních toků, 
výstavbu inundačních hrází, odvodňovací práce, demoliční práce a úpravu 
haldových těles. Z prostorového hlediska byla většina asanačních prací 
soustředěna na centra staré Karviné a Orlové, na území kolem velkodolu 
1. máj a na katastry obcí Orlová-Lazy a Horní a Dolní Suchá. V západní 
části revíru se asanace týkala především hald v katastrech Mariánských Hor, 
Michálkovic, Nové Vsi, Hrušova a Heřmanic. Vlastní rekultivační práce měly 
být provedeny na území o rozloze 530 ha. Počítalo se přitom s tím, že by 
mělo být v okrese Karviná zalesněno 240 ha neplodné půdy, na 150 ha 
měly být zřízeny ovocné sady a okolo 20 ha ploch mělo být přebudováno 
na rybízové plantáže. Ostravská část revíru měla být obohacena o 75 ha 
zalesněných ploch a 45 ha ovocných sadů.78

Brzy bylo zřejmé, že závod pro asanaci a rekultivaci je jen před-
stupněm samostatného národního podniku. V prvotních dokumentech se 
počítalo s tím, že středisko pro rekultivace bude v karvinské části revíru 
umístěno v Dolní Suché, středisko pro ostravskou část mělo sídlit v Radva-
nicích. V červenci 1961 zaslalo generální ředitelství OKD ministerstvu paliv 
a energetiky návrh na vznik samostatného národního podniku se sídlem 
v Havířově, který by v revíru realizoval veškeré rekultivační práce. Jako 
důvod ředitelství uvádělo, že vzhledem k rozsahu a charakteru rekultivací 
již není schopen národní podnik OKD – Báňské stavby, který prováděl 
primárně bytovou výstavbu a generální opravy průmyslových objektů, za-
jistit vysoce specializovanou rekultivační i účelovou zemědělskou činnost. 
Zapojení rekultivační činnosti včetně účelového zemědělství do národního 
podniku Báňské stavby se podle vedení koncernu ukázalo být po čtyřleté 
zkušenosti jako nevyhovující a za stávajícího stavu by nemohl být naplněn 
schválený rekultivační generel. Navíc bylo třeba naplnit usnesení byra 
ÚV KSČ ze dne 23. února 1960 týkající se otázky rekultivací, asanací a vy-
užití poddolovaného půdního fondu a navazující usnesení kolegia ministra 
paliv a energetiky z téhož roku, ukládající vytvořit v hlavních uhelných re-
vírech republiky jediné, specializované organizace pro rekultivaci, ochranu 
a využití poddolovaného půdního fondu.79 

Dne 13. prosince 1961 bylo ministerstvem paliv a energetiky rozhod-
nuto o vzniku nového národního podniku. OKR Rekultivace, n. p. Orlová 
vznikl k 1. lednu 1962 delimitací bývalého závodu pro asanaci a rekultivaci 
v Dolní Suché, fungujícího doposud v rámci národního podniku OKD – 
Báňské stavby. Posláním podniku byla podle zřizovací listiny „speciální 

78 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 552 a sg. 
13/67, kart. 802. K rekultivačním pracím na přelomu 50. a 60. let viz též D r l í k ,  Romuald: 
Poddolovaná území v OKR. Uhlí. Technicko-ekonomický měsíčník ministerstva paliv. Ročník 4, 
číslo 12, 1962, s. 419–422.
79 Dopis ředitelství OKD ministerstvu paliv a energetiky z 28. července 1961. Archiv 
OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 623.
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činnost výstavbové povahy při provádění rekultivace pozemků devastovaných 
důlní činností včetně pro ni nezbytných asanačních úprav a zajišťování účelo-
vého zemědělského využívání poddolovaných pozemků i rekultivovaných ploch 
až do doby vyznění důlních poklesů; provádění ochrany půdy ohrožené báň-
ským provozem skrýváním ornice, provádění opatření k zamezování prašnosti 
ovzduší ozeleňováním hald a tak soustavně zlepšovat krajinu a životní prostředí 
pracujících v uhelném revíru“. Přímým investorem rekultivačních prací byly 
OKD, generálním projektantem rekultivačních prací pak Báňské projekty 
Ostrava. Sídlem národního podniku byla Orlová, od počátku roku 1969 
pak Havířov. Na základě jmenovacího dekretu Sdružení OKD z 27. pro-
since 1961 byl jmenován ředitelem nového národního podniku Emanuel 
Hlaváč, který pak vedl podnik dlouhodobě.80

Vlastní činnost nového národního podniku byla vzhledem k širokému 
vymezení jeho funkcí mnohostranná. Zvláště v počátcích činnosti národního 
podniku Rekultivace sehrávala stále velmi významnou úlohu zemědělská 
činnost, tj. rozvoj účelového zemědělství. S účelovou zemědělskou čin-
ností souvisel značný rozsah obhospodařovaného pozemkového majetku. 
Národní podnik Rekultivace v sobě koncentroval poměrně velké rozlohy 
půdy rozeseté po celém revíru, což z něj činilo jednoho z nejvýznamnějších 
pozemkových vlastníků regionu. Rozsah obhospodařované půdy v první 
polovině 60. let 20. století narůstal díky transferům půdy od jednotlivých 
důlních závodů a také díky začleňování některých neperspektivních JZD 
do tohoto národního podniku (jednalo se např. o JZD v Muglinově, v Bar-
tovicích, zčásti i JZD v Rychvaldě). Nutno však poznamenat, že zvláště 
v období 60. let 20. století docházelo k častým změnám v organizaci 
jednotek spravovaných závodem účelové zemědělské výroby.81 V závěru 
roku 1972 spravoval národní podnik Rekultivace již 3820 ha zemědělské 
půdy, z toho 2925 ha orné půdy.82 S účelovou zemědělskou výrobou úzce 
souviselo budování návazných provozů. Od počátku budování účelového 
zemědělství byl kladen důraz na chov užitkových zvířat (zvláště skotu) 
a zásobování revíru čerstvou zeleninou a ovocem.83 Je až s podivem, kolik 

80 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 5/66, kart. 621 a 623; 
ZAO, fond Krajský soud Ostrava, oddělení firemních spisů, kart. 34, inv. č. 449. Kompletní 
organizační řád podniku z roku 1965, jakož i organizační schémata: Archiv OKD, a. s., fond 
Ostravsko-karvinské doly, koncern, přírůstky 1971, kart. 10. 
81 Archiv OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, sg. 27/71, kart. 115.
82 Struktura pozemkového majetku n. p. Rekultivace byla k roku 1972 následující: země-
dělský účelový závod (hospodářství: Horní Suchá 544 ha, Doubrava 437 ha, Rychvald 816 
ha, Bartovice 366 ha, Petřvald 609 ha); zahradnický závod 36 ha; podnikové ředitelství 107 
ha. Mimo to podnik disponoval dalšími stovkami hektarů ploch, především silně postižených 
důlní činností. SOkA Karviná, fond Okresní národní výbor Karviná 1960–1990, kart. 1611.
83 V rámci tohoto úkolu bylo v rámci provozů n. p. Rekultivace vybudováno v průběhu 
60. let pět objektů pro chov prasat, osm objektů pro chov skotu, sklad a loupárna brambor 
v Orlové apod. V roce 1962 byl vytyčen investiční úkol pro stavbu zelinářského objektu 
v Dolní Suché. Výstavba skleníků pro pěstování salátu, okurek, paprik, ale i květin, zahájená 



474

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

různorodých činností, na první pohled nesouvisejících s rekultivacemi těžce 
poškozené krajiny, v sobě nový národní podnik skrýval.

Vlastní asanačně-rekultivační práce prováděl specializovaný asanačně-
-rekultivační závod se sídlem v Petřvaldě, který na počátku 70. let 20. století 
disponoval cca 300 zaměstnanci. Přes deklarované úspěchy v zemědělské 
výrobě, o kterých se dočteme v různých dobových publikacích, však ne-
bylo možno zastřít, že vlastní rekultivační úsilí nebylo vzhledem k tempu 
úbytku zemědělské půdy v oblasti dostatečné.84 Jestliže můžeme rozsah 
prováděných asanací a rekultivací označit letech 1963–1966 za velmi slušný 
(jen v tomto období bylo upraveno cca 934 ha pozemků), potom od roku 
1967 dochází v rekultivačním úsilí k opětnému propadu a dočasné regresi. 
Do roku 1966 bylo v ostravsko-karvinském revíru upraveno (tj. asanová-
no či rekultivováno) celkem 1710 ha území, z toho připadalo 535,6 ha 
na asanační práce, 460 ha na lesnickou rekultivaci, 392 ha na zemědělské 
rekultivace a 231,4 ha na výsadbu ovocných sadů a keřů.85 Po roce 1967 
objem asanovaných a rekultivovaných ploch v ostravsko-karvinském revíru 
opět značně poklesl.86 Tento fakt byl zdůvodňován aplikací ustanovení 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu z roku 1966, který byl 
vzhledem k rekultivačnímu úsilí mnohem náročnější a vynutil si zavedení 
nových a účinnějších rekultivačních postupů. 

Rozpor mezi deklarovanými úspěchy a každodenní realitou naznačuje 
také korespondence dochovaná v archivech. V pramenech najdeme stesky 
nad tím, že asanačně-rekultivační práce jsou prováděny nekoncepčně, 
nárazově a izolovaně, bez návaznosti na zachování určitého standardu 
životního prostředí. V závěru roku 1972 adresoval odbor zemědělství 
severomoravského krajského národního výboru ministerstvu zemědělství 
nezvykle kritický dopis. V něm zástupci kraje otevřeně píší o dlouhodobě 
bezúspěšných jednáních s OKD ve věci potřebných rekultivací. Objem re-
kultivací neodpovídal ani ročnímu přírůstku devastovaných ploch a rozsah 
poničené krajiny měl přes všechny proklamace rostoucí tendenci. Jeden 

v roce 1963, se stala patrně největší investiční akcí 60. let. Do roku 1968 byl postaven největší 
komplex skleníků v tehdejším Československu, zaujímající rozlohu 8,5 ha. 
84 V roce 1973 bylo odhadováno, že jen za posledních patnáct let došlo především v dů-
sledku poklesů v oblasti ostravsko-karvinského revíru k devastaci cca 2500 ha zemědělské 
půdy. Viz M a r e š ,  Jaroslav a kol.: Vliv člověka na životní prostředí Ostravska. Brno 1975, 
s. 92–94. 
85 Dlouhodobý program řešení a tvorby životního prostředí do roku 1980. Ostrava 1969, s. 18. 
Uloženo v Archivu OKD, a. s., fond Ostravsko-karvinské doly, koncern, přírůstky 1974, kart. 
14. Viz též D r l í k ,  Romuald: Rekultivační generel pro ozdravění ostravsko-karvinského revíru. 
Uhlí. Technicko-ekonomický měsíčník ministerstva paliv. Ročník 7, číslo 1, 1965, s. 27–29; 
t ý ž :  Rekultivace – příspěvek k ozdravění ostravsko-karvinského revíru. Ostrava. Sborník k dě-
jinám a výstavbě města 5, 1969, s. 261–272.
86 V okrese Karviná bylo v letech 1967–1972 upraveno pouze cca 263 ha, z čehož 82,3 ha 
připadalo na asanační práce, 56,9 ha na lesnickou rekultivaci, 52,7 ha na zemědělskou rekul-
tivaci, 46,9 ha na skrývku ornice a 24,6 ha na ovocnářskou rekultivaci. SOkA Karviná, fond 
Okresní národní výbor Karviná 1960–1990, kart. 1561.
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ze závěrů analýzy provedené v roce 1973 proto konstatoval, že bude třeba 
urychlit postup asanačně-rekultivačních prací.87

Lze tedy konstatovat, že do přelomu 60. a 70. let 20. století byl po-
ložen základ pro systematickou rekultivaci hornickou činností poškozené 
krajiny ostravsko-karvinského revíru. Přes řadu komplikací se především 
díky tlaku vnějších okolností podařilo vybudovat v rámci kombinátu Ost-
ravsko-karvinských dolů organizační složky zabývající se projekcí a realizací 
nápravných opatření. Na druhé straně se však v průběhu celého počáteč-
ního období rekultivační úsilí potýkalo s řadou problémů organizačního 
i technického rázu a faktický rozsah realizovaných rekultivací byl vzhledem 
k tempu devastace krajiny nedostatečný. Nárůst zájmu o problémy životní-
ho prostředí v 70. a 80. letech 20. století ovšem naznačuje, že se zvyšoval 
i zájem na zlepšení krajně neuspokojivého stavu životního prostředí ost-
ravsko-karvinského revíru. Na citelný obrat si ale museli obyvatelé tohoto 
regionu ještě chvíli počkat.88 

Eine neue Landschaft
Die Anfänge der Rekultivierung der Landschaft im Kohlerevier 
von Ostrau-Karwin/Ostrava-Karvina (bis zum Ende der sechziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts)

Die Studie untersucht die Anfänge der Suche nach einer systematischen Lösung der 
Folgen des Industrialisierungsprozesses in der Region des Ostrau-Karwiner Reviers. Im Un-
terschied zum nordböhmischen Braunkohlerevier, wo man noch vor dem Ersten Weltkrieg 
mit umfangreichen Rekultivierungsversuchen begonnen hatte, stoßen wir im Untersuchungs-
gebiet von Ostrau-Karwin auf erste ernsthaftere Versuche einer Korrektur und Tilgung 
der Schäden der durch die Grubentätigkeiten hervorgerufenen Umweltschäden erst in der 
Zwischenkriegszeit. Damals standen diese Bemühungen mit dem Gedanken der Assanierung 
(Gesundung) des Reviers sowie dem Bemühen um eine Einführung der gesetzlichen Pflicht 
zur Rekultivierung der durch die Bergbautätigkeit geschädigten Landschaft in Verbindung. 
Wenngleich die Anstrengungen hinsichtlich einer Assanierung des Reviers von Ostrau-Karwin 
zumindest teilweise von Erfolg gekrönt waren, kann nicht von einer gesetzlichen Pflicht zur 
Rekultivierung der Landschaft nach dem Kohleabbau gesprochen werden, was auf den Druck 
der Bergbaulobby in der Zwischenkriegstschechoslowakei zurückzuführen ist.

Die Situation änderte sich nach 1945, und zwar sowohl infolge der Verstaatlichung 
der Bergbauindustrie als auch aufgrund der wachsenden Umweltprobleme im Untersu-
chungsgebiet. Im Zusammenhang mit dem ersten Fünfjahrplan nahm die Devastierung der 
Landschaft im Revier von Ostrau-Karwin ein solches Ausmaß an, dass das Kohlerevier in 
seinen grundlegenden Funktionen zu kollabieren begann. Noch vor der Verabschiedung 
eines neuen Bergbaugesetzes im Jahre 1957 und des Gesetzes zum Schutz des Bodenfonds 
im Jahre 1959 wurden deshalb zahlreiche Schritte beschlossen, die zur Realisierung einiger 
unumgänglicher Maßnahmen führen sollten. Im Jahre 1952 wurde die erste Studie zur 
komplexen Assanierung des Ostrauer-Karwiner Reviers erarbeitet. Zu Beginn des Jahres 

87 SOkA Karviná, fond Okresní národní výbor Karviná 1960–1990, kart. 1561.
88 Srov. V a n ě k ,  Miroslav: Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 
1968–1989. Praha 1996.
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1953 kam es zur Verabschiedung eines Regierungsbeschlusses, der in den Kohlerevieren 
zielgerichtete Güter und landwirtschaftliche Zentren für die Rekultivierung des devastierten 
Bodens vorsah. Das erste Rekultivierungszentrum entstand im Revier von Ostrau-Karwin erst 
im Oktober 1955, der Umfang seiner Tätigkeit erwies sich freilich angesichts des Ausmaßes 
der Zerstörung als unzureichend.

Parallel zur Organisierung erster Rekultivierungszentren verstärkte sich auch der Druck 
auf eine augenblickliche Lösung der Situation des Lebensmilieus im Untersuchungsgebiet. 
Ende 1955 wurde eilends eine Aktion der Regierung gestartet, die im Revier die ernsthafte-
sten Probleme lösen sollte, allerdings stieß dieses Vorgehen von Beginn an auf gravierende 
Hindernisse. Einige provisorische Maßnahmen wurden zwar durchgeführt, am Ende des Jahres 
1956 allerdings empfahl der Nationale Bezirksausschuss von außerordentlichen Formen der 
Assanierungsarbeiten im Revier zu Gunsten systematischer Lösungen Abstand zu nehmen.

Ein bedeutender Meilenstein in den Bemühungen um eine Rekultivierung der Land-
schaft brachte die Legislative der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, 
die für Abbaubetriebe eine Rekultivierungspflicht festlegte. Ende der fünfziger Jahre wurden 
zunächst zahlreiche Forschungsarbeiten durchgeführt, deren Ergebnis erste zielgerichtete 
Pläne von Assanierungs- und Rekultivierungsarbeiten darstellten. Der Umfang der eigentli-
chen Assanierungs- und Rekultivierungsarbeiten erwies sich jedoch am Ende des Betrach-
tungszeitraumes als weiterhin gewaltig. Zu einer Veränderung kam es erst seit dem Jahre 
1962, als im Rahmen des Konzerns OKD der eigenständige Nationalbetrieb „Rekultivace“ 
(Rekultivierung) entstand. Bis zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes über den Schutz 
des landwirtschaftlichen Bodenfonds aus dem Jahre 1966 wurden im Revier von Ostrau-
Karwin insgesamt 1710 ha Land assaniert bzw. rekultiviert. Bis zur Wende der sechziger 
zu den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Grundstein für eine systematische 
Rekultivierung der durch die Bergbautätigkeit geschädigten Landschaft des Reviers Ostrau-
Karwin gelegt.
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Základy

Das Briefbuch Abt Wibalds von Stablo und Corvey
Herausgegeben von Martina Hartmann nach Vorarbeiten von Heinz Zatschek 
und Timothy Reuter. Hannover, Monumenta Germaniae Historica (Die Briefe 
der deutschen Kaiserzeit IX/1–3) 2012, CLXXV + 1034 s., ISBN 978-3-7752-
1812-2, ISSN 0343-074X

Že knihy mají své osudy (habent sua fata libelli), není žádným ta-
jemstvím dobré dva tisíce let, nicméně Martina Hartmann nemohla vložit 
do záhlaví třísvazkové edice výstižnější citát. Nejprve proto, že listář opata 
Wibalda ze Stablo a Corvey putoval z jednoho místa na druhé, aniž by jej 
výrazněji poznamenala nepokojná léta, a dále proto, že vzdálené počát-
ky edičních prací sahají vlastně až do roku 1724, kdy Edmond Martène 
a Ursin Durand, dva benediktini z kongregace svatého Maura, vybrali 
a tiskem zpřístupnili podstatnou část Wibaldových listů. Na svou dobu 
odvedli skvělou práci a přihlédli také k jednomu z mladších opisů (B), 
s jehož pomocí doplnili poškozená, nebo obtížně čitelná místa, přičemž 
dospěli k závěru, že rukopis není úplný a že se v minulosti ztratila první 
kvaternová složka o čtrnácti foliích.

Maurinská edice se řídila zájmem o dílo opata Wibalda, a proto byly 
některé listy vynechány nebo zmíněny pouze v poznámce pod čarou. 
Dlouho ovšem platila za nenahraditelnou, a přestože na chybějící kusy 
postupně upozornili Georg Wilhelm von Raumer a Georg Heinrich Pertz, 
ještě v roce 1854 se Jacques-Paul Migne rozhodl pro věrný přetisk. Be-
nediktinskou předlohu respektoval rovněž Philipp Jaffé, když roku 1864 
sestavil sice vylepšený, stále však k osobě opata Wibalda vázaný, podél 
časové osy uspořádaný listář. K zásadám zevrubné pramenné kritiky se 
tak vrátil teprve Heinz Zatschek, který si povšiml, že sbírka nevznikla 
posmrtně, přepisem nahodile shromážděné korespondence, nýbrž že byla 
uspořádána Wibaldem podle předem daných zásad. Nadějně započaté 
přípravy, jež v roce 1929 zahrnovaly rozsáhlou studii,1 úplnou transkripci 
sbírky a návrh aparátu s odkazy na biblické výpůjčky a citáty klasiků, po-
hříchu záhy ustoupily jiným, „dobově naléhavějším úkolům“, a po válce již 
Heinze Zatschka trápily poněkud odlišné starosti.2 K zpola zapomenutému 

1 Z a t s c h e k ,  Heinz: Wibald von Stablo. Studien zur Geschichte der Reichskanzlei 
und der Reichspolitik unter der älteren Staufern. MIÖG Ergänzungsband 10, 1928, s. 237–495.
2 H r u z a ,  Karel: Heinz Zatschek (1901–1965). „Radikales Ordnungsdenken“ und 
„gründliche, zielgestreute Forschungsarbeit“. In: Österreichische Historiker 1900–1945. 
Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissen-
schaftsgeschichtlichen Porträts. Ed. Karel Hruza. Wien – Köln – Weimar 2008, s. 677–792.
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projektu se přihlásil až anglický medievista Timothy Reuter, jenž do své 
náhlé smrti v roce 2002 provedl kolaci přepisu, soubor opatřil předběž-
ným komentářem a promyslel strukturu úvodu s komparačně cennými 
poznámkami k písařské produkci klášterů Stablo a Corvey. Neokázale tak 
posunul ediční práce do bodu, který sliboval brzký publikační výstup. 
Nyní, chvályhodnou zásluhou Martiny Hartmann, bylo více než osm dekád 
dlouhé snažení dovedeno ke zdárnému konci. A výsledek?

Wibaldův listář nemá v říšském prostoru 12. století mnoho srovnatel-
ných protějšků, ale výjimečnou osobností byl i tvůrce, jenž byl od narození 
pevně spjat s opatstvím Stablo. Otec náležel ke klášterní ministerialitě 
a Wibaldovi samotnému se v klášterních zdech dostalo natolik slušného 
vzdělání, že se jej v Lutychu ujal proslulý učenec Rupert z Deutzu. V roce 
1117 složil benediktinský slib a po krátkém pobytu ve Waulsortu u Na-
muru se přesunul do Stablo. Poklidný život v ústraní skončil na podzim 
1130, kdy přijal opatskou berli, a tehdy již byl počítán k vlivným aktérům 
říšského dění, jejichž úsudku si cenil i římsko-německý král Lothar III. 
(1125–1137). Wibald dokonce obdržel pozvánku na italskou jízdu a podle 
přání svého pána stanul v čele benediktinské, na legendami opředeném 
Montecassinu usazené kolonie. Po ústupu císařských oddílů se sice svěřené-
ho úřadu zřekl, nicméně pro své zkušenosti zůstal vítaným hostem u dvora 
Lotharova nástupce Konráda III. (1138–1152). Že se těšil nevšední důvěře, 
prokázal rok 1146, kdy Konrád Wibalda přesvědčil, že jedině on může 
odvrátit zkázu kláštera Corvey, a před tažením do Svaté země mu svěřil 
do poručnictví syna Jindřicha [VI.]. Za vlády Fridricha Barbarossy mu sice 
bylo dopřáno více soukromí, nicméně dvorské povinnosti jej v letech 1155 
a 1157 dvakrát přivedly do Byzance, a právě na druhé cestě v Monastiru 
zemřel. Jeho ostatky však byly na přímý císařův pokyn vyzdviženy a v roce 
1159 spočinuly ve Wibaldově mateřském klášteře Stablo.3

Již Heinz Zatschek upozornil, že opisy listů byly pořizovány průběžně 
a že celý soubor lze datovat mezi léta 1147 a 1157. Dobře zdůvodněný 
postřeh dále rozvinul Timothy Reuter, když listář označil za jakousi po-
můcku, která měla usnadnit správu dvou klášterů, jež byly vzdáleny šest 
dnů cesty. Wibald nadto dbal na pečlivou evidenci svobod a majetkových 
nároků a nezapřel se v sobě ani jistou dávku ješitnosti, neboť do sbírky 
nechal zapracovat korespondenci, jež měla blízko k vysoké literatuře a do-
kládala nejen vzdělanost pisatele, nýbrž i přátelský vztah k významným 
osobnostem.4 Právě Wibaldův vklad vtiskl listáři punc soukromé paměti 

3 J a k o b i ,  Franz-Josef: Wibald von Stablo und Corvey (1098–1158). Benediktinischer 
Abt in der frühen Stauferzeit. (Veröffentlichungen der Historischen Komission für Westfalen 
10. Abhandlungen zur Corveyer Geschichtsschreibung 5). Münster 1979.
4 Příkladem „pars pro toto“ budiž obsáhlý list z předjaří 1149, v němž se Wibald vyznal 
mistru Manegoldovi z Paderbornu ze slabosti pro básníky a filozofy, pochválil výřečnost 
Bernarda z Clairvaux a zamyslel se nad způsoby, jakými lze psát jeho vlastní jméno. Dále viz 
Das Briefbuch 1, s. 290–306, č. 142.
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(memoria), čímž se vysvětluje, proč se sbírka neřídila časovou posloupností 
a proč se v ní objevily pouze vybrané písemnosti.5

Listář opata Wibalda dnes zahrnuje 451 položek, ale většina z nich 
postrádá datační formuli a rovněž osobní a místní jména byla nezřídka 
upravena do podoby iniciál, což předurčilo směr a povahu edičních příprav. 
O jejich rozsahu a složitosti vypovídá jak dobře uspořádaný úvod s itine-
rářem (s. XIII–XX), tak přehledný regestář (s. XCI–CXLV) a hlavně úcty-
hodný soupis pramenů a literatury (s. CXLVII–CLXXV). Nezapomeňme 
však na soubor dílčích, samostatně publikovaných studií, v němž se Martina 
Hartmann vypořádala se ztracenou částí sbírky a zasadila Wibaldův listář 
do kontextu veřejné (písemné) komunikace 12. století, který by mohl být 
chápán jako volná součást širšího úvodu.6 Rozsah listáře si dále vyžádal 
rozdělení materiálu do třech svazků (s. 1–323, č. 1–150; s. 325–732; 
č. 151–350; s. 733–932; č. 351–451). Poslední stránky (s. 937–1034) pak 
zaplnily konkordance, soupis papežských listů, shodně pojatý výčet písem-
ností římsko-německých králů a samozřejmě rejstříky, jež edici povyšují 
na uživatelsky vstřícnou příručku.

Nové, ve skutečnosti první úplné vydání Wibaldova listáře lze užívat 
hned s čtyřnásobným prospěchem. Nad jeho stránkami je možno rozjí-
mat nad nelehkými dekádami benediktinského řádu, který se v polovině 
12. století potýkal s uvadající přízní mocných, jejichž pozornost se obracela 
k tehdy módním a oblíbeným cisterciákům a premonstrátům. Wibaldovou 
zásluhou, jenž zachraňoval Corvey, můžeme tento zápas sledovat doslova 
z první řady. Dostáváme se tak k samotnému tvůrci, který náležel ke skvělým 
osobnostem své doby, a sotva si lze představit zasvěcenější zdroj poznat-
ků, než jím pořízenou sbírku. Nadto se sbírka stává pomůckou, jež nám 
dovoluje nahlédnout do světa vysoké říšské diplomacie a politiky za vlády 
prvních Štaufů. Konečně závěrem, nikoliv ovšem na posledním místě, je 
Wibaldova sbírka důstojným holdem kritické ediční práci, nevděčné a bo-
hužel občas i znevažované, bez níž by však výklad minulosti nebyl ničím 
jiným, než planým řečněním.

Martin Wihoda 

5 R e u t e r ,  Timothy: Gedenküberlieferung und -praxis im Briefbuch Wibalds von 
Stablo. In: Der Liber Vitae der Abtei Corvey. Studien zur Corveyer Gedenküberlieferung 
und -praxis und zur Erschließung des Liber Vitae. Eds. Karl Schmid, Joachim Wollasch. 
(Veröffentlichungen der Historischen Komission für Westfalen 40. Westfälische Gedenkbücher 
und Nekrologien 2). Wiesbaden 1989, s. 161–177.
6 H a r t m a n n ,  Martina: Studien zu den Briefen Abt Wibalds von Stablo und Corvey 
sowie zur Briefliteratur in der frühen Stauferzeit. Monumenta Germaniae Historica. Studien und 
Texte 52. Hannover 2011, XVI + 142 s.
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Biografický slovník českých zemí. Na dlouhé cestě
Na cestě může být nejen člověk, ale i dílo, které vzniká po desítky let: 

má přípravnou dobu a vlastní začátek, někde v dálce lze očekávat i konec, je 
v podstatě jasný cíl, k němuž se ubírá, bylo by však dobré sledovat alespoň 
občas i samu cestu a její milníky: protože je-li krásná, plodná, bude inspirací 
dalším, kdo se na tu cestu třeba jen na chvíli připojí nebo je inspiruje k cestě 
vlastní. A takovou cestou je i tvorba a další osudy díla encyklopedického.

Potřeba tvořit reprezentativní encyklopedie obecné i speciální se 
zrodila v našich zemích ve druhé polovině 19. století. Odpovídala na spo-
lečenskou potřebu děl v národním jazyce, která by věcně správně podávala 
vzdělanému čtenáři souhrnné informace z nejrůznějších oblastí bez úzké-
ho omezení na jednotlivé disciplíny. Ve stabilizující se české společnosti 
nešlo jen o samy informace, protože tehdy byli vzdělaní lidé plně schopni 
číst v němčině, v níž získali většinou (při nedostatku českých škol vyššího 
typu) svoje vzdělání, ale i o rozvoj češtiny a její schopnosti odborného 
vyjádření včetně rozšiřování a upevňování české terminologie. Na druhé 
straně ukazovala taková díla i stav českého poznání a reprezentovala je 
i osobnosti, které je utvářely, a schopnost jejich vzájemné spolupráce. 
A konečně – vlastnictví takových děl – desetidílného Slovníku naučného 
pod redakcí Františka Ladislava Riegra (1860–1872), a zejména 28dílného 
Ottova slovníku naučného (1888–1909), po obsahové stránce mimořádně 
spolehlivého a elegantního i zpracováním, bylo reprezentativním kous-
kem v knihovně majitele, který vypovídal o jeho zámožnosti, vzdělanosti 
a v neposlední řadě deklaroval jeho přihlášení k české národnosti. Tuto 
prestižní funkci si Ottův slovník udržel více než století, koupit ho za ne-
malou sumu v antikvariátě bylo úspěchem až do vzniku reprintu po roce 
1990 a následné verze elektronické. Jeho údaje jsou stále velmi spolehlivé, 
ale zastaraly a jeho národně reprezentační funkce se vytratila.

Následné slovníky z něj vycházející (Malý Ottův slovník naučný, 
1905–1906, nebo Ottův kapesní slovník naučný, 1908) už takové postavení 
nezískaly a ani v meziválečné době nevzniklo dílo, které by jej mohlo zastí-
nit; z největších připomeňme Masarykův slovník naučný (1925–1933) nebo 
nedokončený Ottův slovník naučný nové doby (1930–1943). Ani v poválečné 
době nebyla myšlenka všeobecných encyklopedií opuštěna, Příruční slovník 
naučný (1962–1967) nebo Malá československá encyklopedie (1984–1987) 
však byly výběrem hesel poznamenány dobou a při šíři možných oborů už 
mohly postihnout jen malou část potenciálních témat. Čas univerzálních 
encyklopedií se naplnil. Jejich dnešní náhrada na internetu dostupnými en-
cyklopediemi jako Wikipedie, jejíž hesla tvoří jak výsostní odborníci, tak lidé 
sice zaujatí tématem, ale ne vždy na odborné výši a nekorigovaní důslednou 
recenzí, je mohou nahradit jen jako velmi povrchní cesta poznávání, nikoli 
jako zdroj poznání samého. To mohou podat jen práce specializované, a to 
jak tištěné, tak – zejména v budoucnosti – dostupné elektronicky.
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Potřeba informací se postupně přesouvá jinam – k osobnostem, které 
svým působením formovaly jednotlivé vědní obory, a to v nejrůznějších 
oblastech, ve vědě, technice, kultuře – okruhy jsou nespočetné. A těžko 
dnes spočteme publikace, které podávají tu rozsáhlejší, tu kratší biografické 
medailonky, spíše esejistického typu i přísně vědecky formulované až tak, 
že jsou pro zájemce, kterými bývají lidé pouze se o danou oblast zajímající, 
nikoli nutně specialisté, těžko srozumitelné. V posledním desetiletí najdeme 
dík rozvoji techniky podobné typy informací dokonce i na www stránkách 
některých obcí. Není vhodné je odmítat, neboť velmi významně přispívají 
k budování občanské společnosti a posilují nebo i vytvářejí obraz kulturních 
dějin regionu; jsou však dílčí a různé zpracováním i hloubkou pohledu. 
Navíc jsou tu v posledních letech informace, které si lze „vygooglovat“, ale 
pokud jde o to, co lidé uvádějí na svých faceboocích, je nutno je pečlivě 
zvážit, protože jsou většinou individuální a mnohdy i sebestředné. Je tu 
tedy mnohost různě relevantních informací, která se stále rozšiřuje, ale tím 
roste i potřeba mít zdroj zpracovaný co nejobjektivněji na vysoké odborné 
úrovni a s až akribicky ověřenými fakty. Budování takového zdroje už ne-
může být počinem jednotlivce, i když prvotní impuls může od jednotlivce 
vyjít. Musí je garantovat instituce, která může zajistit nejen jistou materiální 
oporu podpořenou různými udělenými granty, ale i trvání projektu, protože 
lidé odcházejí, ale úkol (a instituce, která jej zaštiťuje) trvá.

Úkolu vytvořit Biografický slovník českých zemí se ujala instituce pro 
něj připravená odborně i personálně, Historický ústav Akademie věd České 
republiky, v. v. i. V něm se pod vedením Dr. Jana Novotného (1930–2005) 
vytváří od počátku devadesátých let 20. století databáze osobností, jež by 
měly být do předpokládaného biografického slovníku zařazeny, a to bez 
předpojatosti nacionální nebo ideové. Zařazovány jsou pouze osobnosti, 
jejichž životní dráha se již uzavřela, a to nejen osobnosti v českých zemích 
narozené, ale i cizinci, pokud se na budování české vědy nebo kultury po-
díleli. Přípravné práce trvaly skoro deset let, nebyla to však léta zbytečná: 
samo vytvoření hesláře – musel vznikat vlastně „z ničeho“, protože tradice 
podobných děl u nás neexistovala, vytvoření metodiky práce a technické 
opory pro ni, a také vybudování redakční rady, která by mohla pomoci při 
zajištění věcné správnosti hesel i jejich stylizační jednoznačnosti, to vše 
chtělo nejen čas, ale i značné organizační úsilí. A vše muselo být do de-
tailů promyšleno, protože koncepce díla včetně vymezení relevantních 
zdrojů dat, způsobů jejich uvádění (například i řešení různých variant 
jmen osobností nebo vývoje místních názvů, které v hesle najdeme), volby 
a tvorby potřebných zkratek, výběr vhodných sekundárních zdrojů infor-
mací a v neposlední řadě i představy o rozsahu hesel, jež musejí aspoň 
částečně odpovídat významu osobnosti v určitém oboru, musely být dány 
pro celek a nebylo by je možno (kromě eventuálních pravopisných změn 
ve výkladovém textu) nijak upravovat. Z toho vyplývá, že se už od počátku 
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muselo počítat nejen s obrovským rozsahem budoucího díla, ale i s tím, 
že už z principu nemůže být nikdy uzavřeno. Rozsah ukazuje růst dané 
databáze, už v roce 1995 v ní bylo 6,5 tisíce jmen a to byl teprve začátek; 
samozřejmě po počátečním rychlém nárůstu nemohlo být další doplňování 
tak rychlé, ale nezastavilo se, dnešní stav počítá s cca 25 000 hesly a kolektiv 
oddělení nabízí možnost jeho doplnění.

Hesláře byly publikovány ve čtyřech svazcích v letech 1997–2000 pro 
potřeby odborné diskuse a již v roce 1994 vyšel také ukázkový sešit slovní-
ku, který mohl odborné veřejnosti ukázat, jakou představu o obsahu hesel 
a způsobu zpracování kolektiv připravující dílo má. To vše předpokládalo 
nové a nové promýšlení, diskuse v kolektivu i průběžné recenzování dílčích 
návrhů řešení, stáže v zahraničí na pracovištích, kde podobné slovníky 
vznikají. Diskutovalo se mimo jiné také o zaměření budoucího slovníku 
vzhledem k příjemci, jímž se měl stát člověk se středoškolským vzdělá-
ním, způsob výstavby budoucích hesel však počítal i s tím, že se dík velmi 
důkladné bibliografii stanou východiskem pro práce další. Šlo o nutnou 
daň pro budoucí kvalitu díla. Pro takto široce koncipovanou práci byly 
v rámci ústavu vytvořeny personální i organizační a materiální podmínky, 
jež vykrystalizovaly v založení nevelkého oddělení Biografického slovníku 
českých zemí, vedeného nejprve Dr. Janem Novotným, po něm doc. Pavlou 
Vošahlíkovou a od roku 2012 Dr. Marií Makariusovou. Už v přípravných 
pracích bylo všem jasné, že dílo takového rozsahu bude vznikat po léta 
a v průběhu tvorby se mohou měnit členové autorského kolektivu nebo 
výkonní redaktoři (většinou jde o tytéž odborníky), ne však koncepce 
prezentace faktů v heslech. A že se budou měnit i technické podmínky 
přípravy a prezentace, protože zejména možnosti počítačového zpracování, 
na počátku práce na projektu skromné, se nebývale rozšířily: to reflektuje 
skutečnost, že od roku 2011 je slovník k dispozici i v elektronické podobě. 
Ale to bychom vývoj předbíhali.

Základem autorského kolektivu jsou od počátku pracovníci odděle-
ní, ale jistě by nestačili: k práci na biografiích konkrétních osobností se 
proto od počátku počítalo s přizváním dalších odborníků, jimž kmenoví 
pracovníci ústavu nabízejí pomoc při vyhledávání dat a jiných životopis-
ných faktů, nikoli však například v co možná nejobjektivnějším zhod-
nocení přínosu osobnosti v oboru nebo samé relevantnosti faktů. Tomu 
odpovídá i vytvoření a trvalé doplňování databáze sekundární literatury, 
jež k tvorbě hesel slouží. Sama tato databáze je dalším odborným příno-
sem početně nevelkého oddělení kmenových pracovníků (po většinu let 
je tvořilo jen šest až sedm lidí), kteří některá hesla psali nebo se na nich 
podíleli, ale nebyli autory jedinými. V jednotlivých svazcích nacházíme 
vždy velký seznam autorů hesel (v prvním svazku čítá přes 90 autorů, 
v zatím šestnáctém svazku je jich přes 80; mnozí se podílejí postupně 
na více heslech ze svého oboru) a sama hesla nejsou anonymní – což také 
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přispívá k tomu, že znění je vyjádřením odborného hodnocení osobnosti, 
nikoli pouhým soupisem faktů.

Zakladatel a vůdčí osobnost celého projektu, Dr. Jan Novotný, se dožil 
bohužel jen počátku prezentace výsledků celé práce; v roce 2005, kdy umírá, 
vyšel teprve první díl hotového díla rychle následovaný dalšími třemi. Od té 
doby vycházejí sešity slovníku v intervalu půl až jeden rok v nakladatelství 
Libri, od roku 2013 v nakladatelství Academia. Zatím je před ním dlouhá 
cesta, protože byl vydán sice již šestnáctý svazek, v abecedním pořadí však 
došel teprve  k písmenu F. Jsou tedy k dispozici biogramy od Hanse von 
Aachena až po Zdenko Feyfara, další se připravují.

Nastoupená cesta slovníku je cestou plodnou a s velkými perspektiva-
mi. Mnozí, kteří se na něm dnes podílejí, možná konec neuvidí, už dnes se 
v seznamech autorů hesel začínají objevovat křížky a časem se i tito dílčí au-
toři dočkají vlastního hesla. Ano, lidská dráha je omezena, ale pro velké dílo 
takové lidské limity neplatí. Musíme jen věřit, že i nadále bude podporováno 
nejen vedením Historického ústavu, ale i granty a že jeho dnešní redaktoři 
(u svazku 16. jsou to v abecedním pořadí Marcella Husová, Martin Kučera, 
Marie Makariusová, Jiří Martínek, Gustav Novotný a Pavla Vošahlíková; 
vedoucí byla po svazek 15 docentka Vošahlíková, od 16. svazku doktorka 
Makariusová) vytrvají; heslo ve slovníku není většinou hodnoceno jako 
významná bibliografická položka, autoři mravenčích prací na nich ztrácejí 
kapacitu pro tvorbu vlastních velkých studií a monografií, jimiž by se mohli 
prezentovat, ale jde o činnost tím záslužnější. Budují kulturní povědomí 
lidí této země, kteří by neměli zapomínat na své kořeny. V integrujícím se 
světě by je jednou těžko hledali.

Přehled svazků (podtržen „vedoucí projektu“, seznam redaktorů podle 
abecedy)
Husová, Marcella – Kučera, Martin – Makariusová, Marie – Martínek, Jiří 

– Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 16, Ep-Fe. Praha, Academia 2013, 136 s.

Husová, Marcella – Kučera, Martin – Makariusová, Marie – Martínek, Jiří 
– Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 15, Dvořák-Enz. Praha, Libri 2012, 160 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Kučera, Martin – Makariusová, Marie 
– Martínek, Jiří – Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický 
slovník českých zemí. Sešit 14. Dot-Dvo. Praha, Libri 2011, 140 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Kučera, Martin – Makariusová, Marie 
– Martínek, Jiří – Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický 
slovník českých zemí. Sešit 13. Dig-Doš. Praha, Libri 2010, 124 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, 
Jiří – Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 12. D-Die. Praha, Libri 2009, 112 s.



484

L I T E R A T U R A

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, 
Jiří – Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 11. Čern-Čž. Praha, Libri 2009, 104 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, 
Jiří – Novotný, Gustav – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 10. Č-Čerma. Praha, Libri 2008, 104 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, Jiří 
– Novotný, Gustav – Vondra, Roman – Vošahlíková, Pavla: Biografický 
slovník českých zemí. Sešit 9. C. Praha, Libri 2008, 134 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, Jiří 
– Novotný, Gustav – Vondra, Roman – Vošahlíková, Pavla: Biografický 
slovník českých zemí. Sešit 8. Brun-By. Praha, Libri 2007, 144 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Martínek, 
Jiří – Novotný, Gustav – Vondra, Roman – Vošahlíková, Pavla: 
Biografický slovník českých zemí. Sešit 7. Bra-Brum. Praha, Libri 
2007, 116 s.

Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Martínek, Jiří – Novotný, Gustav – 
Rossová, Marcella – Vondra, Roman – Vošahlíková, Pavla: Biografický 
slovník českých zemí. Sešit 6. Boh-Bož. Praha, Libri 2007, 110 s.

Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Novotný, Gustav – Rossová, 
Marcella – Vondra, Roman – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník 
českých zemí. Sešit 5. Bi-Bog. Praha, Libri 2006, 124 s.

Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Novotný, Gustav – Rossová, 
Marcella – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých zemí. Sešit 
4. Bene-Bez. Praha, Libri 2006, 118 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Novotný, 
Gustav – Novotný, Jan – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 3. Bas-Bend. Praha, Libri 2005, 130 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Novotný, 
Gustav – Novotný, Jan – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 2. B-Bař. Praha, Libri 2005, 138 s.

Brabencová, Jana – Husová, Marcella – Makariusová, Marie – Novotný, 
Gustav – Novotný, Jan – Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých 
zemí. Sešit 1. A. Praha, Libri 2004, 156 s.

Vydané hesláře
Novotný, Jan – Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Novotný, Gustav: 

Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 4. S-Ž. Praha, Historický 
ústav AV ČR 2000, 302 s.

Novotný, Jan – Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Novotný, Gustav: 
Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 3. Ke-Ři. Praha, Eva Milan 
Nevole 1999, 360 s.

Novotný, Jan – Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Novotný, Gustav: 
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Biografický slovník českých zemí. Heslář. Část 2. G-Kb. Praha, Eva Milan 
Nevole 1998, 322 s.

Novotný, Jan – Brabencová, Jana – Makariusová, Marie: Biografický slovník 
českých zemí. Heslář. Praha, Historický ústav AV ČR 1997, 344 s.

Ukázkový sešit
Novotný, Jan – Brabencová, Jana – Makariusová, Marie – Harna, Josef: 

Biografický slovník českých zemí. Ukázkový sešit. Praha, Historický 
ústav AV ČR 1994, 70 s.

O slovníku (výběr)
Krčmová, Marie: Novotný, J.: Biografický slovník českých zemí. Písmeno A. 

Český jazyk a literatura 55, 2004/2005, s. 202–204.
Makariusová, Marie: Biografický slovník českých zemí v kontextu dnešní stře-

doevropské biografické produkce. Český časopis historický 96, 1998, 
s. 139–151.

Makariusová, Marie – Vošahlíková, Pavla: Metodické problémy moderní bio-
grafistiky. Praha 2010.

Novotný, Gustav: Biografický slovník českých zemí v roce 2001. In: Sdružení 
knihoven České republiky. Brno 2002, s. 16–28.

Novotný, Gustav: Biografický slovník českých zemí v roce 2001. In: 
Bibliografický zborník za roky 2001–2002. Martin 2005, s. 105–113.

Novotný, Gustav: Za Janem Novotným. Časopis Matice moravské 124, 2005, 
s. 654–658.

Pánek, Jaroslav: Biografický slovník českých zemí v české kultuře a historiografii. 
Bulletin Historického ústavu AV ČR 15, 2004, č. 1, s. 18–20.

Tomeš, Josef: Encyklopedie a doba. In: Dejmek, Jindřich – Hanzal, Josef 
(eds.): České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. 
Praha 1997, s. 515–530.

Vošahlíková, Pavla: Biografický slovník českých zemí. Bulletin Historického 
ústavu AV ČR 15, 2004, č. 1, s. 17–18.

Marie Krčmová

Frederick C. B e i s e r :  The German Historicist Tradition
Oxford, Oxford University Press 2011, 648 s., ISBN 978-0-19-969155-5 

Frederick C. Beiser (nar. 1949), profesor filosofie na americké 
Syracuse University, se zabývá dějinami německého idealismu a romantiky. 
V recenzované práci o tradici německého historismu se v úvodu vyrovnává 
s nejrůznějšími a často protichůdnými (ať už minulými či současnými) 
pojetími historismu tím, že stanovuje vlastní tzv. preskriptivní definici 
historismu, tj. de facto vytváří ideální typ. Podle Beisera je historismus 
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snahou učenců legitimizovat historii jako vědu, a to od poloviny 18. století 
po začátek 20. věku. Na této platformě v následujících třinácti kapitolách 
podává genezi, vývoj a zánik německého historismu, přičemž každá kapitola 
je věnována vždy příspěvku jednoho německého intelektuála k celkovému 
(historicistickému) úsilí obhájit vědecký status historie. Beiser se v hutných 
rozborech věnuje východiskům a závěrům J. M. Chladenia, J. Mösera, 
J. G. Herdera, W. Humboldta, F. Savignyho, L. Rankeho, J. G. Droysena, 
W. Diltheye, W. Windelbanda, H. Rickerta, E. Laska, G. Simmela, přičemž 
tradice německého historismu podle něj vrcholí a zároveň je překonána 
v díle M. Webera. Vzhledem k Beiserově vymezení historismu zůstali stra-
nou jeho pozornosti G. W. F. Hegel a K. Marx, kterým šlo spíše o filosofii 
dějin než o epistemologickou obhajobu vědeckosti historie. 

Beiser zajímavě odmítá teze, že by v historismu docházelo k odporu 
vůči metodám přírodních věd, když podle něho vztah mezi těmito meto-
dami a metodami historickými byl naopak diskuzí právě uvnitř historismu 
– obě strany byly přesvědčeny o možnosti historie jako vědy, jen se lišily 
v otázce metod. Autor přesvědčivě ukazuje, jak historismus zprvu vyrůstal 
z osvícenského naturalismu (u Chladenia, Mösera, Herdera a Humboldta) 
a jak k rozchodu s naturalistickou tradicí poté došlo skrze Savignyho 
osobnost. Pokud ovšem Beiser tvrdí, že spor mezi přívrženci a odpůrci 
přírodovědecké metodologie byl sporem uvnitř historismu, je pak otázkou, 
proč se ve své práci téměř nezmiňuje například o K. Lamprechtovi – onen 
„spor o Lamprechta“ v pozdním 19. století byl přeci také sporem o natu-
ralistické pojetí historické vědy. Avšak tím, co tvořilo historismus jakožto 
snahu obhájit vědecký status historie především, bylo podle Beisera pojí-
mání historie jakožto vědy sui generis. Toto pojetí se vyznačovalo snahou 
zdůraznit (a obhájit) úlohu badatele ve výzkumu a vytknout možnost 
jeho objektivity, která však byla vždy chápána jako nutně vázaná na jeho 
stanoviště, z něhož zkoumá minulost. Toto perspektivistické pojetí vědy 
považuje autor za jeden z hlavních znaků tradice německého historismu, 
a to od Chladenia až po Webera. Další zvláštnosti a konstitutivní znaky 
historismu spatřuje Beiser v jeho hermeneutice, resp. rozumějící metodě, 
a v jeho důrazu na historické individuality. Určitým důsledkem historismu 
a jeho vize historické vědy však byl relativismus, tedy obrazy dějin, v nichž 
neexistují věčné, nad-individuálně platné hodnoty, které by člověku v sou-
časnosti dávaly nějaké jistoty. 

Velký význam hraje v Beiserově pojetí „sňatek“ historismu s novo-
kantovstvím v osmdesátých letech 19. věku, kdy se historicistické hnutí 
za autonomii historie spojuje s tímto mocným dobovým proudem, a to 
proti pozitivismu a materialismu jako společným nepřátelům. Tímto spo-
jením však dochází k určitým změnám v historismu, neboť novokantovství 
do něho přináší touhu podržet určité nadčasové univerzálnosti a nadčasový 
rozum. Toto víceméně novokantovské naladění historismu přetrvává až 
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do počátku 20. století – v díle Maxe Webera potom Beiser vidí vyvrcholení 
německé tradice historismu. Podle autora Weber spojil vše dobré z his-
torismu (např. přesvědčení, že by historik neměl soudit minulé epochy 
či jednání z hlediska svých vlastních hodnot, nýbrž by se měl pokusit 
je pochopit či vysvětlit z nich samých a v jejich vlastních podmínkách), 
novokantovství (např. otázka kulturní vědy jakožto vědy hodnotové) 
a pozitivismu (např. otázka potřeby kompletní objektivity a vyloučení ba-
datelových hodnot z procesu poznávání). Vrchol a zároveň konec tradice 
historismu, resp. překonání všech jeho od počátku se v mnoha podobách 
a konstelacích vynořujících problémů, vidí Beiser zejména ve Weberových 
ideálních typech, umožňujících poznat a vysvětlit minulé individuální 
jednání s pomocí obecných pojmů, a ve Weberově oddělení vztahování 
k hodnotám (nutného pro konstituci, výběr a definici tématu výzkumu) 
a následné nehodnotící objektivity. Podle Beisera německý myslitel oním 
vztahováním k hodnotám upřesnil fungování tzv. transcendentální úrovně 
výzkumu a požadavkem následné objektivity reklamoval potřebu tzv. em-
pirické úrovně – obě dle Beisera nutně tvoří celek výzkumu, přičemž ale 
hodnotová stranickost na první úrovni při konstituci výzkumného tématu 
nesmí invertovat do úrovně empirické. 

Lze tvrdit, že Beiserovo přitakání Weberovu řešení se také prakticky 
projevuje v recenzované práci, v jejímž úvodu autor podrobně osvětluje 
své pojetí (ideální typ) historismu jakožto snahy obhájit vědecký status 
historie a přiznává své předpoklady – tedy onu transcendentální úroveň 
svého výzkumu. Na této platformě se poté Beiserova úroveň empirická, 
oněch třináct kapitol o přínosu jednotlivých učenců německému historis-
mu, zdá být dosti přesvědčivá, ač lze nepochybně vznést několik námitek. 
První by se týkala možná poněkud nejasného klíče výběru jednotlivých 
historicistických (v Beiserově pojetí) reprezentantů s již naznačenou absencí 
například K. Lamprechta. Také Beiserovy interpretace vývoje historismu se 
zdají být příliš ideální, tj. vyvěrající z pouhého epistemologického myšlení 
jednotlivých učenců bez jeho ovlivňování okolním sociálním a politickým 
prostředím (ač Beiser tuto námitku právě v úvodu minimalizuje svým 
přiznáním, že tuto problematiku ponechá spíše stranou). A koneckonců 
závěrečné přijmutí Weberova řešení se zdá být z valné části již vlastním 
autorovým hodnotovým soudem v empirické úrovni. 

Pokud přijmeme vlastní Beiserovo výchozí pojetí historismu jakožto 
snahy legitimizovat vědecký status historie, ukazuje se jeho práce jako 
velmi produktivní a vrhající světlo na mnohé doposud spíše přehlížené 
zdroje a osobnosti „zvědečťování“ a autonomizace historie (např. Laska či 
Simmela). Na straně druhé se zdá být jeho pojetí historismu v konfrontaci 
s jinými koncepty přespříliš zužující. V samotném německém prostředí 
v současné době převažují dvě základní koncepce, z nichž první ztotožňuje 
historismus s paradigmatem německé historické vědy od raného 19. století 
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po šedesátá léta století následujícího, zatímco druhá identifikuje historis-
mus s širokým problémem hodnotového relativismu a tzv. krizí historismu 
zhruba v padesátiletí po roce 1880. Beiserovo pojetí se vlastně dotýká jen 
částí ostatních konceptů a je otázkou, zda svým důrazem na epistemolo-
gickou rovinu nemá potenciál v případných diskuzích o historismu spíše 
zatemňovat široké pole jiných důležitých fenoménů spjatých s německou 
historickou vědou a obecnějším problémem tzv. historismu. Důležité však 
je, že Beiser své předpoklady, onu svou transcendentální úroveň výzkumu 
po weberovsku přiznává – pak jsou jeho výsledky v odborné obci komuni-
kovatelné a pak také záleží jen na nás, zda jeho pojetí historismu přijmeme, 
nebo ne. Tomáš Pánek

Naděžda M o r á v k o v á :  František Graus a československá po-
válečná historiografie
Praha, Academia 2013, 348 s., ISBN 978-80-200-2243-1 

Jméno medievisty Františka Grause, někdejšího vlivného a téměř 
všemocného muže, vůdčí, profilující osobnosti marxistické historiografie, 
jako by bylo po roce 1970 zapomenuto a i po roce 1989 složitě hledá 
své místo v dějinách dějepisectví. Představuje František Graus, parafrází 
jednoho z jeho nejproslulejších titulů, živou nebo mrtvou minulost české 
historické vědy? Leccos napovídá sama dostupnost jeho prací. Dílo jako 
celek je veřejnosti obtížně dostupné, ve veřejných knihovnách jsou obecně 
nejsnáze dosažitelné Grausovy publikace z dřevního období, které mají své 
zjevné limity (třebaže ani tyto práce nelze při seriózním bádání mlčky pře-
jít). Práce z poemigračního období, na nichž západoevropská medievistika 
dodnes v mnohém staví, jsou pak – pomineme-li úzkou skupini specialistů 
na to které konkrétní téma – v podstatě neznámé, resp. přesněji nečtené. 
Grausova osobnost se sice dočkala představení v několika pojednáních, 
jedná se však toliko o první vlaštovky, omezené už svým rozsahem.1 Tomu 
pak odpovídá povědomí o Františku Grausovi jako historikovi, jež plně ladí 
s torzovitou znalostí jeho díla. František Graus je povětšinou jen jménem 
z učebnic (v tom lepším případě), případně je odbýván jako marxistický, 
tj. metodologicky irelevantní historik. Širší veřejnosti je pak Grausovo 
jméno v podstatě neznámé. 

1 H a n z a l ,  Josef: Cesty české historiografie 1945–1989. Praha 1999; B e n e š , 
Zdeněk –  J i r o u š e k ,  Bohumil –  K o s t l á n ,  Antonín: František Graus – člověk 
a historik. Praha 2004; K l á p š t ě ,  Jan: Nesnadný návrat profesora Františka Grause. Dějiny 
a současnost 24, 2002, s. 37–38; J i r o u š e k ,  Bohumil: Prožitek emigrace u Františka 
Grause. Dějiny a současnost 24, 2002, s. 34–36; t ý ž :  Pár poznámek k Františku Grausovi. 
Dějiny a současnost 25, 2003, s. 38; W i h o d a ,  Martin: František Graus. Zamyšlený 
poutník mezi mrtvou a živou minulostí. In: Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (edd.): Historik 
v proměnách doby a prostředí 20. století. Brno 2009, s. 251–261; Š m a h e l ,  František: 
Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty. Praha 2009, s. 28–41.  
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Kniha Naděždy Morávkové, vycházející příznačně v edici Paměť na-
kladatelství Academia, je prvním obsáhlejším monografickým zpracováním 
života a díla Františka Grause. Dalo by se říci, že již uplynula dostatečná 
doba, aby nejen Grausovo dílo a jeho vliv na české a evropské dějepisectví, 
ale také sama osobnost Františka Grause mohly být střízlivě zhodnoceny. 
Před autorkou tak na jednu stranu vyvstala velká příležitost, ale zároveň 
i velká odpovědnost a nebezpečí. Naděžda Morávková v úvodu charak-
terizuje Františka Grause jako jedince a vědce hledajícího, jako vhodný 
příklad pro ilustraci vlivu zvratů a ideologií 20. století na historika a jeho 
dílo. Autorka se nejprve věnuje životním osudům Františka Grause, jeho 
dospívání v Brně (zajímavé je tu především vyrovnávání se s německou 
a židovskou identitou ve stínu nastupujícího nacismu), konstitutivní te-
rezínské zkušenosti a příklonu k marxismu a následně studiím v Praze. 
Znovu dokládá známý fakt, že František Graus už od počátku mezi svými 
současníky vynikal, již roku 1948 předložil rigorózní práci o městské chu-
dině v době předhusitské, jež byla právem hodnocena pozitivně. Dnes již 
tato práce neobstojí bez výhrad,2 je ale třeba mít na paměti její dobový 
přínos a z toho odvodit její spravedlivé a nečernobílé hodnocení v kontextu 
dějin české historiografie. 

Gros knihy představuje oficiální kariéra Františka Grause coby před-
ního marxistického historika (v této pozici vystupoval v tandemu se svým 
blízkým přítelem Josefem Mackem). Naděžda Morávková mapuje Grausovo 
působení na Státním historickém ústavu, Vysoké škole politických a hospo-
dářských věd, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy i Historickém ústavu 
Československé akademie věd. Obsáhlé pozornosti se dostává Grausovu 
vlivu na ústřední tribunu československé historiografie – Československý 
časopis historický, na jehož směřování měl František Graus zásadní podíl 
jako redaktor i jako přispěvatel. Podrobně je představeno taktéž Grausovo 
odborné dílo. Samostatnou kapitolu autorka věnuje dějinám venkovského 
lidu, které vykládá jako stěžejní Grausův programový spis, jenž se měl stát 
výkladní skříní marxistického dějepisectví. Tomu odpovídající byla i reakce 
v odborných kruzích, již kniha vyvolala. Známá je především polemika 
s právními historiky. Tyto peripetie Morávková v knize také osvětluje. 
Z dnešního pohledu je fascinující, jaké šíři témat (a na jaké úrovni) se 
František Graus dokázal věnovat. Jeho vrcholem byla nepochybně 60. léta, 
kdy zvolna opouštěl pod vlivem četby zahraničních prací, osobních kontaktů 
se zahraničím a vlivem vnitřního mentálního vývoje pozice marxistického 
materialismu a determinismu. Vyjádřením této proměny se stala sbírka esejů 
Naše živá i mrtvá minulost z roku 1968, jíž byl Graus vůdčím duchem. Jak 
Morávková upozorňuje, v kontrastu s dnešním neinformovaným vnímáním 
Františka Grause jakožto režimního historika, je skutečnost taková, že 

2 Srov. např. M e z n í k ,  Jaroslav: Praha před husitskou revolucí. Praha 1990. 
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počátkem 50. let se Graus potýkal se stranickými funkcionáři, neboť trval 
na preciznosti vědecké práce a odmítal podřizovat historii vulgární stranické 
propagandě, nemluvě o tom nakolik většinu straníků intelektuálně i vědo-
mostně převyšoval. Podobně se ovšem odcizoval kolegům v oboru, neboť 
se netajil svými mnohdy radikálními názory na jejich práci. Čelit musel 
také antisemitismu, který se ve straně počátkem 50. let šířil. Morávková 
se přitom snaží postihnout i pnutí mezi Grausovými nároky na úroveň 
historické vědy a vlastní vírou v marxistickou doktrínu. Františka Grause 
Morávková hodnotí jako klíčovou osobnost poválečného československého 
dějepisectví, jež vytyčovala směr jak v letech 1948–1965, tak i mezi lety 
1965–1969, tedy v obdobích, na něž Grausovu kariéru pracovně rozděluje.

Naděžda Morávková čerpala z řady archivních fondů především čes-
ké provenience, využila ovšem alespoň orientačně také fondů uložených 
v zahraničí. Na solidní úrovni shromáždila sekundární literaturu (ovšem 
nečetnou), její vlastní kniha čtenáři poslouží i základním bibliografickým 
soupisem textů Františka Grause. Třebaže Naděžda Morávková pracovala 
také se vzpomínkami pamětníků, nelze se zbavit dojmu, že tento zdroj in-
formací mohl být vytěžen více (například k osvětlení polemik, které Graus 
vedl). Obzvláště zajímavé svědectví přináší korespondence mezi Františkem 
Grausem a Josefem Mackem, kterou by stálo za to edičně zpřístupnit. Lze 
litovat, že autorce zůstala nedostupná Grausova korespondence a deníky, 
stejně jako toho, že Morávková nebyla s to plně vytěžit Grausovu pozůsta-
lost, uloženou v Basileji, na jejíž význam ovšem upozorňuje (dle vlastních 
slov se autorce tato pozůstalost stala dostupnou až v samém závěru bádá-
ní). Kniha by občas zasloužila pečlivější jazykovou a redakční korekturu. 
Jako jeden příklad za všechny uveďme název jednoho z nejslavnějších 
Grausových děl Pest – Geißler – Jugendmorde (!). Das 14. Jahrhundert als 
Krisenzeit. Göttingen 1988 (!), viz s. 40, pozn. 68. 

Největším problémem knihy je její koncepce. Už titul naznačuje, že 
se Naděžda Morávková vědomě omezila na roli a pozici Františka Grause 
v rámci poválečné československé historiografie. Ke cti jí slouží, že i přes 
toto vymezení se pokusila alespoň rámcově nastínit také Grausovy osu-
dy v emigraci. Tento pokus však zůstává jen povšechnou, tedy nepříliš 
funkční sondou, neboť sama autorka přiznává, že většina pramenů jí ne-
byla dostupná. Čtenář se tak nemůže zbavit rozpačitých dojmů. Naděžda 
Morávková sice předložila solidně zpracovanou biografii Františka 
Grause, která má svým způsobem potenciál představit tuto výjimečnou 
osobnost českému prostředí, na druhou stranu ovšem často pluje spíše 
po povrchu, což je dáno i tím, že není svým školením medievistka (v hod-
nocení Grausova díla se tedy spoléhá především na názory jiných). Nabízí 
se tak otázka, kdo by měl psát historiograficky koncipované práce, zda 
historik zaměřený na dobu, jíž se studovaná osobnost věnovala, který je 
díky tomu schopen posoudit její vliv na další bádání, anebo spíše historik 
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orientovaný na teorii a metodologii historické vědy. Naděžda Morávková 
bohužel není ani jedním. 

Ve srovnání s konferenčním sborníkem z roku 2004 je sice patrný 
kvalitativní posun především po stránce sevřenosti výkladu a shromáždění 
dílčích údajů, monografie Morávkové je přesto spíše příslovečným jed-
nookým králem mezi slepými. Na mysl se dokonce vkrádají slova o zma-
řené šanci. Sama autorka vyzdvihuje, že František Graus byl historikem 
evropského formátu a jeho dědictví je dosud v evropské historiografii 
živé. Bez obsáhlejší reflexe poemigrační fáze Grausova života a jeho po-
stavení v dějepisectví německém (připomeňme například, že podobně 
jako v Československu v redakci ČsČH zakotvil Graus pevně v redakci 
hlavního německého časopisu Historische Zeitschrift)3 vidíme pouze výseč, 
vnímání osobnosti a díla Františka Grause je tak nutně zkreslené. Toto 
jednostranné zaměření na první část Grausova životního příběhu vede 
mimo jiné k tomu, že není zodpovězena klíčová otázka po vlivu Grausova 
díla na české dějepisectví. Marxismem ovlivněná díla jsou dnes již zjevně 
antikvovaná (přesto, disponuje česká historiografie syntézou nahrazující 
Dějiny venkovského lidu?), vliv Grausových prací z jeho pozdní éry však 
zůstává otázkou. Přitom dílo historiků, jakými byli či jsou Dušan Třeštík, 
Jaroslav Mezník, Petr Čornej nebo František Šmahel, s ohledem na tema-
tické zacílení k takovým úvahám přímo vybízí. Je proto i s přihlédnutím 
k odvedené práci škoda, že Naděžda Morávková s vydáním knihy ještě 
neposečkala. Celistvý obraz nevšední (a stejným dílem i rozporuplné) 
osobnosti Františka Grause, zapomenuté po roce 1970 i 1989, tak zůstává 
úkolem pro další badatele, stejným dluhem je i zpřístupnění Grausových 
inspirativních spisů českým čtenářům. 

Josef Šrámek

*

3 Např. vlivný Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, v jehož ději-
nách sehrál František Graus svou roli také, má svou historii sepsanou již několikrát, srov. 
F r i e d ,  Johannes (Hg.): Vierzig Jahre Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 
Sigmaringen 1991; E n d e m a n n ,  Traute (Hg.): Geschichte des Konstanzer Arbeitskreises. 
Entwicklung und Strukturen 1951–2001. Stuttgart 2001; P e t e r s o h n ,  Jürgen (Hg.): 
Der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Die Mitglieder und ihr Werk. Eine 
bio-bibliographische Dokumentation. Stuttgart 2001; W e i n f u r t e r ,  Stefan: Standorte 
der Mediävistik. Der Konstanzer Arbeitskreis im Spiegel seiner Tagungen. In: Moraw, Peter 
– Schieffer, Rudolf (Hgg.): Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert. Ostfildern 
2005, s. 9–38. Zápisy ze zasedání Kostnického pracovního kruhu pro středověké dějiny jsou 
nadto přístupny v knihovně Kostnické univerzity.  
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Jiří K o ř a l k a  –  Johannes 
H o f f m a n n  (eds.): Tschechen in 
Rheinland und in Westfalen 1890–1918. 
Quellen aus deutschen, tschechischen 
und österreichischen Archiven und Zeit-
schriften
Wiesbaden, Harrasowitz Verlag (Studien 
der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der 
Universität Dortmund, Bd. 44) 2012, 426 s., 
ISBN 978-3-447-06697-6

V rámci Studií Výzkumného střediska 
pro středovýchodní Evropu na univerzitě 
v Dortmundu (sv. 44) vydal Jiří Kořalka, 
který se dlouhodobě zabývá českou so-
ciálně-ekonomickou emigrací do Německa, 
spolu s vedoucím uvedeného badatelského 
střediska Johannesem Hoffmannem prame-
ny, které k této problematice objevili v ně-
meckých, českých a rakouských archivech 
a časopisech, jež pocházejí z let 1889–1918 
(s. 59–388).

Po úvodu z pera Johannese Hoffman-
na následuje přehledná studie Jiřího a Kvě-
ty Kořalkových o Češích v Porýní a Vest-
fálsku v letech 1890–1918. Přestože Češi 
představovali v těchto pruských provinciích 
čtvrtou nejpočetnější národnostní menšinu, 
povědomí o jejich přítomnosti je minimální. 
Proto je třeba uvítat skutečnost, že kniha 
vychází v němčině a dosavadní poznatky 
české historiografie a etnologie tak mohou 
být zprostředkovány i německému čtenáři.

Ocenit je třeba především šíři pramen-
né základny, kterou manželé Kořalkovi pro-
studovali. V pražském Národním archivu to 
byla především korespondence a stanovy 
českých krajanských spolků, které jsou ulo-
ženy ve fondu Národní rada česká. K plas-
tičnosti práce přispělo využití rukopisných 
vzpomínek českých řemeslníků a dělníků 
pracujících v Německu, které jsou uloženy 
ve sbírce rukopisů v Národním technickém 
muzeu, materiálů sokolských jednot z archi-
vu Muzea tělesné výchovy a sportu a samo-
zřejmě také archiválií knihovny Náprstkova 
muzea v Praze. Reprezentativní je seznam 
excerpovaných německých archivů: vedle 
Spolkového archivu v Postupimi a zem-
ských archivů v Drážďanech, Mnichově, 
Berlíně, Düsseldorfu a Münsteru, to jsou 
také městské archivy v Castropu, Dort-
mundu, Duisburgu, Düsseldorfu, Lünenu, 
Moersu, Oberhausenu, Recklinghausenu 

a Wuppertalu. Autoři samozřejmě neopo-
menuli ani vídeňský Haus-, Hof- und Sta-
atsarchiv, kde objevili důležitá svědectví 
o českých krajanech v Německu za první 
světové války. Využili také dobové noviny 
a časopisy, v nichž byly publikovány mj. 
dopisy Čechů z Německa. Kromě novin 
Národní listy a Právo lidu to jsou časopisy 
Vlast (Brémy, Berlín), Zahraniční Čechoslo-
vák (Berlín), Český vystěhovalec (Mnichov, 
Praha), Vystěhovalec (Praha), Emigrant 
(Praha) a Zahraniční Sokol (Praha). Autoři 
prostudovali také 120 titulů odborné lite-
ratury české, německé, polské a slovinské 
provenience.

Kořalkovi rozeznávají dvě vlny české-
ho sociálně-ekonomického přistěhovalectví 
do Porýní a Vestfálska. První tvořili převáž-
ně vyučení řemeslničtí dělníci, kteří měli 
naději na podstatně vyšší mzdu než v Če-
chách. Druhá vlna českého přistěhovalectví 
byla charakterizována mimořádně silným 
přílivem českých horníků do Porúří na pře-
lomu 19. a 20. století. Podle pruského sčí-
tání lidu v roce 1910 bylo v Porýní a Vest-
fálsku 21 448 osob s mateřským jazykem 
českým a moravským a 1 257 osob s dvojím 
mateřským jazykem (německým a českým/
moravským). Silnější české národní vědomí 
samozřejmě bylo u pracovních sil z českých 
zemí než u občanů českého původu, kteří 
sem přišli z pruského Slezska.

V Porýní a Vestfálsku existovaly tři 
typy českých spolků, kterých bylo celkem 
devadesát. Historicky nejstarší byly vlas-
tenecké městské spolky s převahou členů 
z řad řemeslníků a řemeslnických tovaryšů 
(celkem 200 osob). Starší kořeny měly i so-
ciálnědemokratické spolky, které před první 
světovou válkou sdružovaly 2 250 členů, 
z toho 450 žen. Třetím směrem byly české 
katolické spolky, jejichž členové pocháze-
li především z Moravy a Horního Slezska 
(Hlubčicka a Ratibořska). Sdružovaly cel-
kem 400–500 osob.

Autoři se pokouší analyzovat i vznik 
názvů jednotlivých českých spolků. Názvy 
byly odvozeny od postav starých českých 
pověstí (Libuše, Přemysl), v katolickém 
prostředí se spolky hlásily ke sv. Cyrilovi 
a Metodějovi a sv. Václavovi, na opačném 
pólu českých národních hodnot dominovaly 
osobnosti české reformace a husitské revo-
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luce jako Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Veliký 
a J. A. Komenský. Z osobností 19. století to 
byli Karel Havlíček, Svatopluk Čech, Josef 
Kajetán Tyl, Josef Barák, Miroslav Tyrš, Jin-
dřich Fügner, Pravoslav Veselý a Alois Jirá-
sek. Geografické názvy připomínaly hlavní 
řeku Čech Vltavu, pohraniční hory Šumavu 
a hornické město Kladno. Hodnoty všeo-
becného rázu vyjadřovaly názvy Svornost, 
Probuzení, Bratrská láska, Jarost, Pokrok, 
Budoucnost, Vpřed, Svěží štěstí, Veselý 
život, Lidumil, Dobročinnost, Osvěta, Bra-
trství, Ideál, Rozkvět, z hudebních spolků 
převažovala Lyra před Ozvěnou, slovanská 
myšlenka byla zastoupena spolkem Slavia. 
Výjimečně byly spolky pojmenovány Česká 
beseda nebo Český spolek, v názvech se 
často objevoval pojem českoslovanský.

Výstižně je charakterizován obsah 
spolkové činnosti. Podle autorů bylo z cel-
kového počtu asi 30 tisíc Čechů v Porýní 
a Vestfálsku odhadem 60 % osob výdělečně 
činných (18 tisíc) a z nich pocházely zhruba 
tři tisíce členů českých krajanských spolků 
v předvečer první světové války. Tito členo-
vé se podíleli na společenských a kulturních 
akcích, četli české časopisy a knihy, někteří 
byli členy místních německých odborových 
organizací. K pravidelným zábavám patři-
ly koncerty pro poslech i hudba k tanci. 
Spolky pořádaly vycházky, besídky pro děti 
a divadelní představení. Důležitou součás-
tí působení českých spolků byla rozsáhlá 
přednášková činnost. Jen v letech 1894–
1918 bylo v tisku zmíněno 279 přednášek. 
Pravidelně 6. července probíhaly pietní akce 
k upálení J. Husa.

V první kapitole postrádáme charak-
teristiku problémů českých krajanských 
spolků v Německu za první světové války. 
Spolky musely usilovat o řádné materiální 
zabezpečení rodin krajanů, kteří museli ob-
léknout rakousko-uherské uniformy a odjet 
do války, udržet spolkový majetek. Narůsta-
la nedůvěra německých úřadů, podnikatelů 
i veřejnosti k českým krajanům, kteří byli 
častěji než předtím propouštěni z práce.

Druhá kapitola knihy obsahuje pře-
hled českých spolků v Porýní a Vestfálsku 
v letech 1890–1918 s uvedením počtu 
členů (mužů a žen) i svazků spolkových 
knihoven. Jde o imponující počet celkem 
90 spolků.

Ve třetí kapitole najdeme seznam 
spolkových místností, které se většinou 
nacházely v místních hostincích, restau-
racích a hotelech. Šlo celkem o 71 míst, 
kde se krajané shromažďovali a kde měli 
možnost přečíst si například časopis Český 
vystěhovalec.

Těžištěm publikace jsou dokumen-
ty z činnosti českých krajanských spolků 
v Porýní a Vestfálsku, převzaté především 
z dobových časopisů, mezi něž patřily na-
příklad Vlast, Sociální demokrat či Na zdar! , 
nebo z archivů, například z Náprstkova 
muzea nebo Národního muzea v Praze. 
Prameny zahrnují období od 25. července 
1889 do 14. prosince 1918, kdy byl vydán 
pozdrav sedmi českých spolků nové Čes-
koslovenské republice, kde se již objevuje 
požadavek návratu do staré vlasti.

Monografie obsahuje také obsáhlý se-
znam pramenů (archivní fondy, publikova-
né prameny, dobové časopisy) a literatury. 
Nechybí osobní a místní rejstřík.

Češi v Německu představovali na pře-
lomu 19. a 20. století jednu z nejpočetněj-
ších a nejlépe organizovaných skupin za-
hraničních krajanů. Tomu odpovídá také 
velké množství dochovaných písemných 
a tištěných pramenů v českých, němec-
kých a rakouských archivech, knihovnách 
a soukromých sbírkách, které v dosavad-
ní historické literatuře nebyly dostatečně 
zpracovány. V této souvislosti se jako velmi 
účelná ukázala spolupráce s německými in-
stitucemi a jednotlivci.

Podle J. Kořalky je české ekono-
mické vystěhovalectví do Německa a čin-
nost tamních krajanských spolků jedním 
z nejúspěšnějších fenoménů v celosvětové 
problematice českého krajanského hnutí. 
Prezentované dokumenty z českých, ně-
meckých a rakouských archivů i původní 
dopisy českých krajanů do časopisů Vlast 
a Český vystěhovalec poskytují bohatý a pře-
svědčivý obraz krajanského života v jeho 
nejrůznějších projevech.

Rozsáhlé kontakty mezi českými 
a německými institucemi a vědeckými pra-
covníky, prohloubené po listopadu 1989, 
umožnily navázat užitečnou spolupráci mj. 
při důkladném výzkumu dějin českého vy-
stěhovalectví do Německa a vývoje českého 
krajanského hnutí v Německu. Jde o takové 
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instituce, jako je vydavatel této publikace 
Forschungsstelle Osmitteleuropa na univer-
zitě v Dortmundu, ale i Mitteleuropa-Zen-
trum na univerzitě v Drážďanech, centrum 
pro dějiny přistěhovalectví na univerzitě 
v Saské Kamenici, Märkisches Museum 
v Berlíně, Collegium Carolinum v Mnichově 
či bavorské univerzity v Řezně, Augsburku 
a Pasově.

Zároveň bude zapotřebí postihnout 
problematiku německy hovořících vystěho-
valců z českých zemí, které dosud nebyla 
věnována prakticky žádná pozornost, přes-
tože tito lidé často pocházeli ze stejného 
regionu jako jejich česky hovořící krajané, 
odcházeli ze stejných sociálně-ekonomic-
kých důvodů a směřovali do podobných 
destinací, kde mnohdy žili ve vzájemném 
kontaktu.

Jedinečnému souboru pramenů se 
dostalo kvalitního zpracování, a to jak 
po stránce zvládnutí edičního řemesla, tak 
po stránce zasazení publikovaných písem-
ností do zasvěceného výkladového rámce, 
který odpovídá současnému stavu bádání 
a přináší nové poznatky. Žádoucí by bylo 
souhrnné historické zpracování historie 
českých krajanů v Německu od poloviny 
19. století do roku 1945, a to včetně edice 
pramenů i pro období 1850–1890 a 1918–
1945. Jaroslav Vaculík

Fritz S t e r n  –  Jürgen O s t e r -
h a m m e l  (Hgg.): Moderne Histori-
ker. Klassische Texte von Voltaire bis zur 
Gegenwart
München, C. H. Beck 2011, 558 s., ISBN 978-
3-406-61613-6

Anotovaná kniha představuje nové 
a významně rozšířené vydání již klasické 
antologie, v níž F. Stern před půlstoletím 
představil anglické překlady výňatků z děl 
velkých autorů moderního dějepisectví – 
a tím i svůj pohled na dějiny oboru, ne-
boť výběr autorů a děl byl samozřejmě 
omezený. O deset let později byla úspěšná 
kniha přeložena do němčiny a dnes máme 
v rukách další inovované vydání. Editoři 
rozčlenili vývoj dějepisectví do dvaadvaceti 
etap a pro každou vybrali jednoho až tři 
významné představitele. V úvodu daného 
oddílu je velmi stručně charakterizují a za-

řazují do širšího kontextu, následují vybra-
né ukázky z jejich děl, zpravidla v rozsahu 
nepřekračujícím deset stran. Do počátku 
dvacátého století vydavatelé zachovávají 
tradiční pohled na utváření oboru: osví-
cenství (Voltaire), zrod kritické metody 
(Niebuhr), universální dějiny (Ranke), ná-
rodní dějiny a liberalismus (Thierry) atd. 
Svou cenu má část přinášející úvody k pr-
vým číslům hlavních historických časopisů 
19. století, Historische Zeitschrift, Revue 
Historique a English Historical Review, 
v níž lze sledovat diference národních vět-
ví positivismu. Oddíl Historie v moderních 
diktaturách nejspíše vzbudí kritické ohlasy, 
neboť k M. M. Pokrovskému přidali vyda-
vatelé Karla Alexandra von Müllera (budiž) 
a k nim Waltera Franka se statí Zunft und 
Nation. Před nadčasovostí textu, resp. jeho 
inovativností v dobovém diskursu, tu dosta-
la přednost jeho příznakovost pro charakte-
ristiku poměrů. Není to jediný případ. V ji-
ných oddílech lze na prvý pohled nezvyklá 
přiřazení jen ocenit, např. u srovnávacích 
dějin čtenář nalezne výňatky ze statí Marca 
Blocha a Jürgena Kocky, u „historie zdo-
la“ je zase vedle E. P. Thompsona Ranajit 
Guha. Pro 20. století stáli pořadatelé před 
obtížným úkolem vybírat z nespočetného 
zástupu významných autorů a děl a jejich 
výbor může působit redukovaně, obtížně 
zdůvodnitelná je např. absence M. Foucaul-
ta, opomenutí autorů spojených s tzv. ling-
vistickým obratem lze chápat jako vyjádření 
postojů editorů k tomuto sporu. Své názory 
na dějiny moderního dějepisectví ostatně 
představují v předmluvách, Sternově pře-
tištěné z prvého vydání a Osterhammelově 
sepsané nově pro tuto knihu. Editoři svou 
knihu opatřili nezbytnými bibliografický-
mi odkazy na předkládaná díla, výňatky 
okomentovali střídmými vysvětlujícími po-
známkami, vedle jmenného rejstříku při-
pojili též užitečnou výběrovou bibliografii 
ke každému z oddílů. Jde pochopitelně 
v prvé řadě o studijní pomůcku, kterou ale 
s užitkem vezme do ruky i profesionální 
historik.

Tomáš Borovský
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Hana K á b o v á :  Josef Vítězslav Ši-
mák. Jeho život a dílo se zvláštním zře-
telem k historické vlastivědě
České Budějovice – Pelhřimov, Společnost pro 
kulturní dějiny – Nová tiskárna Pelhřimov 
2013, 608 s., ISBN 978-80-904446-9-0; 
ISBN 978-80-4715-070-8

Pustit se do díla, které si klade za cíl 
mimo jiné inspirovat další autory, aby se 
„věnovali opomíjeným, ale přesto výrazným 
osobnostem svého oboru“, vyžaduje odvahu. 
A přece analýza osob „ve stínu“, zapome-
nutých či nespravedlivě opomíjených, může 
přinést nečekané a zajímavé plody. Historik 
Josef Vítězslav Šimák (1870–1941) ve své 
době v oboru rozhodně nepatřil k outsi-
derům, naopak byl vědcem a činitelem 
uznávaným a ceněným. Jeho nehlučné, 
spíše skromné vystupování ovšem zapří-
činilo, že se nestal tak veřejně proslulým, 
jako se to povedlo některým jeho kolegům-
-historikům a přátelům, například Josefu 
Pekařovi, Josefu Šustovi, Kamilu Kroftovi 
či Zdeňku Nejedlému. Jeho věhlasnější ko-
legové ostatně vesměs zaplatili za veřejnou 
známost svou daň. 

V archivářce a historičce Haně Kábové 
(nar. 1977) z Masarykova ústavu a Archivu 
Akademie věd ČR nalezl turnovský rodák 
a patriot Josef Vítězslav Šimák životopisce 
nad jiné vhodného, ba snad v současnosti 
nejvhodnějšího. Málokdy se přihodí, že by 
došlo k tak příznivému propojení mezi au-
torem a osobností, jež představuje objekt 
jeho zájmu. Pracovitý, svědomitý, ve své 
práci důsledný – to jsou charakteristiky, 
jimiž autorka obdařuje J. V. Šimáka (na-
příklad ve shrnutí na s. 286 předložené prá-
ce) a jež můžeme směle vztáhnout i na ni 
samotnou. S ohledem na předchozí práce 
Hany Kábové není ovšem její přístup pře-
kvapivý.

Mezi přednosti Hany Kábové náleží 
především minuciózní práce s prameny 
a odbornou literaturou. Nakládá s nimi 
kriticky a s vědomím širších souvislostí. 
Publikace podrobně mapuje Šimákovu 
vědeckou a pedagogickou kariéru. Zakla-
datelem oboru historické regionalistiky 
československého státu se stal Šimák nejen 
formálním aktem jmenování historicky prv-
ním řádným profesorem Univerzity Karlovy 
v oboru historické vlastivědy v roce 1921, 

ale především svým dílem, rozmnožovaným 
s neutuchajícím elánem a pílí. Šimákova bi-
bliografie, jež čítá 1300 položek, tvoří ob-
sáhlou přílohu knihy a její sestavení před-
stavuje samo o sobě výkon hodný ocenění. 

Nejde jen o Šimákovy historiografické 
výkony a metodologické podněty, důležitý 
byl i vklad k organizačním otázkám vědecké 
práce. Cenné je, že Kábová analyzuje Šimá-
kův koncept historické vlastivědy v kontex-
tu soudobé historiografie, v němž se nabízí 
zajímavé srovnání například s Františkem 
Roubíkem (srov. alespoň s. 279–280). 
Přestože historická vlastivěda představovala 
vlastní doménu Šimákova působení a Hana 
Kábová věnovala této oblasti samostatnou, 
vskutku objevnou kapitolu, zdůrazňuje, že 
Šimák se cítil být především českým his-
torikem, že jeho nejniternějším cílem byla 
služba milované vlasti.

Analýzou Šimákovy vědecké a peda-
gogické práce se autorčin zájem o osobu 
jejího hrdiny nevyčerpává. Pozornost vě-
nuje jeho četným popularizačním přednáš-
kám a širšímu kulturnímu a osvětovému 
působení, spojenému především s rodným 
krajem – Turnovskem a Mnichovohradišť-
skem. Udivující chronologické a tematické 
rozpětí Šimákových badatelských a popu-
larizačních zájmů si vybralo svou daň v po-
době nedostatku soustředění na větší práce 
syntetického charakteru. Jeho monografie 
Středověká kolonizace v českých zemích z roku 
1938 byla ovšem ve své době ceněna a na-
značila autorovy schopnosti v tomto směru. 
Jako objevné se jeví pasáže, které věnuje 
autorka Šimákovu příspěvku k dějinám 
dějepisectví a také jeho tvorbě literární – 
básnické, prozaické i dramatické, dnes již 
téměř zcela zapomenuté.

Metodologicky podnětný je výzkum 
Šimákova vztahu k různým institucím, 
neboť dovoluje představit jej v různých 
situacích, kdy musel reagovat na vněj-
ší podněty a prokázat svou erudici i sílu 
charakteru v konfrontaci s jinými lidmi. 
Příznačný je například konflikt v Místo-
pisné komisi České akademie věd a umění 
z roku 1922, kdy Šimák nabídl rezignaci 
na prestižní funkci jednatele komise poté, 
co bylo schváleno usnesení, jež nerespekto-
valo nedlouho předtím přijaté zásady ustá-
lení místních jmen a otevíralo mimo jiné 
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cestu necitlivému počešťování některých 
z nich (s. 160–161). To zcela odporovalo 
osobní poctivosti vědce, který stál na svém 
stanovisku proti názoru oponentů. Ti při-
tom uznávali jeho autoritu a odmítali jeho 
rezignaci přijmout. Hana Kábová mapuje 
nejen Šimákovy vztahy k ČAVU, ale napří-
klad i ke Královské české společnosti nauk, 
k Historickému spolku, Společnosti přátel 
starožitností českých i k různým místním 
spolkům. Rámec biografie přesahuje její 
hodnocení Šimákova působení ve funkci 
konzervátora státní památkové péče.

Hana Kábová zvolila pro svůj výklad 
hledisko chronologické, které doplnila 
hlediskem tematickým. Nepřináší vyostře-
ná hodnocení a efektní interpretace, spíše 
konstatuje fakta a nechává mluvit dobové 
dokumenty (přiznávám, že opticky mě při 
četbě poněkud rušila kurzíva častých del-
ších citací). Postaví například vedle sebe 
Šimákův projev k úmrtí Františka Josefa I. 
a projev při tryzně za T. G. Masaryka, na-
značí dobové souvislosti, ale nechá čtenáře, 
aby si učinil závěr sám (s. 246–247). Do-
dejme ještě, že text oživuje hojné používání 
pasáží z egodokumentů, zejména z osobní 
korespondence. Tyto písemnosti nám do-
volují nahlédnout do Šimákova rodinného 
života a pochopit přátelské vazby s jeho 
současníky. 

Biografie J. V. Šimáka tvoří vlastně jen 
menší část publikace. Kromě již zmíněné 
obsáhlé šimákovské bibliografie a soupisu 
prací o něm nalezneme v knize přehled jeho 
přednášek (univerzitních i mimouniverzit-
ních) a edici textů k historické vlastivědě. 
Publikace je vybavena jmenným a místním 
rejstříkem, seznamem zkratek i německým 
a anglickým resumé. Podoba výborně se-
stavené obrazové přílohy potvrzuje také 
celkově velmi dobrý dojem z grafického 
ztvárnění knihy, nesoucí pečeť v tomto 
směru dlouhodobě úspěšné Nové tiskárny 
Pelhřimov. Publikace Hany Kábové beze-
sporu zaujme historiky a zájemce o dějiny 
vlastivědy. Pro svou faktografickou pre-
ciznost se stane užitečnou pomůckou pro 
poznání osobnosti J. V. Šimáka a oborů, jež 
poznamenal a ovlivnil svým mnohostran-
ným působením. Jiří Křesťan

Otto Gerhard O e x l e :  Die Wirk-
lichkeit und das Wissen. Mittelalterfor-
schung – Historische Kulturwissenschaft 
– Geschichte und Theorie der histori-
schen Erkenntnis
Hg. von Andrea von Hülsen-Esch, Bernhard 
Jussen, Frank Rexroth. Göttingen, Vandenho-
eck & Ruprecht 2011, 1060 s., ISBN 978-3-
525-30021-3

Autora snad nemusíme představo-
vat. Knihy a studie, zpravidla obsáhlé, jež 
O. G. Oexle v minulém půlstoletí publiko-
val, formulovaly pronikavé otázky na poli 
dějin středověku a kulturních dějin, do-
týkaly se problémů historického poznání 
a nových metod, z nichž mnohé autor 
uváděl do německojazyčného prostředí 
a kriticky se s nimi vyrovnával. Anotovaná 
práce přináší výbor třiadvaceti důležitých 
a stále živých prací, z nichž dvě nebyly do-
sud tištěny, a dva vzpomínkové texty. Podle 
prvého z nich nasměrovala čerstvě imatriku-
lovaného studenta romanistiky na universi-
tě ve Freiburgu im Breisgau na jeho cestu 
hned v prvém semestru studia Cur tiova 
práce o evropských literaturách a latin-
ském středověku, v níž se setkal se jménem 
Ernsta Troeltsche a odkazem na jeho dílo 
o historismu. Tím byly dány dvě základní 
badatelské linie, které Oexle dále sledoval – 
fenomén historismu a s ním nedílně spojené 
otázky teorie historického poznání a dějiny 
středověku, zkoumané z pozic sociálních 
a kulturních dějin. Jazyková výbava umož-
nila Oexlemu od sedmdesátých let plodně 
konfrontovat postupy německých sociálních 
dějin s podněty školy Annales, stejně jako 
o něco později s relativizacemi historického 
poznání během polemik tzv. lingvistického 
obratu. Snad každý čtenář jeho studií zažil 
okamžiky, kdy fascinovaně pročítal strán-
ky, na nichž Oexle velmi výstižně, názor-
ně a nekomplikovanou formou a jazykem 
pojmenovával hlavní noetické a metodické 
problémy a navrhoval jemně odstíněné 
možnosti interpretací. Pokud ne, anotovaný 
výbor mu dává možnost reparátu.

Editoři jej rozdělili do sedmi částí, 
které zároveň představují hlavní Oexleho 
badatelské okruhy. Prvý se zabývá kul-
turními dějinami, resp. přesněji dějinami 
jako kulturní vědou (Kulturwissenschaft). 
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Oexle nepodlehl módní vábničce nových 
kulturních dějin a místo nadšeně nekritic-
kého vkládání nadějí do nového směru se 
přesně zaměřil na problémy vzývané mezi-
oborovosti. Mnohé inspirace přitom získal 
při analýze otázek historismu a četbě textů 
vzniklých na přelomu 19. a 20. století, kdy 
byla intenzivně řešena otázka vztahu mezi 
přírodními a humanitními vědami (na okraj 
zde podotkněme, že autor v jednom textu 
nápaditě srovnal současný stav vědy s do-
bou před sto lety a ukázal, nakolik se stále 
řeší obdobné noetické problémy). Druhý 
oddíl Memoria a kulturní paměť ve čtyřech 
studiích přináší analýzy vytváření a udržo-
vání kulturní paměti ve společnosti od ra-
ného středověku do 17. století, spojujícím 
prvkem je zde vztah k mrtvým. Pod prostým 
názvem Stavy jsou vydány tři statě, z nichž 
prvé dvě patří k základní četbě (nejen) 
medievistů. Oexle zde prokázal schopnost 
inovativního postavení problému a doká-
zal ústrojně propojit analýzu společenského 
uspořádání se světem představ o společnos-
ti jako organismu. Zaměření na společnost 
propojuje tuto část s nejobsáhlejším čtvr-
tým oddílem, ve kterém přicházejí studie 
věnované jednotlivým sociálním skupinám, 
formám jejich uspořádání a interakcí. Když 
se němečtí historici a další humanitní vědci 
začali v návaznosti na Historikerstreit ob-
racet do minulosti svých oborů, nepatřil 
Oexle k těm, kdo by ze stránek novin pla-
menně vynášeli kategorické soudy, o to více 
práce však vykonal – mj. inicioval a připravil 
k vydání dvoudílný sborník o kulturních 
vědách za NS režimu. V naší knize jeho 
příspěvek k problematice představují pře-
devším dvě ze čtyř studií páté části, zaměřu-
jící se na historii v kontextu německé vědy 
od konce prvé světové války do roku 1945. 
Předposlední oddíl článků ukazuje, nakolik 
je podání středověku ovlivněno dneškem 
a jak středověk rezonoval a stále rezonuje 
ve společnosti 19., 20. i 21. století. Poslední 
část přináší shrnující úvahu Das Menschen-
bild des Historiker a osobněji laděné vyzná-
ní historika Římu. Vedle bibliografických 
údajů o prvních vydáních zde vybraných 
studií přichází na závěr bibliografie takřka 
tří set knih, sborníků a studií, které Oexle 
publikoval, soupis disertací, jež vznikly pod 
jeho vedením, a rejstřík.

Otto Gerhard Oexle není autorem ob-
jemných a do detailu tematických knih, jeho 
síla tkví v analýze a schopnosti kontextuál-
ního uchopení problému. Jeho monografie 
jsou spíše soubory studií než systematicky 
koncipovanými knihami, to jim ale neubí-
rá na váze, možná právě naopak. Oexle se 
v historiografických studiích opakovaně 
zabýval Marcem Blochem a jeho způsob 
historického myšlení a psaní na francouz-
ského klasika v mnohém upomíná. Není 
třeba dodávat více, je třeba číst.

Tomáš Borovský

Georgij Vladimirovič K a s ’ j a n o v 
–  Aleksej Il’jič M i l l e r :  Rossija 
– Ukraina: kak pišetsja istorija: dialogi, 
lekcii, stat’ji
Moskva, Rossijskij gosudarstvennyj gumani-
tarnyj universitet 2011, 308 s., ISBN 978-
5-7281-1159-7

Vztah politiky a historie v postsovět-
ském Rusku a na Ukrajině se stal námětem 
úvah Georgije Kas’janova a Alexeje Millera, 
jejichž statě, přednášky a rozhovory na toto 
téma z let 2008 a především 2009 byly za-
hrnuty do knihy, která i přes rychle se mě-
nící situaci v této oblasti stojí za pozornost 
i dnes, na konci roku 2013. Můžeme ji číst 
jako analýzu a kritiku nových nacionál-
ních narativů formujících se po roce 1991 
v obou zemích, jako pokus ukrajinského 
a ruského historika uskutečnit věcný dialog 
o společné historii svých národů a o jejích 
citlivých bodech, nebo v ní vidět dokument 
odrážející období konfrontační „historické 
politiky“ spojené na Ukrajině s osobou 
tehdejšího prezidenta Viktora Juščenka. 
Motivací pro reflexi uvedených otázek bylo 
společné přesvědčení autorů o rostoucí po-
litizaci historie právě v tomto období, o její 
„primitivizaci“ a zneužívání k politickým cí-
lům a k vytváření obrazu nepřítele.

V úvodní stati a v následných pře-
pisech přednášek (zahrnujících i diskuze 
s posluchači) analyzuje ruský historik Ale-
xej Miller vztah politické moci a historie 
v Rusku s přihlédnutím k situaci na Ukra-
jině a v Polsku. Přichází s tezí, že zacháze-
ní s historií v tomto prostředí má některé 
nové, specifické rysy, že jde o relativně 
nový fenomén, pro který prosazuje převzatý 
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pojem historická politika. Ta se podle něj 
zásadně liší od „pouhé“ politizace historie 
či politiky paměti, jakožto jevů nevyhnu-
telných a obecně známých. Historickou 
politiku sledovaných postkomunistických 
zemí podle něj definují především meto-
dy, s jejichž pomocí se jednotlivé politické 
síly pokoušejí prosadit konkrétní interpre-
taci historických událostí. Jsou-li u moci, 
využívají k ideologické indoktrinaci spo-
lečnosti administrativní a finanční zdroje 
státu. V institucionální rovině vidí Miller 
projev historické politiky ve zřizování in-
stitutů národní paměti (Polsko, Ukrajina) 
a podobných ústavů, v jejichž rukou je 
soustředěna nejen kontrola nad archivy, 
ale i značné prostředky pro realizaci této 
politiky. K jejím projevům patří i zakládání 
muzeí pod patronátem konkrétních poli-
tických sil, kodifikace „správných“ výkladů 
minulosti v zákonech či intervence státní 
administrativy do výuky dějepisu, projevu-
jící se prosazováním učebnic s žádoucím 
obsahem. Cílem historické politiky, říká 
Miller, je narušit prostor pro dialog, mar-
ginalizovat složitější interpretaci minulos-
ti. Zatímco ve své první přednášce z roku 
2008 považuje projevy historické politiky 
v Rusku za méně výrazné než na Ukrajině 
a v Polsku, o rok později už konstatuje, že 
i v Rusku nabývají na intenzitě.

Georgij Kas’janov ve svých příspěvcích 
o nacionalizaci historie na Ukrajině nabízí 
náčrt vývoje ukrajinské historiografie a his-
torické politiky od konce 80. let. V jeho 
pojetí počáteční revize sovětského narativu 
brzo vyústila v novou „nacionalizovanou“ 
variantu ukrajinské historie, jejíž základní 
rysy se zformovaly už v první polovině 
90. let, částečně pod vlivem historiogra-
fie ukrajinské diaspory. Nový oficiální 
kánon ukrajinské historie tehdy vstoupil 
do učebnic, projevil se v nové historiogra-
fické produkci a byl podporován a využíván 
politickou mocí za prezidentství Leonida 
Kravčuka i Leonida Kučmy. Oba dva ov-
šem k těmto otázkám přistupovali spíše 
pragmaticky a vyhýbali se možným kontro-
verzím. Situace na poli historické politiky 
a dosavadní křehký konsenzus se výrazně 
proměnily s nástupem Viktora Juščenka 
do prezidentského úřadu po tzv. oranžové 
revoluci. Kas’janov jeho aktivitu v této ob-

lasti vnímá velmi kriticky. Posilování mýtu 
o výjimečném historickém údělu Ukrajinců 
a vyzdvihování jejich hrdinství i utrpení po-
važuje za návrat k nacionalismu 19. století. 
Jak Kas’janov připomíná, nejvýrazněji se 
Juščenkova politika projevila v konstitu-
ování a rozsáhlé propagaci dvou nových 
symbolických míst paměti Ukrajinců, který-
mi se stal jednak hladomor let 1932–1933, 
chápaný jako genocida Ukrajinců, a jednak 
činnost OUN-UPA, rehabilitovaná v rámci 
obecné revize pohledu na druhou světo-
vou válku. Takovéto interpretace citlivých 
otázek minulosti se rozhodně nesetkaly 
na Ukrajině se všeobecným přijetím a sta-
ly se záhy zdrojem konfliktů (na domácí 
půdě i ve vztazích s Ruskem) a nástrojem 
vnitropolitického boje.

Kas’janovova kritika se dále zaměřuje 
na hlavní rysy „nacionalizované“ historie. 
Mezi jinými jsou to podle něj teleologič-
nost a determinismus (historie nevyhnu-
telně směřuje k danému cíli – zformování 
národa a státu), esencialismus (národ je 
transcendentní, ať reálné či potenciální 
společenství), etnocentrismus a kulturní 
exkluzivita, důraz na příslušnost ukrajin-
ského národa k evropské civilizaci. Důsled-
kem tohoto přístupu je absolutizace konti-
nuity v historii národa a vytváření přímé 
vývojové linie sahající až k autochtonním 
kmenům na území současné Ukrajiny 
a následně zahrnující Kyjevskou Rus jako 
etnicky konsolidovaný ukrajinský stát, dále 
haličsko-volyňské knížectví, polsko-litevský 
stát a kozáckou epochu. Od ní pak linie 
vývoje dospěje až k „národnímu obrození“ 
a k prvním pokusům o obnovení státnosti 
na začátku dvacátého století s vyvrchole-
ním v roce 1991. Nacionalizovaná historie 
v této podobě podle Kas’janova předsta-
vuje návrat k standardním interpretačním 
schématům konce 19. a začátku 20. století, 
což se projevuje v posledních dvaceti letech 
mimo jiné častým dovoláváním se klasika 
ukrajinské historiografie Mychajla Hrušev-
ského. Tento standardní kánon Kas’janov 
nepovažuje za příliš podnětný a oceňuje 
jednotlivé snahy o jeho překonání.

Druhou část knihy tvoří přepisy disku-
zí Kas’janova a Millera z roku 2009, které 
byly neseny společnou snahou překonat 
úzké meze nacionalizovaných historiogra-
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fií postsovětské doby. V šesti rozhovorech 
jsou v chronologickém pořádku probírána 
jednotlivá témata z ruské a ukrajinské his-
torie 17.–20. století. V návaznosti na prv-
ní část knihy se zájem obou diskutérů 
koncentruje na problém jejich současné 
recepce. Ať už je řeč o Bohdanu Chmel-
nyckém a Ivanu Mazepovi, kteří soubor 
diskutovaných historických témat otevíra-
jí, o formování ukrajinského národa v 19. 
a 20. století, nebo o už zmíněném hlado-
moru na Ukrajině a činnosti ukrajinských 
nacionalistů za druhé světové války, oba 
autoři konstatují nezpůsobilost současných 
dominujících narativů zachytit minulé děje 
v jejich mnohotvárnosti a nejednoznačnos-
ti. Kritizují ahistorická zjednodušení, kon-
frontační rétoriku a ve svých komentářích 
uvádějí skutečnosti, které standardní kánon 
problematizují.

Kniha Alexeje Millera a Georgije 
Kas’janova je zdařilým pokusem kriticky 
se vyrovnat se současnými nacionalizo-
vanými historiografiemi Ruska a zejména 
Ukrajiny, analyzovat působení historické 
politiky, přispět k vytvoření plastičtějšího 

obrazu společné minulosti a především do-
kázat, že „dialog historiografií“ nemusí být 
jen prázdná fráze. Naopak slabou stránkou 
knižního zpracování tak proměnlivého té-
matu, jakým je aktuální historická politika, 
je skutečnost, že některé „akutní“ problémy 
řešené v knize byly už před jejím vydáním 
vystřídány jinými, aktuálnějšími. Publikace 
byla dána do tisku rok po nástupu Viktora 
Janukovyče, který svou historickou politi-
kou už netkví v obrozeneckém 19. století 
jako jeho předchůdce, ale spíše v sovět-
ských časech. Za nedostatek lze dále po-
važovat určitou disproporčnost druhé části 
knihy, ve které oba autoři vystupují pře-
devším jako kritici ukrajinského narativu. 
A. Miller sice konstatuje, že Rusko se v této 
oblasti potýká s podobnými problémy, často 
ale dodává, že kritizované jevy zde nejsou 
tak intenzivní. K tomu bychom mohli do-
dat, že daný stav vyplývá přirozeně ze situ-
ace, v jaké se Ukrajina v 90. letech ocitla. 
Silná potřeba emancipovat se a najít svou 
identitu vytvořila příhodné podmínky pro 
nejrůznější „excesy“ v konstruování nového 
obrazu vlastní minulosti. Jiří Švec
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Středověk a raný novověk

Dana D v o ř á č k o v á - M a l á  – Jan Z e l e n k a :  Curia 
ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců
Praha, Nakladatelství Historického ústavu Akademie věd České republiky (Řada 
A – Monographia, svazek 35) 2011, 310 s. + 8 s. obrazových příloh, ISBN 978-
80-7286-182-8
Dana D v o ř á č k o v á - M a l á :  Královský dvůr Václava II. 
České Budějovice, Bohumír Němec – Veduta ve spolupráci s Nakladatelstvím 
Historického ústavu Akademie věd České republiky 2011, 330 s. + 16 s. obra-
zových příloh, ISBN 978-80-86829-73-9

Panovnickým dvorům (a nejen jim) věnovala a věnuje evropská histo-
riografie relativně dost prostoru. V našich končinách nicméně toto obecné 
tvrzení příliš neplatí. Středověké dvory se u nás dosud nikdy nestaly hlav-
ním badatelským tématem. Pokud už byla jejich existence přiznána, vždy 
stály jen na pozadí zájmu jako nepříliš významné exkurzy, takže v tomto 
směru nelze příliš navazovat na domácí výzkumnou tradici. Další problém 
představuje stav pramenné základny. Ta v našem prostředí skutečně není 
nikterak obsáhlá a pro období středověku jí můžeme označit pro skutečně 
podrobný interdisciplinární výzkum přímo za nedostatečnou. Daleko širší 
prostor pro bádání poskytuje až období raného novověku, přičemž asi 
nepřekvapí relativně veliký zájem o dvůr Rudolfa II.

Vraťme se ale zpět do středověku, zvláště na dvory přemyslovských 
panovníků. Studie, které se tímto problémem zabývaly, se vesměs zaměřo-
valy na strukturu, funkce a personální obsazení nejvýznamnějších úřadů, 
které byly s dvorským prostředím spojeny. To je jakýsi pomyslný práh, 
který za posledních sto let překročilo jen nemnoho domácích historiků 
a historiček, a pokud se už k takovému kroku někdo odvážil, vždy se jednalo 
jen o letmé nahlédnutí. A přitom význam tohoto tématu je i u nás dlouho 
známý, například Josef Žemlička k tomu napsal, že „počátky a rozmach 
rytířské dvorské kultury patří k velkým historiografickým tématům“.1 Z tohoto 
úhlu pohledu je také potřeba celý projekt Dvory a rezidence ve středověku, 
jehož výsledkem obě knihy jsou, vnímat jako velmi důležitý, průkopnický 
počin, který se ovšem právě kvůli svému téměř pionýrskému charakteru 
nemohl obejít bez větších či menších problémů.

Jak bylo naznačeno výše, obě recenzované knihy jsou výsledkem 
dlouhodobého projektu Dvory a rezidence ve středověku (přímým výstu-

1 Ž e m l i č k a ,  Josef: Počátky Čech královských (1198–1253). Praha 2002, pozn. 2 
na s. 755.
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pem je pouze kniha Curia ducis, curia regis, ale Královský dvůr Václava II. se 
koncepčně k tomuto projektu hlásí a jeho autorka je vedoucí výzkumného 
centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu Akademie 
věd České republiky). Jedním z cílů tohoto projektu bylo podnítit širší 
diskusi a větší badatelský zájem o dvory středověkých panovníků. Toho 
bylo docíleno mimo jiné i uspořádáním tří mezinárodních kolokvií v le-
tech 2005, 2007 a 2009, z nichž vzešla trojice sborníků s názvem Dvory 
a rezidence ve středověku.2 Už samotné složení jmen autorů, kteří do těchto 
sborníků přispěli, jasně odhaluje, že téma je skutečně velmi zajímavé 
a lze jej uchopit mnoha různými způsoby. Z toho důvodu je jejich celko-
vé tematické zaměření velmi široké a často postrádá jednotící linii – což 
u sborníků není nic neobvyklého a nelze to považovat za chybu. Dalším 
záměrem autorů bylo toto téma popularizovat, k čemuž jednak slouží vlastní 
internetové stránky projektu, ale i stejnojmenný rozhlasový pořad, který 
vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Leonardo. Hlavním cílem obou 
autorů však bylo prozkoumat panovnické dvory přemyslovských vládců, 
resp. dvůr posledního velkého přemyslovského krále Václava II., což tvoří 
hlavní náplň hodnocených monografií. Z tohoto pohledu se tedy nejedná 
o náhodný počin, ale o vyústění dlouhodobého badatelského zájmu obou 
hlavních řešitelů tohoto projektu.

Kniha Curia ducis, curia regis se ve své podstatě skládá ze dvou hlav-
ních částí. Zatímco první se zaměřuje na zdokumentování konkrétních 
pramenných zmínek o panovnickém dvoře a jeho funkcích až do roku 
1306, druhá část se snaží uchopit ty stránky dvorského života, které do-
bové prameny prakticky nezmiňují (každodennost, dvorská kultura, dvůr 
v prostoru).

Druhá z recenzovaných publikací tento model členění v zásadě 
používá také. Autorka nejprve stručně představuje dvůr jako instituci (so-
ciokulturní fenomén), poté do něj umisťuje konkrétní historické postavy. 
Tento blok tvoří první část knihy, druhá se zaměřuje opět na problematiku 
každodennosti, dvorské kultury či dvora v prostoru. Těžko říci, zda téměř 
jednotné obsahové schéma obou knih vzniklo jako promyšlený záměr, či 
spíše náhodně. Výsledek stejného konceptu je nicméně v obou případech 
značně rozdílný, což je možná trochu překvapující.

Hodnotit obě knihy je úkol poměrně složitý, protože v našem prostředí 
není prakticky s čím srovnávat. Už z tohoto konstatování je patrné, že po-
třeba psát o českých (a moravských) středověkých dvorech zde objektivně 
je, o tom není potřeba vést zdlouhavé diskuse. Jinou otázkou ovšem je, co 

2 D v o ř á č k o v á - M a l á ,  Dana (ed.): Dvory a rezidence ve středověku. Praha 
2006; t á ž  – Z e l e n k a ,  Jan (edd.): Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kul-
tura dvorské společnosti. Praha 2008; D v o ř á č k o v á - M a l á ,  Dana (ed.): Dvory 
a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Praha 2009.
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lze v našem prostředí k tomuto tématu zjistit z dobových pramenů, kterých 
je zvláště pro období přemyslovských vládců pohříchu málo.

Přes výše zmíněné přece jen existuje jedna „dvorská“ problematika, 
která má i v našich končinách dlouholetou tradici, totiž dvorské úřady. Ty 
představovaly velmi důležitý článek reálného výkonu vlády přemyslovských 
panovníků a z tohoto úhlu pohledu byly také zkoumány. Za posledních 
sto let nevzniklo žádné větší dílo zabývající se dějinami 13. století, které 
by strukturu a obsazení těchto úřadů nezmiňovalo. Přesto ani na tomto 
poli výzkumu dosud neexistovala jakási zastřešující studie, která by celou 
problematiku vyčerpávajícím způsobem shrnovala. Ta sice neexistuje do-
dnes, ale zejména první část knihy Curia ducis, curia regis (kapitola Skladba 
panovnického dvora) k tomuto nelehkému cíli úspěšně vykročila. Tato ka-
pitola podává pro starší období asi vyčerpávající seznam všech pramenně 
zachycených úřadů včetně jejich personálního obsazení, bylo-li jej možné 
zjistit. Náplň jednotlivých úřadů je, myslím, dostatečně (byť stručně) vy-
světlena a jsou i naznačeny vývojové trendy jak směrem ke vzniku nových 
úřadů, tak i k posunu jejich obsahu (např. funkce podkomořího). Autoři 
se rozhodli v této části postupovat víceméně chronologicky (od nejstarších 
zmínek o existenci dvorských úřadů až k roku 1306), což je pro celkovou 
přehlednost jistě přínosné. V rámci tohoto chronologicky uspořádaného 
výkladu jsou postupně objasňovány úlohy jednotlivých úředníků. Mezi 
sledovanými osobami nenalezneme jen urozené držitele významných 
funkcí, ale také služebníky méně urozené (či neurozené) v roli kuchařů, 
sklepníků, bradýřů, vychovatelů a jiných, kteří doplňovali mozaiku lidí 
účastnících se chodu středověkého dvora. Ani tato kapitola ale nakonec 
nepodává celkový katalog úřadů spojených s dvorským prostředím a jejich 
personální obsazení, což koneckonců ani nebylo hlavním posláním této 
části. Pro 13. století tak stále zůstává ještě mnoho prostoru k doplnění, 
zejména pro jeho druhou polovinu je k dispozici spíše ilustrativní výběr 
toho, co autoři považovali v tomto směru za nejdůležitější.

Kdo očekával od knihy o dvoru Václava II. podrobnější zpracování 
této konkrétní problematiky, bude zklamán. Text nazvaný Doložené úřady 
a hierarchie je jen krátkou podkapitolou v první části knihy zabývající se 
uspořádáním dvora a téma nezpracovává vyčerpávajícím způsobem. Při-
znejme však, že autorka nikde nenaznačovala, že by tato část práce byla 
stěžejní a že by bylo jejím záměrem takový ucelený výčet podat, naopak 
v úvodu opakovaně upozorňuje, že ani pro toto období není stav pramenné 
základny takový, aby umožnil plnohodnotné využití prosopografického 
přístupu. Na druhou stranu ovšem dodává, že „identifikace dvora je pro další 
závěry nezbytná, a tudíž primární“.3 Právě zde (tedy v „identifikaci dvora“) 

3 D v o ř á č k o v á - M a l á ,  Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 
2011, s. 14.
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vězí asi největší problém celé knihy. Při detailnějším čtení totiž můžeme 
odhalit relativně dost různých nepřesností, přehlédnutí či přímo chyb – a to 
nejen v rámci této kapitoly, ale v celé knize.

Vůbec identifikace některých jednotlivců (či celých rodů) bývá občas 
problematická. Například Ronovec Hynek ze Žlab (s. 68) je v literatuře 
i dobových pramenech dobře známý Hynek Krušina z Lichtenburka 
(a na Žlebech), vnuk Smila z Lichtenburka a tedy synovec Oldřicha 
a Rajmunda z Lichtenburka, kteří jsou zde také jmenováni. Čtenářům, 
kteří se v rodokmenu Ronovců příliš neorientují, by tato forma zápisu 
(včetně rejstříkového záznamu) mohla působit jisté potíže s identifikací. 
Tento problém má ovšem obecnější kořeny. Přes veškerou snahu není 
prosopografie ani nejvyšších pater českého a moravského (nejen) šlech-
tického prostředí na uspokojivé úrovni, proto je občas prakticky nemožné 
vyhnout se v tomto směru chybám – a není se čemu divit, spolehnout se 
v tomto směru není možné ani na rejstříky k českému diplomatáři.4 Nepříliš 
pochopitelné je užívání různých forem zápisu stejného jména v textu knihy, 
jako například u Gozza z Orvieta (někdy jako Gocia, jindy Gozzia, viz s. 76, 
91 a 111). Čtenáře jistě nepotěší ani relativně veliké množství překlepů, 
které v textu zůstaly, třeba Landškroun místo Lanškroun na s. 63 či opis 
vnějšího mezikruží reversu pražského groše, kde jistě není „DEI GRATIA 
REX BOEMIA“, ale DEI GRATIA REX BOEMIE (s. 114).

Správně-prosopografické (či strukturálně-personální) části obou knih 
nicméně netvoří jejich ústřední téma, tím je panovnický dvůr jako celek. 
Přesto se domnívám, že nejcitovanější budou právě pasáže o dvorských úřa-
dech a jejich personálním obsazení. Čtenářsky zajímavější jsou jistě stránky 
následující, které pojednávají o dnech všedních i svátečních, o ženách, 
dětech, manželkách, milenkách, rytířích, turnajích, rezidencích i cestování, 
prostě o všem, co bylo s dvorským prostředím spojeno z hlediska jeho  
každodennosti. Zpracování těchto témat představuje úkol, který je skutečně 
velmi nesnadné dovést do zdárného cíle, a to hned ze dvou důvodů. Prvním 
je absence domácí historiografické tradice výzkumu dvorské středověké 
kultury, umění a každodennosti, druhý má na svědomí neuspokojivý stav 
pramenné základny. To jsou objektivně poměrně závažné problémy, se 
kterými se autoři museli vypořádat. Jak se jim tento nelehký úkol zdařil?

Druhý uváděný problém se naplno projevuje zejména v obecněji 
koncipované knize Curia ducis, curia regis, kde je možné pomyslnou mo-
zaiku dvorského života sestavovat z náhodně dochovaných střípků, nadto 
většinou jen velmi kusých. Absenci písemných pramenů proto autoři 
nahrazují komparací, analogiemi, retrospektivou či zobecňováním, čímž 
informace o dvoru přemyslovských panovníků doplňují. Při čtení kapitoly 

4 Namátkově: Zmilo de Zmilenberch není Smil z Lichtenburka, ale Smil z Křemže, což 
je zcela jiná osoba. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V-4. Edd. S. Dušková et 
V. Vašků. Pragae 1993, s. 277.
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o každodennosti panovnického dvora se člověk nemůže ubránit dojmu, 
že místo celkového obrazu jsou mu představovány jen drobné střípky. 
Čtenář se tak dozví něco o středověké kuchyni či dobovém odívání. Část 
o ženách na dvoře představuje jen jakýsi sled biografických medailonků 
manželek či milenek panovníků, o kterých víme alespoň o něco více, než 
pouze jejich jméno. Další část pojednávající o dětech na středověkých 
dvorech má velmi obecný charakter, protože až na vzácné výjimky nevíme 
o dětství ani budoucích vládců většinou zhola nic konkrétního. Důležité 
jsou v tomto směru postřehy ohledně výchovy přemyslovských chlapců či 
ohledně jejich pobytů na cizích dvorech (v tomto směru lze jako zásadní 
vnímat popis pobytu Václava II. u jeho askánských příbuzných v letech 
1279–1282/1283). O slavnostech, o nichž pojednávají následující stránky, 
se na druhou stranu dochovalo více informací, zvláště z pozdější doby, kdy 
se dokonce dozvídáme i některé konkrétní detaily, které jsou ale vesměs 
v literatuře známé.

Téměř identicky je pojatá kapitola o každodennosti a slavnostech 
i v knize o dvoru Václava II., byť ta pochopitelně primárně vychází z pra-
menů, které se týkají dvora právě tohoto panovníka. Uvedené prameny 
jsou také na začátku kapitoly stručně představeny. O zbytku této části platí 
zhruba totéž, co již bylo napsáno výše. V obou knihách může čtenář narazit 
na stejné informace, což je citelně patrné zvláště tehdy, když přečte obě 
knihy hned po sobě.

V obou monografiích se také nacházejí kapitoly o panovnickém dvoře 
v prostoru. V knize o dvoře Přemyslovců je tato část pojata velmi úsporně. 
První část této kapitoly se zabývá otázkou, jak vypadala panovnická sídla 
(zvenku i zevnitř), druhá jen velmi stručně pojednává o dvoře na cestách. 
V Královském dvoře Václava II. je opět celá kapitola pojímána dost podobně 
(a tedy dost stručně), většího prostoru se zde dostává otázce „soukromí 
domova“ Václava II. a panovníka (resp. jeho dvoru) na cestách.

Bezpochyby významnou kapitolu tvoří v knize Curia ducis, curia 
regis část pojednávající o dvorské rytířské kultuře. Toto téma je jedním 
z mála, kde je možné navázat jak na velmi rozvinutou badatelskou tradici 
v západnějších končinách Evropy, tak i na tuzemskou, která se touto pro-
blematikou také (byť ne zcela systematicky) zabývala a zabývá. Čtenář je 
nejprve obecně seznámen s tím, co to vlastně rytířství a dvorská kultura 
je v celoevropském kontextu. Podobně jsou představeny i turnaje, a to jak 
obecně, tak i ve světle pramenů týkajících se domácího prostředí. Dost 
stručně je předestřena i část o rytířství a rytířských ctnostech. Zatímco 
u obecného vymezení dvorské rytířské kultury a turnajů není podle mého 
názoru stručnost výkladu na překážku, tuto část by bylo potřeba pojmout 
daleko podrobněji. Čtenář se nedozví prakticky nic o procesu recepce ry-
tířské kultury a hodnot v našem prostředí (zde je na místě ptát se, zda lze 
o tomto konkrétním tématu na základě primárních pramenů vůbec něco 
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zjistit), poměrně citelně chybí zevrubná analýza dobové terminologie – 
vágní upozornění, že latinský výraz miles není vždy a všude ekvivalentem 
k označení „rytíř“ v tomto směru nestačí. Rytířské ctnosti jsou v této části 
rekonstruovány na základě rozboru pramenů vztahujících se k našemu 
prostředí. Jinde je tento přístup jistě na místě, ale pokud přijmeme tezi, 
že dvorská rytířská kultura do našeho prostředí dorazila již jako víceméně 
hotový produkt z vnějšku (byť byl pochopitelně adaptován na domácí 
poměry), nebylo by lepší se v této části opřít o daleko bohatší prameny 
zahraniční provenience, anebo (což by bylo asi vůbec nejlepší) oba okru-
hy pramenů mezi sebou porovnat? Na jednu stranu chápu snahu autorů 
zaměřit se na kulturní stránku problematiky, ale na druhou si myslím, že 
rytířství a rytířský étos je téma pro obě knihy poměrně klíčové, a proto by 
si zasloužilo zevrubnější analýzu.

Přínosná je jistě další část, která se zabývá „dvorskou láskou“, jež s ry-
tířskou kulturou úzce souvisí a přitom se jedná o téma v našich končinách 
zatím spíše opomíjené. Před závěrečným shrnutím se pak nachází ještě 
stručné srovnání rytířského ideálu s realitou. Prakticky stejně je členěna 
i příslušná kapitola v knize o dvoře Václava II. Ta je však skutečně jen 
velmi stručná, a proto ji lze vnímat spíše jako jakési dokreslení či exkurz 
k stěžejním částem práce.

Přestože jsou obě knihy koncepčně a mnohdy i obsahově velmi po-
dobné, každá vyšla v jiném vydavatelství a je jinak zpracovaná. Obě jsou 
naštěstí v pevné vazbě a s rejstříkem. Curia ducis, curia regis je svým zpra-
cováním orientována asi spíše na odbornou veřejnost, kterou jistě potěší 
poznámkový aparát pod čarou na každé straně. V textu samotném chybí 
vyobrazení, barevná obrazová příloha je zvlášť ke konci knihy a skutečně 
je spíše jen ilustrativní. Královský dvůr Václava II. je z tohoto hlediska lépe 
zpracovanou knihou. V textu se nachází mnoho různých vyobrazení, která 
se k němu přímo váží (pečeti, iluminace, listiny), barevná obrazová příloha 
je bohatší a obsahuje i mapu zemí, jež Václav II. ovládal. Poznámkový 
aparát je zde umístěn na konci. Jediné, co lze knize vytknout, jsou již výše 
zmiňované relativně časté překlepy a nejednotnost (občas i nejednoznač-
nost) zápisu některých osobních jmen.

Celkový dojem z obou knih je poněkud rozporuplný, což asi ovlivnilo 
hned několik faktorů zároveň. Dvorská tematika v našem prostředí čekala 
velmi dlouho na své zpracování a asi i z toho důvodu byla očekávání veliká. 
Pro ty, kteří doufali v komplexní zpracování této problematiky, musí být 
výsledek zklamáním. Tím nechci říci, že jsou obě knihy špatné, ale zkrátka 
se nejedná o zastřešující studie, které by dané téma na dlouhé roky vyčer-
paly – to vzhledem ke stránkovému rozsahu obou knih ani není možné, 
téma fungování panovnických dvorů je natolik komplexní a široké, že jej 
prostě není možné zpracovat ve dvou relativně útlých monografiích. Přitom 
koncepce obou knih se snaží tuto problematiku pojmout velmi obšírně, 
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což v konečném důsledku znamená, že mnohá z témat, která sama o sobě 
představují badatelskou výzvu (skladba panovnického dvora, rytířská 
dvorská kultura atd.) jsou představena jen maximálně stručně.

Pokud se zaměříme na samotnou koncepci, je na místě ptát se, zda 
byla zvolena šťastně. Domnívám se, že pro knihu Curia ducis, curia regis 
ano – tedy pokud ji budeme chápat jako jakýsi úvodní náhled do dané 
problematiky. Její čtenář získá přehled o „dvorské“ problematice, o zá-
kladních problémech, badatelských trendech, nejdůležitějších pramenech, 
literatuře, o struktuře dvorských úřadů a podobně. Pokud čtenář očekává 
od knihy právě toto, určitě zklamán nebude.

Tento koncept však příliš nefunguje v knize o královském dvoře 
Václava II., což může být způsobeno i tím, že jsem obě knihy přečetl 
hned po sobě. Nemohu se zbavit dojmu, že tato monografie znázorňuje 
dvůr posledního velikého Přemyslovce poněkud staticky, možná trochu 
jako rozebraný hodinový stroj, kdy je sice možné dobře si prohlédnout 
všechny součástky, což ale na druhou stranu příliš neusnadňuje představu 
o tom, jakým způsobem celé zařízení vlastně funguje. Aby Královský dvůr 
Václava II. splnil všechna očekávání, musel by být objemově alespoň troj-
násobný anebo vícesvazkový. Další alternativou by jistě byla užší tematická 
profilace, čímž by, pravda, zanikl komplexní pohled na dvůr Václava II.

Přese všechny výtky je potřeba konstatovat, že obě knihy posunuly 
bádání o problematice dvorů přemyslovských panovníků kupředu, byť 
toto téma nezpracovaly vyčerpávajícím způsobem. Zcela jistě se však jedná 
o dobrý odrazový můstek pro další badatele. Obě knihy snad také povzbudí 
dlouho odkládanou diskusi nad tímto velmi širokým a u nás stále málo 
probádaným tématem, která, pokud se ponese v korektním duchu, může 
přinést nové a užitečné podněty pro další výzkum.  Tomáš Somer

Thomas A. F u d g e :  Jan Hus. Religious Reform und Social Revo-
lution in Bohemia
London, I. B. Tauris (International Library of Historical Studies 73) 2010, 
XVI + 368 s., ilustrace, mapy, ISBN 978-1-84885-142-9

Šestisté výročí upálení českého reformátora Jana Husa v Kostnici 
6. července 1415, které již doslova stojí „před branami“, přitahuje zvýše-
nou pozornost nejen historické vědy, ale i muzejních institucí, pořadatelů 
výstav, veřejných sdělovacích prostředků a v neposlední řadě také politiky. 
V odborném časopise je však na místě otázka, co nového mohou k tomuto 
tématu dodat historikové, případně jak mohou své poznatky zasadit do his-
torického či dobově aktuálního rámce, jenž v jistých národních a církevních 
kruzích představoval a mnohdy stále ještě představuje identifikační vzor. 
Očekávanou řadu nových husovských biografií nyní symbolicky zahájil his-
torik Thomas A. Fudge z University of New England v Arnidale (Austrálie), 
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který je znám jednak svou prací o husitské revoluci, jednak také sbírkou 
pramenů k protihusitským kruciátám.1 Hned zkraje je nutné předeslat, že 
pro Fudgeovu historickou interpretaci je určující jeho příslušnost k reformo-
vané křesťanské církvi, a pro úplnost dodejme i to, že Fudge, sám potomek 
reverenda, dal svému synovi jméno Jakub Luther (s. XVI). Poznamenáno 
budiž dále, že jen v roce 2013 se do rukou čtenářů dostaly jeho práce The 
Memory and Motivation of Jan Hus, Medieval Priest and Martyr a The Trial 
of Jan Hus: Medieval Heresy and Criminal Procedure a že na rok 2014 ohlásil 
příspěvek s názvem Heresy and Hussites in Late Medieval Europe. Tím Fudge 
v předvečer výročí bez ohledu na kvalitu do značné míry uspokojil poptávku 
po tématu Jana Husa a husitství v anglosaském prostředí.

Chce-li dnes někdo překonat přínos staršího výzkumu (mám na my-
sli zejména úvahy V. Flajšhanse 1901, J. Sedláka 1915, V. Novotného / 
V. Kybala 1919–1926, P. De Vooghta 1960, M. Spinky 1968, E. Wernera 
1991, P. Hilsche 1999), musí se vyrovnat s dosti vysokým očekáváním. 
Snad také proto si Thomas Krzenck vytkl skromnější cíle a pojal svou 
Husovu (nikoli bezchybnou) biografii z roku 2011 jako populárně ladě-
ný příspěvek.2 Současně však nelze přehlédnout, že mezinárodní výzkum 
husitství nabral po roce 1989 na síle a shrnutí nových výsledků do synte-
tické biografie lze jedině přivítat.3 Dostávám se tak k recenzované práci, již 
autor rozdělil do řady dílčích kapitol s krátkými názvy Biography, Prague,  
Theology, Proclamation, Spirituality, Politics, Trial, Revolution, Commemorati-
on, Iconography, Historiography, Rehabilitation a Epilogue. Tyto kapitoly jsou 
doplněny poznámkovým aparátem, soupisem literatury, osobním, místním 
i věcným rejstříkem a množstvím černobílých ilustrací. Obsáhlý kritický 
aparát však bohužel vykazuje mezery v zacházení s prameny i literaturou, 
což lze ostatně pozorovat již ve Fudgeho starších pracích.4 Příkladem budiž 
připojený soupis více než 160 rukopisů z téměř 40 knihoven, který má 
patrně navodit dojem, že z nich bylo čerpáno, ale protože seznam postrádá 
tituly traktátů a většinou i citace folií, zůstává jeho smysl pochybný.

1 F u d g e ,  Thomas A.: The Magnificent Ride. The First Reformation in Hussite Bohemia. 
Aldershot 1998; t ý ž :  The Crusade against Heretics in Bohemia, 1418–1437. Sources and 
Documents for the Hussite Crusades. (Crusade Texts in Translations 9). Burlington 2002.
2  Dále viz recenze v Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68, 2012, 
s. 757–759.
3 Uvedu pouze: S e i b t ,  Ferdinand u.a. (Hg.): Jan Hus – Zwischen Zeiten, Völkern, 
Konfessionen. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 85). München 1997; D r d a , 
Miloš a kol.: Jan Hus na přelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století 
a o jeho recepci na prahu třetího milénia. Husitský Tábor – Supplementum 1. Tábor 2001; 
K e j ř ,  Jiří: Die Causa Johannes Hus und das Prozessrecht der Kirche. Regensburg 2005. 
Přínosná je také edice Magistri Iohannis Hus Opera Omnia, která je nyní součástí řady Corpus 
Christianorum, Continuatio Mediaevalis.
4 Viz recenzi titulu citovaného v poznámce 1 v Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und 
Kultur der böhmischen Länder 41, 2000, s. 85–96 a v MIÖG 115, 2007, s. 174–176.
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Fudge se podle svých vlastních slov pokusil sestavit vědeckou biografii, 
která by Husův život a působení vylíčila v širokém historickém kontextu. 
Proto překvapí, že úvod je zakončen následovně: „The book has been written 
to honor the memory and significance of an individual whose life could inspire 
us all“ (s. 8). Tamtéž autor nejen obsáhle vylíčil svůj záměr, nýbrž zároveň 
nastínil některé své závěry, přičemž postuluje: „[…] I have attempted to place 
emphasis on Hus’ ideas, their implementation in Prague and elsewhere, and par-
ticularly on his reputation and legacy. I am especially interested in theology, the 
history of doctrine and its social function. […] However, the importance of Hus 
as a social thinker should not be ignored“ (s. 3). Poněkud přesvědčivěji působí 
Fudgeovy představy o Husově vizi církevní organizace, povaze jeho hereze 
a religiozitě, přestože také jim by prospěla výraznější myšlenková linie.

Pozornosti by neměly uniknout Fudgeovy závěry v kapitolách  
Commemoration a Iconography. Při zasazení Husovy osobnosti do histo-
rického kontextu se Fudge přidržuje obvyklé představy o krizi pozdní-
ho středověku a kořenech husitství, aniž by nabídl nějakou komplexní 
a přesvědčivou syntézu. Již některé v úvodu uvedené postuláty vyvolávají 
údiv. Příkladem pars pro toto budiž: „The Kingdom of Bohemia where Hus 
lived was part of the Slavic land between the eastern Orthodox Christian world 
and the mainstream of western European civilization. It was terra incognita“ 
(s. 1). Je také otázkou, jaký smysl mají úderná hesla, jako například: „The 
burning of Hus electrified a nation“ (s. 1). Autor často uvádí základní pre-
misy historického bádání a na několika místech prezentuje současný stav 
výzkumu jako své vlastní výsledky: „In the course of research I have come to 
the conclusion that there is no such thing as a mainstream interpretation of Jan 
Hus. […] After twenty years, I have arrived at four new perspectives on Hus. 
First, he actively contributed to his own death. Second, he cultivated a martyr’s 
complex. Third, the men of the Council of Constance did much in their power 
in an effort to spare his life. Fourth, Hus can be regarded both as reformer and 
heretic. […] My years of thinking about Hus have convinced me that he is best 
described as a late medieval Catholic reformer. He is closer to that milieu than 
he is to Luther or any of the later Protestant movements. He was driven neither 
by land-nationalism nor by sense of Czech national spirit. There is little direct 
or unimpeachable evidence of anti-German motivation. He strove for church 
reform, not its destruction. His work at Bethlehem Chapel and theology are what 
were most important to him. He was influenced by a Czech tradition, associated 
with Jan Milíč of Kroměříž and Matej of Janov, as well as by John Wyclif. He 
used native Czech religious reform ideas but couched them deliberately in the 
conceptual language of Wyclif. He is not rightly characterized as a Wyclifite. 
By the standards of the fifteenth century Hus was a heretic“ (s. 1). Dále Fudge 
míní, „[T]hat Hus was a medieval man and that he must not be removed from 
the fifteenth-century fabric which formed his life. Jan Hus is a figure who clarifies 
important aspects of the religious world of the late Middle Ages. This clarification 



509

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

also has social application. Hus presented a fundamental challenge to the Latin 
Church and his legacy confronted and challenged the old and entrenched social 
order“ (s. 3 a další). Podobně také: „[…] Jan Hus, the medieval man stand-
ing against an omnipotent church, the might of secular power represented by the 
emperor, and a cogent world view a thousand years deep“ (s. 4), případně: „The 
conviction made him [Hus] intransigent and immune to reason. The results were 
martyrdom, reform and social revolution“ (s. 6). Tato stanoviska rozhodně 
nejsou nová a některá z nich snad ani příliš na místě.

Je třeba zmínit, že autor na čtrnácti stránkách (s. 227–240) rozebírá 
problém Husovy rehabilitace ze strany katolické církve. Osobně zasáhl 
do diskuze, když papeži Janu Pavlu II. poslal v roce 1999 dopis, ve kterém 
se vyslovil proti rehabilitaci. Mimo jiné argumentoval, že „rehabilitating real 
medieval heretics is perhaps less a re-righting of the past and more an example 
of re-writing history“ (s. 233). Jinými slovy, Fudge chce Husa ponechat 
jako středověkého heretika, přičemž mezi řádky lze vycítit obavu, že pří-
padnou rehabilitací by jisté reformované církve ztratily důležitou součást 
své historické identifikace. Z Fudgeovy biografie se tedy čtenář dovídá, že 
Hus je vlastně vzhledem ke svému bezchybnému životu a principům, které 
vyznával, důležitější součástí historické identifikace než Martin Luther.5

Moderním, barvitým, nicméně anachronismy obohaceným jazykem 
podané Fudgeovo dílo představuje poměrně solidní reflexi současného 
stavu mezinárodního bádání. Bezesporu tak můžeme uvítat, že Fudge 
svou prací nahradil starou Spinkovu biografii a oživil téma české refor-
mace v anglosaském prostředí. Přesto nelze zamlčet, že posuzovaná kniha 
obsahuje slabinu zásadní povahy. Pokud chce Fudge čtenáře inspirovat 
Husovým příkladem, potom se musíme ptát, jakého Husa vnáší do 21. sto-
letí? Konkrétně píše: „Without wrenching him [Hus] from his context, Hus 
has relevance and applicability [!] for a twenty-first century postmodern world“ 
(s. 6). Na konci úvodu pak Fudge shrnuje: „Jan Hus was a great man. Some 
of his ideas were salutary. […] he was a heretic and at the same time remains 
a great Christian. The late medieval church surely disagreed but as a martyr, 
religious thinker, faithful priest, and a man for all ages, Hus’ significance and 
stature suggests much more. Heresy is essential. Heretics ought to be embraced. 
[…] The life and ideas of Jan Hus are sufficient testimony to the fact that truth 
prevails“ (s. 8). Dopovězeno jinak: „He [Hus] died heroically. He was a good 
man, ethically upright, morally sound, committed to principle, honor and integrity. 
[…] He is a man worthy of admiration and rightly acknowledged as a person of 
historic importance. He should be numbered among the martyrs of the Christian 
faith and the fathers of the Czech nation“ (s. 4 a 6).

5 V krátkosti zde lze zmínit, že v Německu vznikla iniciativa usilující získat Husovi 
a české reformaci více pozornosti v tzv. Lutherdekade (série výstav k 500. výročí zveřejnění 
tezí Martina Luthera).
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Na samém konci knihy se Fudge ptá: „What can we learn from Hus?“ a na-
bízí odpověď: „There seems to be three main lessons implicit in his living and 
especially in his manner of dying. The first is the important difference between 
principle and pragmatism. Eschewing the latter, Hus clung tenaciously to the 
former right up to the end. The second is the living example of truth and justice 
versus political correctness. Hus was so fundamentally commited to the ideals of 
truth and justice that ultimately he was blind to all other factors. The third lesson 
underscores the courage and cost of conviction. History remembers Jan Hus as 
a man who took a stand and remained steadfast against all influences and stood 
firm in that persuasion without fear or wavering. His final recorded words at the 
stake indicate his glad willingness to surrender his life for the cause of truth and 
conviction. That brave testimony in the face of death requires no commentary. 
[…] Repressive measures against Hus and his followers not only failed, but 
failed spectacularly. Others would die violent deaths, reform initiatives would 
still meet with resistance, and dissenters would continue to be banished. But no 
longer would kings stand barefoot in the snow and yield to the unbending and 
non-negotiable will of popes as Henry IV did before Gregory VII at Canossa in 
the brutal winter of 1077“ (s. 245).

Aniž by zohlednil výsledky bádání, které posouvají výzkum jiným 
směrem, a přes nedostatečnou nebo příliš kritickou výpověď pramenů 
k Husově osobnosti, Fudge v Husovi hledá a nachází mučedníka, příklad-
ného a nadčasového hrdinu s bezchybným životem. Autor svého hrdinu 
dosazuje do obecného emancipačního rámce, postaveného na výdobytcích 
reformací 15. a 16. století. Fudge tak propadá starému interpretačnímu 
modelu, který je postaven na konfesních a nacionálních základech, a (opět) 
nakládá na bedra Husovy historické postavy „velikost“ ideálního příkladu. 
Jan Hus je tu (opět) historický subjekt, „velký“ člověk, který svými skutky 
a myšlenkami mohl mnohé ovlivnit a vyřešit a který nadále žije jako objekt 
historické sebeidentifikace.

Na nové, věcné a vědecky přesvědčivé vylíčení života a díla Jana Husa 
si tedy budeme muset ještě počkat. Obecně vzato zůstává primárním dopo-
ručeným dílem německá Husova biografie z pera Petera Hilsche. Závěrem 
si proto přejme, aby 600. výročí Husova upálení historiky (politiky, žurna-
listy…) nesvedlo na cestu hledání historické „velikosti“, v tomto případě 
v osobě Jana Husa, která by mohla být zneužita na národní, nacionální nebo 
konfesní úrovni, ať již v podobě „otce českého národa“, nebo „křesťanského 
mučedníka“. Neboť na počátku třetího tisíciletí (snad) přinejmenším histori-
kové vědí, že ona dějinná „velikost“ většinou není k nalezení tam, kde bývá 
předjímána s takovou slávou a nadějemi… Karel Hruza
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Jan A l  S a h e b :  Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–
1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011, 320 s., ISBN 
978-80-7368-995-7

Dějiny olomouckého biskupství v raném novověku, respektive v jeho 
prvních dvou stoletích, přitahují neustále zájem historiků, a to i příslušníků 
mladé generace, kteří jim věnují pozornost minimálně ve svých dílčích 
výzkumech (Jakubec, Janiš, Parma, Pavlíčková, Štěpán a další). Je to 
dáno mimo jiné klíčovým postavením této instituce v moravském prostoru 
a v empirické rovině pak jistě dostatečným množstvím historických pramenů 
i faktem, že jde o mnohostranný fenomén, k němuž lze přistupovat z mnoha 
stran za použití různých historiografických konceptů a metod. Jednomu 
z dílčích aspektů tohoto širokého tématu se ve výše uvedené monografii, 
která vychází z disertační práce obhájené na Filozoficko-přírodovědecké 
fakultě Slezské univerzity v Opavě, věnuje i další mladý, ne však začínající 
autor Jan Al Saheb. Svoji pozornost upřel zvláště na čelné přestavitele 
olomouckého biskupství v jejich roli pozemkové vrchnosti a zaměřil se 
na dopad jejich působení v této pozici na přímé biskupské državy, spe-
ciálně pak na hukvaldské panství. Z chronologického hlediska je pak text 
ukotven v druhé polovině 16. a v prvních dvou desetiletích 17. století. 
V následujících pasážích se pokusíme nejdříve ve stručnosti nastínit tema-
ticko-kompoziční kontury předkládané práce a následně poukázat na její 
koncepční, metodické, jazykové i jiné přednosti či nedostatky.

V nepříliš rozsáhlém úvodu jsou představeny základní otázky, jež 
mají být v dalším průběhu zodpovězeny. Je poukázáno na nejdůležitější 
z historických pramenů, jež za tímto účelem autor využil, tzv. kopiáře (de 
facto registra) olomouckých biskupů, zatímco dosavadnímu historiogra-
fickému výzkumu orientovanému na podobné problémy či zevrubněj-
šímu rozboru metodologického ukotvení práce není věnován prakticky 
žádný prostor. Přestože tomu striktně vzato zcela neodpovídá členění 
do kapitol a podkapitol, můžeme konstatovat, že vlastní text monografie 
je z tematického i rozsahového hlediska rozdělen do dvou hlavních částí. 
První z nich, vykazující širší záběr, je věnována olomouckým biskupům 
dané dějinné etapy a menze, tzn. komplexu přímých držav olomouckého 
biskupství, v jejím celku. Biskupové jsou představeni prostřednictvím krát-
kých medailonů (s. 15–20) a následně je přiblížena jejich pozice v rámci 
moravské církve (s. 21–27) i v mocensko-politické struktuře předbělohor-
ské Moravy (s. 29–37). V dalších, poněkud podrobnějších podkapitolách 
první části jsou analyzovány územní vývoj komplexu biskupských přímých 
držav (s. 39–54), jejich centrální a přímá patrimoniální správa (s. 55–86) 
a jejich ekonomický potenciál (s. 87–106), přičemž pozornost je v tomto 
směru zacílena především na příčiny a rozsah biskupského zadlužení. Po-
dobné problémy ve vztahu k hukvaldskému panství, s drobnými přesahy 
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k ostatním příslušným panstvím, jsou pak řešeny ve druhé části textu. 
Její tematické spektrum rozšiřují oproti předchozímu úseku dva krátké 
biografické exkurzy (s. 147–152, 181–185), věnované důchodnímu písaři 
a leníkovi olomouckého biskupa, a podkapitoly zaměřené na problém 
zdejšího průběhu rekatolizace (s. 187–196) a postavení inkriminované-
ho panství ve struktuře menzy (s. 197–209). Za závěrem (s. 211–215), 
v němž jsou sumarizovány výsledky předchozích kapitol, následují jednak 
rozsáhlá příloha, přinášející itinerář olomouckých biskupů daného období 
(s. 217–271), a jednak klasické atributy odborné monografie, jako jsou 
seznam pramenů a literatury, resumé nebo rejstříky.

V úvodu autor přichází s klíčovým hypotetickým konstruktem, vysta-
věným na předpokladu, že přímé pozemkové državy olomouckého biskupa 
nebyly spjaty jen jeho postavou v roli vrchnosti, ale tvořily centralizovaný, 
jednotný a vnitřně provázaný celek v tom smyslu, že vrchnost uplatňovala 
vůči všem v různých směrech stejnou politiku. Tuto hypotézu se pak v první 
části textu snaží potvrdit (spíše nežli verifikovat). V jejím závěru výsledky 
sumarizuje a v několika bodech dokládá, že tato provázanost nebyla dána 
jen intenzivnější centralizací správy, ale promítala se skutečně i v ostatních 
zkoumaných oblastech. Potud je vše v pořádku. Toto tvrzení však podle 
jeho slov dokazuje i rozbor situace na hukvaldském panství. A zde je patrný 
koncepční rozpor. Analýza konkrétního regionu, byť je částečně zasazena 
do širšího kontextu menzy, si takové ambice klást nemůže. Nehledě na to, 
že (podle autorových vlastních slov) nebyl dosud proveden srovnatelný 
rozbor poměrů panujících v daných oblastech na ostatních biskupských 
panstvích. Tohoto deficitu si je jistě vědom sám autor, protože své teze 
o unifikaci vždy v zápětí relativizuje odkazem na odlišnosti zakládající se 
na různých faktorech. Nejpřínosnější se tak v tomto ohledu jeví v rámci 
druhé části podkapitola věnovaná rozboru otázky, zda se hukvaldské panství 
v kontextu menzy blížilo centru, nebo spíše periferii. Jde o pasáž, která 
hledá spíše specifické místo ve struktuře, než že by se pokoušela za všech 
okolností prokazovat jednotné principy.

Problém je však ještě hlubší. Opět již v úvodu je představen rozdíl 
mezi tzv. menzálními a komorními panstvími (šlo od původu o léna české 
koruny, respektive komory), ale již se rezignuje na osvětlení toho, zda toto 
členění mělo v raném novověku nějaký reálný dopad. Především zde však 
nejsou definovány jedny z klíčových termínů, s nimiž se v textu operuje, 
tedy panství a dominium. Autor je ve většině případů používá jako syno-
nyma (zhruba ve významu teritoriálně správní jednotka, která se může stát 
částí vyššího celku držav), ovšem na několika místech používá termínu 
dominium ve významu komplex všech statků náležejících jedné vrchnosti 
(významu alespoň v části historiografické literatury běžném). Opomíjí také 
fakt, že panství byla zároveň vnitřně strukturována, někdy poměrně kom-
plikovaně, a tato struktura, jejíž podoba byla výsledkem působení mnoha 
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různorodých faktorů, mohla podstatně ovlivňovat konkrétní situaci v daném 
prostoru, a to v nejrůznějších sférách. Výsadní pozice v tomto vnitřním 
uspořádání příslušela bezesporu vrchnostenským městům a městečkům. 
Tyto sídelní jednotky sice autor nespustil zcela ze zřetele, a to ani v první, 
ani v druhé části, ale rozhodně jim nevěnoval tolik prostoru a jejich funkci 
nepodrobil takové analýze, jaké by si zasloužily, a v mnoha případech se 
omezil pouze na obecná konstatování. Na druhé straně bylo zvláště v kom-
plexu přímých držav olomouckého biskupství obvyklé, že se několik panství 
sdružovalo pod jednu přímou patrimoniální správu. Rovněž tohoto faktu 
si je autor vědom, nicméně ve svých rozborech s ním prakticky neoperuje. 
Přitom je prokázáno, že dostaneme zcela odlišný obraz, pokud studujeme 
tyto historicky dané a dobově reflektované jednotky samostatně, nebo 
je tematizujeme v podobě vyššího celku (viz například panství mírovské 
a svitavské se společnou vrchnostenskou správou na Mírově). 

V souvislosti s terminologií je třeba upozornit i na některé vyložené 
lapsy. Autor například chybně užívá termínu aristokracie pro označení ne-
majetné skupiny zemanů, vladyků a panošů a podobně je tomu i s módním 
termínem paradigma, které figuruje i v následujícím souvětí, snažícím se 
poněkud kontraproduktivně budit zdání učenosti: „Zásadní paradigmata 
této práce ovšem nebyla doposud cíleně zkoumána, tedy přirozeně ani zodpově-
zena, což nám otevřelo cestu k jejich postulátu“ (s. 13). Tyto chyby, či přinej-
menším nepřesnosti, možná pramení i z toho, že autor je sice obeznámen 
především s českou historiografickou produkcí k tématům, jimiž se zabývá 
v první řadě, ale rezignoval na recepci jednak metodologicky zaměřených 
prací, především ve vztahu k oblastem, které zaujímají okrajovější prostor 
jeho zájmu (šlechta, rekatolizace, konfesionalizace, vrchnostenská města 
apod.), a jednak i zásadních syntéz, věnovaných Moravě či širšímu prostoru 
habsburské monarchie (Evans, Válka, Winkelbauer). Některé tituly autorů 
těchto prací sice v poznámkách figurují, ale již ze zběžného pohledu na po-
známkový aparát, potažmo seznam literatury je zřejmé, že se autor zdánlivě 
opírá především o autoritu vlastní. Ta je vtělena do jeho dřívějších studií, 
jejichž bibliografické záznamy zabírají takřka pětinu zmiňovaného seznamu. 

Autorovi v žádném případě nelze upřít to, že prostudoval úctyhodně 
dlouhou řadu archivních pramenů, především vrchnostenské provenience 
(gruntovní knihy nejsou bohužel pro hukvaldské panství dané doby k dis-
pozici, což však neplatí pro knihy městské). To se projevilo jak v četných 
odkazech na ně v rámci poznámkového aparátu, tak především v jednom 
signifikantním rysu této práce, kterým je časté citování dlouhých pasáží 
těchto dokumentů v poznámkách i ve vlastním textu. Primárním úkolem 
historika je prameny nejen přečíst (potažmo předložit), ale především 
analyzovat, interpretovat a získané výsledky syntetizovat. Mnohdy jsou tyto 
citace nadbytečné, přičemž je třeba si uvědomit, že čtenář je v takovém 
případě obecně ochuzen jednak o kontext, ale mnohdy také o základní 
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komunikační souřadnice textu, tedy jejich pragmatický rozměr. V jistých 
případech – a to je horší varianta – však dokonce prozrazují minimálně 
ne příliš přiléhavý výklad (viz např. podkapitolu věnovanou rekatolizaci). 
Časté odkazy na archivní prameny jsou příznačné i pro první část mono-
grafie, ovšem při bližším pohledu je zřejmé, že mnohé z toho, co zde bylo 
konstatováno, je obsaženo již ve studiích jiných autorů staršího data, tedy 
bylo by lze odkázat jen na ně. Tuto připomínku by bylo možno odsunout 
s poukazem na to, že se tímto způsobem odbornému čtenáři nabízí uka-
zatel na cestě ad fontes. Problémem je však fakt, že některé pasáže, a to 
jak s ohledem na význam, tak formulaci, až nápadně připomínají úryvky 
jiných studií, na něž se ovšem v dané souvislosti nepoukazuje.1 

Cílem této recenze není vést polemiku s jednotlivými konkrétními 
tvrzeními či dílčími závěry (pravomoci hejtmana ve vztahu k převodům 
poddanského majetku, povaha tzv. auffangu, kompetence městského 
rychtáře a jejich proměna po výkupu rychty městem apod.), ale poukázat 
na systémové přednosti či chyby. V této souvislosti je třeba obrátit pozor-
nost ještě k několika nedostatkům z oblasti jazykové a grafické, jež nelze 
přičítat jen autorovi, ale rovněž redaktorovi či korektorovi. V rovině textové 
syntaxe lze za zřejmě největší problém považovat časté opakování některých 
pasáží textu, a to kolikrát s minimálním odstupem. Stylistické nedostatky 
pak vystupují na povrch převážně v souvětích zatížených nadbytečným 
výskytem slov cizího původu. Některé formulace jsou pak vyloženě zma-
tečné: „[…] dosavadní stav poznání historického vývoje olomouckého biskupství 
a hukvaldského panství v raném novověku, jak jej předkládá dosavadní odborná 
literatura, není rozhodně nezanedbatelný“ (s. 13). Ve vztahu k rovině grafic-
ké (pravopisné) je pak třeba vrátit se k již dříve zmiňovaným rozsáhlým 
citacím. Ty trpí takřka programově jednak špatným řazením koncových 
interpunkčních znamének a jednak redundantním výskytem znaků pro 
vynechávku. Doplnění a komentáře, vsunuté do těchto převzatých textů, 
jsou pak psány jednou kurzivou, jednou bez kurzivy (což je správné řešení). 
V kurzivě jsou pak uváděna takřka všechna slova a sousloví ohraničená 
uvozovkami, přestože ty zde namnoze plní jinou funkci, než je vymezení 
citátu, což je opět pro čtenáře matoucí.

Tyto výtky nejrůznějšího druhu by neměly zastřít skutečnost, že 
Al Sahebova kniha přináší ve vztahu k přímým državám olomouckého 
biskupství a především pak hukvaldskému panství mnohá nová data, která 
snad bude lze využít při dalším kroku na cestě k hlubšímu poznání struk-

1 Recenzent může na tomto místě zodpovědně zmínit jednu ze svých starších studií 
s názvem D v o ř á k ,  Jan: Správa statků kardinála Dietrichsteina – z centra na periferii. In: 
Kordiovský, Emil – Svoboda, Miroslav (edd.): Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. 
(XXIX. Mikulovské sympozium 2006). Brno 2007, s. 213–226. Ta je sice uvedena v seznamu 
literatury i ve dvou poznámkách, nicméně srov. její znění s pasážemi Al Sahebova textu např. 
na s. 37 nebo 61.
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tury a fungování menzy i jejích částí. Autorova kniha si zaslouží četbu, ale 
četbu navýsost kritickou.

Jan Dvořák

Olga F e j t o v á :  „Já pevně věřím a vyznávám...“ Rekatolizace 
na Novém Městě pražském v době pobělohorské 
Praha, Scriptorium (Documenta Pragensia Monographia 28) 2012, 336 s., 
ISBN 978-80-87271-66-7

Kniha Olgy Fejtové je výsledkem jejího dlouhodobého systematic-
kého zájmu o sociální a kulturněhistorické aspekty raně novověkých dějin 
Nového Města pražského. Autorka zde mohla zhodnotit skvělou znalost 
archivních pramenů a jejich kombinací nabídnout text, jenž představuje 
důležitý vklad do diskusí o náboženských poměrech v Čechách 17. století. 
Tématem této sondy, týkající se jednoho z nejdůležitějších měst Českého 
království, se stala rekatolizace jako „realizace fakticky neomezených opatření 
panovnické a církevní moci“, což naznačuje primární orientaci na jednání 
úřadů různých stupňů. Zároveň se text hlásí k širšímu konceptu konfe-
sionalizace a ačkoli celkově dominuje perspektiva sociálních dějin, náznaky 
historickoantropologického přístupu zde nechybějí.

Knihu otevírá podrobné (60 stran) historiografické představení kon-
ceptů konfesionalizace, rekatolizace, protireformace a katolické obnovy. Je 
sice otázkou, zda bylo nutné především detailní uvedení do problematiky 
konfesionalizace, když práce na zásadní momenty tohoto směru nereaguje, 
nereviduje je, ani to ostatně není její ambicí. Jde však každopádně o za-
svěcený výklad, koncentrovaný na německojazyčnou literaturu – logicky 
s ohledem na regionální omezenost konceptu konfesionalizace. Drobné 
doplnění by si snad zasloužily jen kulturněhistorické podněty v souvislosti 
s otázkami lidové zbožnosti (práce R. Chartiera, P. Burka, M. Forstera, 
C. Koslofského, D. Gentilcora, G. Leviho aj.). Rovněž v případě české 
historiografie byl podán zasvěcený vhled a pregnantní charakteristika 
současného stavu bádání. Autorka v zásadě uznává možnost uplatnění 
konfesionalizačního konceptu na české prostředí.

Samotná analýza poměrů na Novém Městě pražském je opřena o velké 
množství nejrůznějších druhů pramenů. Základem se staly městské knihy, 
v nichž byla sledována normativní stránka (státní a církevní reglementace) 
i reakce na ni ze strany městské správy a měšťanů samotných. Nejprve se 
autorka zaměřila na správní, nábožensko-konfesijní vymezení města, které 
bylo z hlediska sociální, resp. majetkové struktury v českých poměrech 
výjimečné a srovnatelné pouze se Starým Městem pražským. Detailní popis 
událostí po roce 1620 odhaluje základní postupy a strategie rekatolizace, 
formálně (správně) ukončené roku 1671 počátkem pravidelného vedení 
zpovědních seznamů. Autorka se mohla opřít také o vlastní předchozí vý-
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zkumy trhových knih a analyzovat povahu majetkových změn s ohledem 
na intenzitu prodejů a osoby kupců. Tyto pasáže přinášejí mj. několik 
zajímavých příkladů pevné konfesijní identity na straně jedné (chování 
emigrantů, kteří byli přesvědčováni ke konverzi a návratu, ale odmítli) 
a naopak čistě formálního přijetí katolické víry na straně druhé. V obou 
případech se ukazuje, že i z otázek zdánlivě ekonomického charakteru – 
u emigrantů šlo totiž o jejich původně konfiskované statky – lze vyčíst 
řadu dalších podstatných aspektů měšťanského života. Pozornost byla 
věnována rovněž zahraničním obchodníkům a knihkupcům, možnostem 
jejich vlivu i jejich sledování městskou správou. Celkově šlo autorce o re-
striktivní, disciplinační otázky rekatolizace, které jsou pojímány ve spojitosti 
s disciplinací sociální (kontrola pohybu obyvatelstva, chudinské otázky). 
Z perspektivy normativních pramenů se přitom zdá, že „první etapa pobě-
lohorského procesu katolické konfesionalizace“ skončila již rokem 1629, tedy 
s koncem práce pražské reformační komise. Poté mělo být rekatolizační 
úsilí postupně převrstveno a propojeno se sociální politikou a disciplinací 
obyvatelstva. Druhou polovinu 17. století charakterizovalo již jen upevňování 
konfesionalizace, a to formou nařízení týkajících se detailnějších otázek 
pravověrnosti, excesů, účasti na ceremoniích a mravnostních záležitostí. 
Stěžejní role světských, tj. zeměpanských a městských institucí, kterou 
autorka v této souvislosti konstatuje, je pochopitelně nasnadě, když je vo-
lena perspektiva sociálněhistorická a nikoli církevně teologická (formování 
doktríny a organizace církve).

Postup o úroveň níže umožnil dále analyzovat odraz normativních 
opatření v samotném městě, v jednání městské správy a příležitostně i vy-
braných měšťanů. Především na základě městské korespondence se autorka 
věnovala případům svatokrádeží, pověr a čarodějnictví, které však, nutno 
říci, představovaly spíše jednotliviny. Z povahy pramenů ostatně vyplývá, že 
zmíněné otázky nelze v rámci jednoho města příliš systematicky zkoumat, 
ani z nich vyvozovat obecnější závěry. Stěžejním momentem této části 
nicméně zůstává autorčin poznatek, že koncem 17. století „se náboženské 
otázky vytrácejí z centra zájmu panovnické politiky a jsou definitivně nahrazeny 
obecným konceptem ‚gute Policey‘, v němž náboženská politika, respektive policie 
zaujímá jen dílčí postavení“ (s. 182). Prezentovaný rozbor pramenů je v této 
souvislosti přesvědčivý, ačkoli přesnější by snad bylo uvést, že se vytrácejí 
konfesijně restriktivní, tedy rekatolizační aspekty, nikoli náboženské, neboť 
tzv. „gute Policey“ byla v oné době s náboženstvím bytostně svázána (otázky 
mravnosti a křesťanské disciplíny), což se zřetelně ukazuje v porovnání se 
sekularizací politiky státu v 19. století.

Správní momenty rekatolizace zakončuje rozbor perspektivy církev-
ních institucí, zejména arcibiskupství. Opět jde o pečlivou analýzu pramenů 
s ohledem na otázky cenzury a vyhledávání nekatolické literatury. Autorka 
dospívá k názoru, že pro dané období byla charakteristická „minimální 
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snaha církevní moci podílet se na zeměpanské politice ‚gute Policey‘, tj. pokusu 
zakomponovat rekatolizační, úzce nábožensky definovanou politiku do širšího 
konceptu reglementace života městské společnosti. Naopak, katolická církev sou-
středila od osmdesátých let pozornost na prohlubování kvality katolické zbožnosti 
obyvatel, která sice souvisela i s morální kvalitou života farníků, ale ta v církevní 
politice nehrála dominantní roli“ (s. 192). Je samozřejmě otázkou pro další 
výzkum, zda takto, dle povahy archivních pramenů striktně rozdělený po-
hled jednotlivých úřadů může mít paralelu v oddělených oblastech myšlení 
a sociální praxe ve městech (domnívám se spíše, že nikoli).

Výjimečnost publikované sondy podtrhává snaha nahlédnout celý 
problém rekatolizace i ze strany postojů měšťanů, v tomto případě pro-
střednictvím rozboru jejich posledních vůlí a pozůstalostních inventářů. 
Co se týče závětí, 723 dokumentů, zachycujících navíc vyváženě obě po-
hlaví i různé sociální vrstvy, je bezesporu dostačujícím souborem pro tuto 
analýzu, ačkoli míra reprezentativnosti je poněkud složitější: autorka se již 
v úvodu odvolává na studii J. Peška a v jejích intencích se zajímá o poměr 
dochovaných vůlí ke všem testamentárním aktům, které v dané době byly 
učiněny (tj. poměr mezi dochovanými a – hypoteticky – nedochovanými 
testamenty). Podle mého by však otázka měla být spojena spíše s pomě-
rem ke všemu kšaftování schopnému obyvatelstvu (k tomu jsou nicméně 
nutné matriky), zvláště pokud se jedná o problematiku jednání obyvatel 
měst. Kromě toho reprezentativnost dochovaného vzorku je odvislá také 
od náročnosti kladených otázek. Při rozboru závětí analyzovala autorka 
arengy a zbožné legáty, v nichž sledovala konfesijní aspekty a dospěla při 
tom k závěru, že se v testamentech odrážejí náboženské změny, i když 
s jistým časovým odstupem. Katolické formy zbožnosti se prosadily teprve 
od 80. let 17. století. Poněkud nevysvětleno zůstalo tvrzení o „postupné 
reflexi tridentské formy katolické zbožnosti“ (s. 213), u něhož není jasné, zda 
je tím myšlena větší intenzita legátů, nebo legáty jako takové. Škoda také, 
že stranou důkladnější pozornosti autorky zůstaly odkazy na zádušní mše, 
neboť právě ty je možné považovat za jistý ukazatel (ne)úspěchu tridentské 
reformy, a to v souvislosti s učením o očistci. Stejně tak lze litovat rezignace 
na podrobnou analýzu zbožných odkazů jednotlivým institucím ve vztahu 
k církevní topografii města a strategiím řádů a jejich bratrstev. Celkově je 
tato kapitola – zabírající nicméně pouze menší část textu (33 s.) – drob-
ným zklamáním, zejména proto, že neumožní další komparaci, neboť zde 
chybějí jakákoli statistická data, jež by ostatně také usnadňovala ověření 
výsledků. Problém povrchnosti analýzy se dobře ukazuje u charitativních 
odkazů: autorka například tvrdí, že intenzita odkazů před a po roce 1620 
byla stejná, což není nic překvapivého; detailnější rozbor struktury těchto 
legátů by však mohl ukázat proměny s ohledem na charitativní instituce 
a strategie testátorů. Není také jasně uvedeno, které subjekty byly do ka-
tegorie příjemců charitativních legátů zařazeny – v této souvislosti je totiž 
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zajímavý jen velice malý výskyt legátů. Blíže nevysvětleno zůstalo i tvrzení, 
že „je zřetelný rozdílný přístup protestantského a katolického prostředí k charitě“ 
(s. 231). Konečně závěr, podle něhož byla charita významnou, ale nikoliv 
obligatorní součástí katolické zbožnosti, by bylo lépe formulovat se sou-
slovím „testamentární charita obyvatel Nového Města pražského“, neboť mimo 
testamentární praxi, v náboženské literatuře a veřejném jednání tomu bylo 
v dané době jinak.

Kniha je zakončena rozborem inventářů měšťanských pozůstalostí se 
zřetelem k vlastnictví knih. Autorka patří k předním domácím spe cialistům 
na dané téma, k němuž publikovala již řadu studií, zde se věnovala širší 
problematice cenzury a poté obsahu pozůstalostí, a to detailněji v případě 
měšťanských elit. Analýze podrobila 598 inventářů ze 17. století, z nichž 
ve 45 % byly obsaženy knihy. Konstatuje značný podíl nekatolické (hlavně 
luteránské) literatury, vydané ovšem zpravidla před rokem 1620, což do-
kazuje, že neexistovala kontrola domácností, méně už však, že tyto knihy 
všichni majitelé četli nebo pořídili sami po roce 1620. Autorka uzavírá, 
že katolická konfesionalizace se v knihovnách projevovala, ale zároveň že 
„rekatolizační úsilí doby pobělohorské se ve skladbě měšťanské četby nesetkávalo 
s adekvátní odezvou“ (s. 253) – což je poněkud spekulativní tvrzení, jelikož 
cílem rekatolizace v této fázi nebylo vyhledávání a zabavování závadných 
knih měšťanům, jak ostatně ukazuje i první část práce. Rekatolizační opatření 
se koncentrovala na jiné problémy, církevní řády a bratrstva působily spíše 
performativně a vzdělávacím způsobem a systematičtější distribuce kato-
lické literatury začala teprve koncem 17. století. Závěrem tohoto zkoumání 
tedy je, že měšťané na Novém Městě nevlastnili nijak závratné množství 
katolické literatury – to je velmi podstatné zjištění, které však vypovídá 
jen málo o konfesijní identitě a úspěchu rekatolizace. Výzkum knihoven 
je ostatně spojen s řadou metodologických problémů a jedním z nich je 
otázka role knihy při budování konfesijní identity: nelze ji sice popřít, ale 
značnou úlohu hrála kázání, tisky náboženských bratrstev, obrazy a jejich 
výklady, stejně jako veřejné performance. Jen na základě držby knih tedy 
nelze činit obecnější závěry týkající se náboženských představ. Kladl jsem 
si také otázku, co bylo myšleno několikrát opakovaným tvrzením, že pokles 
podílu náboženské, resp. moralistní literatury v inventářích dokládá nárůst 
kvality knihoven: tj. zda měla autorka na mysli kvalitativní diferenciaci 
četby, anebo vyjadřovala přesvědčení, že duchovní literatura 17. století 
byla méně „kvalitní“ než právnické příručky či historická díla.

Z hlediska konceptuálního je práce více méně ukotvena v mantine-
lech rekatolizace coby „strategie státní a církevní moci“. Přestože se hlásí 
i k novým kulturním dějinám, zejména v otázkách každodennosti (nábo-
ženská praxe, zbožnost), celkově se k této problematice vyjadřuje spíše jen 
v jednotlivých příkladech – zajímavá by byla kupříkladu analýza festivit, 
různých performancí a dalších konfesijně motivovaných akcí. To vše je ale 
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otázka kvality pramenné základny: autorka je vynikající znalkyní pramenů 
k pražským městům, přesto neměla k dispozici materiál, jenž by umožnil 
důkladnější vhled do zbožnosti měšťanů (například do jejich chování 
při zmíněných festivitách, do angažovanosti v náboženských bratrstvech 
apod.). To ovšem nelze vnímat jako nedostatek práce, spíše jako objektivní 
limity zkoumání.

V souhrnu přináší kniha O. Fejtové hned několik podstatných závěrů, 
které posouvají domácí výzkum pobělohorských náboženských poměrů 
v českých městech do další roviny. Ukazuje se předně ne zcela souladná 
taktika světských a církevních institucí při rekatolizaci, což velmi dobře do-
plňuje poznatky, k nimž dospěl Alessandro Catalano při výzkumu vytváření 
rekatolizačních strategií. Je zjevné, že o systematicky vedené rekatolizační 
politice institucí všech stupňů nelze hovořit, neboť odlišné představy mělo 
arcibiskupství, zeměpanská správa, město, ale roli hrála třeba i vzájemná 
konkurence jednotlivých církevních řádů uvnitř města. Na Novém Městě 
pražském vystupovala městská správa autoritativně a bránila vlastní práva 
proti zásahům církevních úřadů. To vše jsou důležité výchozí předpoklady 
pro další zvažování úspěchů či neúspěchů náboženské reformy v českých 
zemích. Stejně tak je kniha vybídnutím k dalším podobně koncipovaným 
sondám a spolu s analýzou poměrů v Jindřichově Hradci z pera Josefa 
Hrdličky bude tvořit základní vzor pro navazující bádání.

Tomáš Malý

*

Vladimír V a v ř í n e k :  Cyril a Meto-
děj mezi Konstantinopolí a Římem
Praha, Vyšehrad 2013, 376 s., ISBN 978-80-
7429-344-3

Kniha Vladimíra Vavřínka, našeho 
předního medievisty a byzantologa, věno-
vaná osudům Cyrila a Metoděje, vychází ze 
starší práce vydané již v 60. letech 20. století. 
Byla však důkladně přepracována a podstat-
ně rozšířena a rozhodně nabízí laickému 
publiku, jemuž je primárně určena, podstatně 
více, než slibuje její skromný název – ten by 
snad mohl čtenáři podsunout dojem, že se 
jedná o pouhé vylíčení osudů Cyrila a Meto-
děje během jejich působení na Moravě. Vav-
řínek naproti tomu zprostředkuje čtenářům 
plastickou fresku života a působení obou 
bratří na pozadí raně středověkých dějin 
celé tehdejší Evropy s rozsáhlými exkurzy 
do dějin byzantské říše, Konstantinopole 
nebo křesťanské věrouky.

Vavřínek hodnotí Velkou Moravu 
v době vlády Mojmíra I. jako konsolido-
vaný stát, opírající se o soustavu hradů 
a ovládaný knížetem, elitami, s nimiž se 
radil, a jejich družinami. Za hlavní složku 
obyvatelstva považuje svobodné zeměděl-
ce, kteří odváděli daně v naturáliích a byli 
povinováni službami. Christianizaci Moravy 
pak popisuje jako christianizaci shora pod 
patronací knížete a s nutným souhlasem 
elit. (Pribinu ovšem vykresluje jako pohana 
a odmítá zmínku o údajném vysvěcení jeho 
kostela – považuje ji za marginální vsuv-
ku v nedochovaném textu, již dochovaný 
pramen jenom slepě převzal.) Předpokládá, 
že už v té době byl misijní tlak z Pasova 
poměrně silný. Dokládá však i přítomnost 
kněží z Dalmácie a severní Itálie, opíraje 
se nejenom o půdorysy kostelů, ale také 
o Kyjevské listy, jež vycházejí ze staré tam-
ní misijní příručky. Největší pozornost však 
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Vavřínek pochopitelně věnuje působení 
byzantské misie. Kromě vyzvednutí prak-
tického významu výuky v domácím jazyce 
Vavřínek v duchu svých odborných textů 
ukazuje i nebývalou intelektuální odvahu 
Konstantinovu, jež neměla v tehdejším by-
zantském prostředí obdoby. Za jablko sváru 
mezi Konstantinem a Metodějem a franc-
kým klérem na Moravě považuje právě 
jazykový experiment obou bratří, zejmé-
na jejich snahu využívat staroslověnštinu 
jako liturgický jazyk. Ve shodě se starším 
bádáním se domnívá, že s několikaletým 
působením při výuce domácích žáků mělo 
jejich angažmá na Moravě skončit – bratři 
však museli také dosáhnout jejich vysvěcení 
a Vavřínek novátorsky hledá jejich prvotní 
cíl v Gradu, kde, jak se domnívá, hrozil mi-
nimální střet zájmů. Protože však představy 
obou bratří vzbudily prudký odpor (dokla-
dem by měla být disputace v Benátkách), 
museli oba bratři zvolit jiné řešení. Vše jim 
usnadnil sám papež Mikuláš I., který je měl 
pozvat k sobě. Rozhodli se tedy pro Řím. 
Zde slavili úspěch a podařilo se jim získat 
podporu nového papeže, který nakonec Me-
toděje ustanovil sirmijským arcibiskupem, 
aby jej k sobě připoutal a zároveň potvrdil 
nárok papežství na oblasti pod správou za-
niklé metropole. Na dalších stránkách Vav-
řínek podrobně popisuje jak osudy Velké 
Moravy, tak obtížné Metodějovo působení 
na vratké ploše vymezené zájmy Svatoplu-
ka, papeže, Byzance, franckého kléru a do-
mácích nepřátel. Velkou pozornost věnuje 
zejména otázce dalšího využití slovanského 
jazyka v liturgii, jež byla klíčovým bodem 
Konstantinova „programu“, stejně jako v pí-
semnictví, kde se Metoděj pokusil propůjčit 
slovanštině svou hojnou překladatelskou 
a spisovatelskou činností status kulturního 
jazyka. Na rozdíl od mnoha starších autorů 
vidí Vavřínek v tomto úsilí doklad značné 
myšlenkové originality, jež se sotva mohla 
opřít o byzantské kulturní dědictví, neboť 
Byzanc se stavěla k misiím obecně dosti 
skepticky a představa o možné rovnosti ja-
zyků jí byla zcela cizí. Knihu uzavírají úvahy 
o osudech cyrilometodějského dědictví. 

Vhodným doplňkem je kromě bohaté 
černobílé i barevné obrazové přílohy rejst-
řík spolu se stručným seznamem literatury. 
I přes nevelký rozsah seznamu literatury 

překvapí, že v něm chybějí práce D. Třeštíka 
a H. Wolframa. Přes tuto drobnou výtku je 
kniha sice tradičním, avšak čtivým, myšlen-
kově bohatým a zralým dílem, jež čtená-
ře provede osudy cyrilometodějské misie 
v širokém kontextu dějin tehdejší Evropy. 
Přestože je kniha určena spíše laickému pu-
bliku, Vladimír Vavřínek nikdy neopomíjí 
své postřehy, názory a postoje neokázalým 
způsobem vyargumentovat. Lze tedy velmi 
dobře sledovat, jak ke svým závěrům dospěl. 
Tím ukazuje historii jako problém, hledání, 
diskusi, a tím jí prokazuje snad ještě větší 
službu než popularizací svých závěrů a roz-
šiřováním historického povědomí.

David Kalhous

Dariusz Andrzej S i k o r s k i :  Koś-
ciół w Polsce za Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego Rozważania nad granicami 
poznania historycznego
Poznań, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza (Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia 
nr. 216) 2011, 572 s., ISBN 978-83-232-
2259-0, ISSN 0554-8217

Autor z historické fakulty Univerzity 
Adama Mickiewicze v Poznani se rozhodl 
revidovat veškeré názory týkající se raného 
křesťanství v panství prvních dvou historic-
kých Piastovců. Přistoupil k tomu vyzbrojen 
nejen důkladnou znalostí písemných, ale 
též archeologických pramenů, a dále olbří-
mí literatury, kterou polští autoři několika 
generací na uvedené téma napsali. Po úvod-
ním exkursu do problematiky slovanského 
pohanství se Sikorski věnuje křtu knížete 
Měška a okolnostem působení dvou jmé-
nem známých biskupů v jeho panství, totiž 
Jordana a Ungera, stejně jako jejich statusu 
a pravděpodobnému sídlu. Obsahem celé 
kapitoly je záhadný regest nazývaný Dago-
me iudex, považovaný zpravidla za podříze-
ní papežskému stolci Měškem a symbolické 
obdarování jeho územím. Pro důvod tohoto 
kroku hledá autor analogie na Velké Mora-
vě v postupu Svatoplukově, který vyplývá 
z buly Industrie tue. 

Velmi podrobně se zabývá tzv. českou 
teorií v případě christianizace Měškova pan-
ství (nejstarší podoba kostelů, bohemismy 
v liturgii, české ovlivnění polské analistiky, 



521

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

církevní vliv z jihu atd.), v zásadě všechny 
momenty však odmítá a spíš uvažuje o sas-
kém prostřednictví. Reinterpretací pramene 
dochází ve stopách P. Wiszewského k zá-
věru, že Dobravu (Doubravku) doprovázel 
do Velkopolska nejspíše jen jeden kněz, 
a nikoli nějaká kohorta misionářů. Další 
velký okruh představuje tzv. hnězdenský 
sjezd, založení polské metropole roku 
1000 a vznik sufragánních biskupství. Au-
tor konstatuje existenci jakési staré tradice 
o aspiraci Prahy na arcibiskupství, bez toho 
však, že by šlo rozhodnout, zda jde o odraz 
nějaké reality či zmatek způsobený autory, 
stejně kriticky a skepticky ovšem pohlíží 
na názory o počátcích polských biskupství, 
které také nevycházejí z jednoznačného 
pramene, ale z pozdějších zpráv a novo-
dobých interpretací. Sám Sikorski říká 
na konci knihy, že čtenář marně očekává 
syntetizující závěr, protože řešení mnohých 
z naznačených problémů mají někdy až tři 
či čtyři varianty a nelze se pro žádnou roz-
hodnout. Nejstarší církevní dějiny česko-
-polského prostoru však bez této knihy již 
psát nelze. Libor Jan

Michael L i n d n e r :  Jacza von Kö-
penick (ca. 1125/30–1176). Ein Slawen-
fürst des 12. Jahrhunderts zwischen dem 
Reich und Polen. Geschichte aus einer 
Zeit, in der es Berlin noch nicht gab
Berlin, Viademica Verlag Berlin 2012, 214 s., 
ISBN 978-3-939290-17-9

Nedlouho před rokem 1170 kanovník 
svatovítské kapituly Vincencius usoudil, že 
by neměly upadnout v zapomenutí vzne-
šené a slavné skutky druhého krále Čechů 
Vladislava, a proto se ve svém díle s netaje-
nou radostí rozepsal o roku 1157, kdy jeho 
hrdina přesvědčil polského knížete Bole-
slava IV. Kadeřavého, že by měl přijmout 
smírčí návrhy císaře Barbarossy. Odměnou 
mu byl nejen podíl na kořisti, nýbrž i císa-
řova náklonnost, která do Čech přivedla 
družinu polských, v rukojmí daných uro-
zenců, přičemž jeden z nich, jakýsi nadaný 
hošík (bone indolis puerulus) a jediný syn 
knížete Laksy (filius unicus principis Lakse), 
v Praze zemřel. Tolik náš zpravodaj, jenž si 
patrně uvědomoval, že skromná poznámka 
na okraji neříká zdaleka vše, nicméně na-

vzdory upřímné snaze nedokázal vylepšit 
vlastní chatrné vzpomínky svědectvím lépe 
zpravených svědků a popletl i jméno pol-
ského knížete. Budiž mu ale jistou omluvou, 
že nebyl sám, neboť v podstatě všichni po-
zorovatelé bezmocně tápali mezi Laksou, 
Jaksou, Ajaxem, Jasonem a Saxem. Kým 
tedy byl?

Dobovým náladám úměrnou odpověď 
nabídl českému publiku Václav Novotný, 
když v „Laksovi“ rozpoznal polského voj-
vodu Jaksu, jednoho z aktérů závěrečného 
dějství velké tragédie polabských Slovanů, 
jejichž osud se naplnil ve druhé polovině 
12. století. Polský Jaksa měl být posled-
ním, kdo se vzepřel markraběti Albrech-
tu Medvědovi a v roce 1156 se zmocnil 
Braniboru, který statečně, leč marně hájil 
do 11. června 1157. O Jaksově slovanskosti 
nepochybovala ani polská a německá lite-
ratura, a protože majetkové a příbuzenské 
svazky rovným dílem odkazovaly na Kop-
ník, Olbín a Miechów, byl Jaksa střídavě 
prohlašován za velmože polabského, slez-
ského, či malopolského původu. Z vášnivě 
vedené diskuse také vzešel návrh, že by se 
za Jaksou mohly skrývat dvě osoby, jedna 
z Kopníku a druhá z Miechówa. Povážlivě 
rozevřený názorový vějíř nyní doplnil pří-
spěvek Michaela Lindnera, jenž začal pátrat 
v místních souřadnicích (Geschichte aus einer 
Zeit, in der es Berlin noch nicht gab) a v pro-
měnách říšského Polabí za vlády prvních 
Štaufů (Ein Slawenfürst des 12. Jahrhunderts 
zwischen dem Reich und Polen). A výsledek?

Pomineme-li nezvykle rozsáhlý, meto-
dicky i koncepčně však velmi cenný úvod 
(Jacza – der Fürst, der aus dem Dunkeln kam, 
s. 7–36) a obecně stylizované, k vrstvám 
paměti se obracející závěrečné slovo (Jac-
za – der Fürst, der aufgerieben worden war, 
s. 147–164), je výklad rozdělen do čtyř ka-
pitol. Samotného Jaksy si všímají pouze dvě 
z nich, zbylé stránky jsou věnovány zániku 
drobných a dlouho nezávislých slovanských 
knížectví mezi Havolou a Sprévou, které 
po roce 1150 rychle pohltili sousedé, Dedo-
ny (Wettiny) ovládaná východní (lužická) 
marka, řetězec askánských statků a magde-
burské arcibiskupství (Freunde oder Feinde, 
s. 97–116), a zlepšování země pod žezlem 
lužických a po roce 1245 braniborských 
markrabat (Nachfolger: Markgraf Konrad 
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von Ostmark, s. 117–146). Pravidlům tra-
diční biografie se ovšem vzpírá i struktura 
životopisných pasáží, jež nejsou uspořádány 
podél časové osy, nýbrž problémově. Nej-
prve se autor vyrovnal s pokrevními vztahy 
a „menší urozeností“ polabských knížecích 
rodů (Bluts bande oder: Wer solche Verwandte 
hat, braucht keine Feinde, s. 37–66), aby v na-
vazující části upozornil na možné příčiny 
Jaksovy slabosti pro piastovské Polsko (Jacza 
– Wer war er und wenn ja, wie viele, s. 67–96).

Jaksův příběh, nad nímž se od roku 
1157 vznášel stín neodvratné rodové zkázy, 
sice upoutal zájem dobově nepříliš vzdále-
ných glosátorů, nicméně jejich příležitostné 
zápisky nepatří právě k nejúplnějším. Není 
tak známo, kdy se Jaksa narodil, ani kdo 
byli jeho rodiče. Jedna nepřesná zmínka 
z něj udělala „synovce“ braniborského 
knížete Přibyslava, který ale veškerá prá-
va odkázal markraběti Albrechtu Medvě-
dovi. Ještě o něco dříve, snad kolem roku 
1145, se Jaksa přiženil do rodiny mocného 
dvorského palatina Petra Vlasta a s polskou 
podporou nakrátko dobyl hrad Branibor. 
Po jeho pádu se stáhl do Polska, a zatímco 
staré rodové sídlo v Kopníku přenechal 
pomořanským knížatům Bohuslavovi a Ka-
zimírovi, v malopolském Zvěřinci (Zwie-
rzyniec) založil na synovu památku klášter, 
kam pozval kolonii doksanských premonst-
rátek. V šedesátých letech se vydal na dru-
hou pouť do Svaté země, po návratu uvedl 
do Miechówa kanovníky Božího hrobu, 
a přestože se v závěru života připletl k dy-
nastickým půtkám, značný vliv si uchoval 
až do konce svých dnů, a splněno mu tak 
bylo i poslední přání, neboť jeho ostatky 
spočinuly v miechówském klášteře.

Nevelký, vnitřně navíc dosti nesourodý 
soubor pramenů, jenž dnes zahrnuje ztrace-
nou kroniku Petra Vlasta (Carmen Mauri ), 
traktát braniborského kanovníka Jindřicha 
(Tractatus de captione urbis Brandenbrug), ná-
pis na olbínském tympanonu a hrstku listin-
ných zmínek (s. 177–181), se stal místem 
drsné, nezřídka i nacionálně laděné názorové 
výměny. Michael Lindner se proto přidržel 
zkušenosti kriticky školeného editora, při-
čemž zajímavou nápovědu našel v dutých 
fenicích (brakteátech). První ražby opusti-
ly knížecí mincovnu krátce po Přibyslavově 
smrti v roce 1150 a všechny zachycovaly 

Jaksu v majestátu se symboly zeměpanské 
moci. V nešťastném roce 1157 nechal umístit 
na okraj mincovního pole hrdý opis „Jaksa, 
kníže z Kopníku“ (IACZA COPTNIC CNES), 
osmý a poslední typ byl dán do oběhu někdy 
kolem roku 1165 a nedlouho poté, nejspíš 
s převzetím hradu pomořanskými knížaty, 
se kopnická mincovna odmlčela.

Pečlivým, do širokého historického 
kontextu vsazeným rozborem fenikových 
ražeb, které se řídily saským a nikoliv pol-
ským vzorem a zdůrazňovaly výlučnou vazbu 
ke Kopníku, Michael Lindner prokázal, že 
Jaksa pocházel z rodu slovanských, na Spré-
vě usazených knížat. Jeho práva si nedovolil 
zpochybnit ani Albrecht Medvěd, přestože 
měl dost dobrých důvodů a v roce 1157 
i jedinečnou příležitost, aby se vypořádal 
s nevyzpytatelným sousedem, a shodně, tedy 
bez námitek, byla přijata Jaksova dohoda 
s pomořanskými knížaty. Počátek Jaksovy 
kariéry za východním břehem Odry Michael 
Lindner provázal s Petrem Vlastem, jenž se 
roku 1144 vypravil do Magdeburku, kde 
chtěl získat ostatky svatého Vincenta, a ces-
tou se nejspíš zastavil v Kopníku, kde mu 
mohl padnout do oka zdatný kněžic, z něhož 
vzápětí učinil svého zetě. Že by se Polsko 
mohlo stát místem zaslíbeným, začal Jaksa 
tušit v roce 1146, kdy mladší piastovská 
knížata odrazila výpad římsko-německého 
krále Konráda III. a převzala patronát nad 
polabskými Slovany. Zbytek pochybností se 
rozplynul po ztrátě Braniboru, kdy se Jaksa 
přesunul do malopolského Miechówa.

Nápaditá výprava do světa posledního 
kopnického knížete se liší od tradičně sdí-
lených představ, které v polabských Slova-
nech spatřovaly nevinnou oběť germánské 
rozpínavosti. Jaksa sice byl výhonkem sta-
rého knížecího rodu, nicméně on sám se 
dobrovolně zřekl dědictví předků a raději 
hledal štěstí ve službách piastovských kní-
žat. Michaelem Lindnerem sklenutý a šikov-
ně převyprávěný příběh však nabízí mno-
hem víc. Názorně a bez předsudků sleduje 
proměnu obtížného německo-slovanského 
sousedství v jednotnou, zemi vzdělávající 
a budující obec. Martin Wihoda
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Böhmen und seine Nachbarn in der Pře-
myslidenzeit
Hrsg. von Ivan Hlaváček und Alexander Pat-
schovsky. Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag 
(Vorträge und Forschungen, Bd. LXXIV) 
2011, 488 s., ISBN 978-3-7995-6874-6

Jde již o čtyřiasedmdesátý svazek řady 
sborníků s bílo-olivovězeleným přebalem, 
které vznikají jako výsledky zasedání Kost-
nického pracovního kruhu pro středověké 
dějiny, jež se konají pravidelně v Reichenau. 
Editoři připravili celkem dvanáct příspěvků, 
jejichž autory je šest českých historiků a dva 
polští, dva rakouští, jeden maďarský a jeden 
německý kolega; úvodem přispěli editoři 
a závěrečným shrnutím Christian Lübke. Ač 
některé z reichenauských sborníků přinesly 
v minulosti témata téměř třaskavá a jejich 
četné příspěvky jsou dodnes citovány jako 
hvězdy či hvězdičky osvětlující další cestu, 
celkový charakter příspěvků pertraktované-
ho sborníku lze označit spíše za přehledný 
a usedlý. Avšak i z této charakteristiky lze 
najít výjimky. 

Prvním z nich je bezesporu příspěvek 
Herwiga Wolframa, který ukazuje, jakým 
způsobem je nutné uvažovat o nejstarších 
dějinách a především o terminologii jejich 
pramenů, a jak pozdější interpretace kom-
plikují společnou odbornou řeč (kmen, lid, 
národ, Střední Evropa, Středovýchodní Ev-
ropa atd.). Zabývá se také stářím a kvalitou 
názvu Čechy, resp. Češi, Morava (Moravané) 
či Polsko, v několika případech pak sleduje 
rané útvary jako Sámovu říši, karantánské 
vévodství, Illyrii 818-823, Pannonii od 30. let 
do roku 876, Čechy a Moravu v 9. století, kdy 
vidí zprostředkující roli Moravy pro vznik 
přemyslovské, piastovské a arpádovské mo-
narchie značně skepticky (s. 71). Konstatuje 
obecnou závislost uvedených tří útvarů (reg-
na) na východofrancké a poté německé říši, 
lenní vazby považuje spíše za komunikační 
platformu, než důkaz o podrobení. Nešlo 
podle něj o zavedené státy.

V mnoha vrstvách sleduje vliv Čech 
na rozdělené Polsko ve 13. století Tomasz 
Jurek. Nebyly to jen politické, ale často spí-
še ekonomické, kulturní a někdy i právní 
faktory, které obě sousední země propo-
jovaly a zprostředkovávaly jejich kontakty. 
Všímá si také vztahů ve sféře církevní, jak 
v obsazování beneficií, tak velmi zřetelně 

v prostředí žebravých řádů. Polská politika 
Přemysla Otakara II. a Václava II. je pak 
od uvedeného autora představena s důvěr-
nou znalostí a v patřičných konsekvencích. 
Oceňuje celo- či velkopolskou královskou 
vládu Václava II. značně vysoko, jako dobu 
snahy o nastolení vlády práva při dodrže-
ní zvyklostí jednotlivých polských zemí 
(s. 192). Obraz nepřítele Čecha známý z kro-
niky Galla Anonyma (a naopak u Kosmy) 
na přelomu 13. a 14. století střídá v pra-
menech vyobrazení nepřátelského Němce. 
(Přístup Galla a Kosmy měl nepochybně 
více literární a osobní, než reálný kořen.)

Nového komplexního pohledu se dosta-
lo expanzi Přemysla Otakara II. v příspěvku 
Reinharda Härtela. Celkově dochází k pře-
svědčení, že expanze Přemyslovců, tj. Václa-
va I. a jeho syna, nebyla ani tak dílem uváž-
livého konceptu, jako spíše nabízejících se 
příležitostí, kdy se kupř. rakouským angažmá 
král otec pokoušel „pacifikovat“ neklidného 
syna. K ovládnutí Rakouska by nepochybně 
nedošlo bez vymření Babenbergů a nikoli 
bez pozitivního přístupu tamní (rakouské 
a později i štýrské) šlechty, která si přála 
stabilnější situaci. Autor správně poukazuje 
na propojení šlechty ze severního Rakouska 
se šlechtickými rody z jižních Čech a jižní 
Moravy, které započalo nicméně již před 
Přemyslem Otakarem II. Za velmi sporné 
lze ovšem považovat autorovo mínění, že 
expanze jižním směrem byla především 
věcí přemyslovského krále a česká šlechta 
na ni pohlížela s nelibostí, protože musela 
krom jiného nést válečné náklady (s. 236). 
Angažmá českých hejtmanů nepochybně při-
vedlo do Rakouska mnohé urozence, jejichž 
jména nejsou vesměs známa, a ti mohli ze 
situace profitovat, služby králi byly navíc 
odměňovány, nešlo o povinnosti v rámci ja-
kéhokoli vztahu závislosti šlechticů k vládci 
(poddanský, lenní atd.). To ostatně potvrzuje 
i pozdější situace při správě Polska. 

Českou (a moravskou) šlechtu v polo-
ze mezi utvářením domén a pocitem souná-
ležitosti přibližuje Marcin R. Pauk. Polský 
odborník se v minulosti zabýval některými 
aspekty vývoje šlechty ve 12. a 13. století 
(soukromé klášterní fundace, angažmá za-
hraničních rodů), sám však ucelený koncept 
jejího vzniku nepodal, a tak se chtě nechtě 
musel přiklonit ke stávajícímu převláda-
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jícímu paradigmatu (F. Graus, D. Třeštík, 
J. Žemlička), byť neutajuje kritické názo-
ry, které s uvedeným pojetím nesouhlasí, 
a dokáže o nich přemýšlet (s. 259–260). 
Základem sociálního postavení šlechty bylo 
podle něj zastávání úřadů a podíl na kní-
žecích příjmech, tím pádem i participace 
na moci, při omezené držbě alodu. Nelze 
souhlasit s jeho skepsí, že by nebylo možné 
nalézt přímé linie mezi Kosmovými uroze-
nými z počátku 12. století a šlechtou 13. sto-
letí (s. 255). Např. předkové rozrodu pánů 
s erbem dvou leken jsou doloženi u Kosmy 
i dalších kronikářů, ve 13. století existu-
jí větve z Drnholce (potomci zakladatele 
dolnokounického kláštera Viléma z Pulína), 
z Letovic, z Rychnova, z Ředhoště, z Úžic. 
Ve 14. století byly tyto větve buď vymřelé 
nebo společensky pokleslé. Tvorba šlechty 
byla velmi dynamickým procesem a vyža-
dovat na ní jednoznačné komplexní důkazy 
kontinuity je velmi ošidné, protože tak to 
nefungovalo ani mezi 13. a kupř. 15. stole-
tím, byť na konci období došlo k formální 
stabilizaci tzv. panského stavu, tzn. nejelit-
nější elity, která nevycházela ze starobylosti, 
jíž se oháněla, ale z momentálního stavu 
přísedících zemského soudu. A příkladů je 
mnohem více... Nelze souhlasit s autoro-
vým výkladem podporujícím údajně „feu-
dalizaci“ beneficiárního systému, že totiž 
král Václav II. získal od Oldřicha z Hradce 
jeho české majetky za doživotní kastelán-
ství na Brumově (s. 261). Nebylo to v roce 
1296, ale 25. července 1294, Oldřich králi 
odkázal své statky v případě, že by zemřel 
bez mužského dědice (stejně by na něj 
spadly, nicméně se to nestalo), a obdržel 
Brumov a luckou provincii jako dík za ta-
kovou velkorysost. 

Další autoři podávají přehledy v ná-
sledné tematice: Josef Žemlička pojednává 
v rozmáchlém a užitečném textu o roli kní-
žat Čechů a králů Čech v širších politických 
souvislostech, především ale o jejich vztahu 
k Říši, Zdeněk Měřínský se obdobně za-
měřuje na moravská údělná knížectví, Petr 
Som mer přibližuje počátky katolického 
kultu, Petr Kubín se věnuje snaze císaře 
Otty III. prosadit kult sv. Vojtěcha, Marie 
Bláhová sleduje odraz česko-říšských, často 
napjatých vztahů v dobové historiografii, 
Norbert Kersken si zase všímá obrazu pře-

myslovských Čech v říšském dějepisectví 
(těžko říci, kdo mu poradil, aby citoval 
v poznámkách tak obskurní literaturu, 
jako je Cyril Hádek, Konec Přemyslovců 
v Čechách, měli však zasáhnout editoři, 
na druhé straně u české literatury mnohé 
důležité tituly chybějí), Václav Bok pojed-
nal o působení středohornoněmeckých 
básníků na dvorech přemyslovských králů. 

Publikace dává německému zájemci, 
který neumí česky, solidní přehled o star-
ších českých dějinách i soudobé historiogra-
fii, úhelným kamenem nějakého myšlenko-
vého posunu v dané oblasti se však nestane.

  Libor Jan

Klaus B i r n g r u b e r  und Christi-
na S c h m i d  (Hg.), unter Mittarbeit 
von Herwig Weigl: Adel, Burg und Herr-
schaft an der „Grenze“: Österreich und 
Böhmen. Beiträge der interdisziplinären 
und grenzüberschreitenden Tagung in 
Freistadt, Oberösterreich, vom 26. bis 
28. Mai 2011
Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum 
(Studien zur Kulturgeschichte von Oberöster-
reich, Folge 34) 2012, 240 s., ISBN 978-3-
85474-269-2

„Přeshraniční“ konferenci konanou 
ve Freistadtu v květnu 2011 díky iniciativě 
rakouských medievistů je třeba ocenit též 
jako příspěvek k výzkumu historických po-
dob společného kulturního světa, který byl 
roztržen v polovině 20. století. Otázka histo-
rického významu hranic vystupuje v tomto 
kontextu jako naléhavé téma, jež však není 
snadné konkrétně pojednat.

Obecně významné otázky předložila 
autorská čtveřice Klaus Birngruber, Alice 
Kaltenberger, Thomas Kühtreiber a Chris-
tina Schmid v úvodní studii Adel, Burg und 
Herrschaft im Unteren Mühlviertel. Ein inter-
disziplinärer Versuch zum mittelalterlichen 
Adels-, Burgen- und Grenzbegriff. Vydatným 
zdrojem pramenů byla sbírka amatérské-
ho badatele v Mühlviertelu A. Höllhubera. 
První z otázek míří k možnostem rozezná-
ní šlechtického sociálního milieu. V 11.–12. 
století byly v Dolním Mühlviertelu nejvý-
znamnějšími rody pánů (Herren) z Pergu 
a z Machlandu. Podstatnou složku soudobé 
společnosti tvořila vrstva svobodných, tzv. 
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Edelfreien (liberi, nobiles, milites), jež mezi 
sebou udržovali hojné pokrevní a spoje-
necké vazby (cognati, amicis). Severním 
směrem, tj. dále od Dunaje, dokladů svo-
bodných ubývá. Kolonizační činnost zde 
častěji provozovali nesvobodní ministeri-
álové v režii mocných šlechtických rodů. 
Z archeo logického pohledu autoři konstatu-
jí, že mezi movitými nálezy nelze šlechtické 
prostředí rozeznat. Co se týče nemovitých 
památek, nachází se v daném území vedle 
několika hradů množství menších objektů 
označovaných jako Burgstall, jejichž sociální 
a majetkové souvislosti mizí v neznámu. Ke-
ramické nálezy z opevněných lokalit spadají 
do intervalu od doby „okolo roku 1000“ 
do druhé poloviny 13. století. Od 13.–14. 
století se i v Dolním Mühlviertelu setkává-
me s mnohými dvory, někdy opevněnými, 
jež občas nesou jména rytířských rodů. To 
je projev pestrého sociálního prostředí, jež 
se prolíná se selským stavem. 

Druhá otázka směřuje k pojmu hrani-
ce v raném středověku. Podstatný závěr je, 
že intenzivnější vztahy směřující na sever, 
vyznačené zejména styky na úrovni vý-
znamných šlechtických rodů, se datují až 
do průběhu 13. století. 

Obsáhlou studii o pasovském bis-
kupském panství severně od Dunaje 
podal Franz-Reiner Erkens (Bischöfliche 
Herrschaft im Nordwald: Der Passauer Bi-
schöfe herrschaftliche Präsenz im Norden 
der Donau). Vlastní světskou doménu se 
biskupům podařilo vytvořit pouze na se-
verním břehu Dunaje. Jako její součást 
bylo pojímáno také samotné město Pasov. 
Podstatné rozhojnění majetků znamenalo 
darování klášterství pasovských benedik-
tinek v Niedernburg Fridrichem Barba-
rosou roku 1161. Z východu byla rozvoji 
biskupské domény postavena mez rakous-
kým vévodou. Hranice mezi biskupstvím 
(Říší) a vévodstvím se v raném novověku 
ustálila na řece Ranna.

Sabine Felgenhauer-Schmiedt (Herr-
schaftszentren und Adelssitze des 10. bis 
13. Jahr hunderts im nördlichen Waldviertel: 
Der Beitrag der Archäologie) čtenáře pře-
náší přes historickou hranici do Dolního 
Rakouska. Autorka připomíná intenzivní 
propojení Podunají s přilehlými oblastmi 
včetně Moravy. Nálezy „slovanské“ kerami-

ky pocházejí také z hradiště v poloze „Sand“ 
na katastru Oberpfaffendorf poblíž Raabsu, 
z jehož opevnění bylo získáno dendroda-
tum 926–930, jež spadá do období příměří 
mezi Jindřichem I. a Maďary. Nástupcem 
hradiště v poloze „Sand“ byl snad nedale-
ko ležící Raabs, Kosmovo castrum Racouz. 
Archeologický výzkum přinesl doklady 
o kamenné zástavbě hradu již pro počátek 
11. století. Keramické nálezy opět vykazují 
vztahy ke „slovanskému“ prostředí. 

Sondu do struktury šlechtické společ-
nosti sestavil pro severní části Dolního Ra-
kouska Roman Zehetmayer (Zur Struktur 
des Adels im nördlichen Wald- und Weinviertel 
bis um 1150). Vedle urozených rodů, které 
se podílely na ovládnutí severních partií ba-
benberské marky, se věnuje postavení osob 
závislých na předních šlechticích. Četné 
svobodné rody (Edelfreien) vstupují bě-
hem 12. století do ministeriálního poměru. 

Libor Jan v příspěvku Zur Frage der 
Entstehung des böhmisch-mährischen Adels 
und der Entwicklung grosser Herschaftskom-
plexe in Grenzgebieten nejprve podal přehled 
držby majetků v jižním moravském a čes-
kém pohraničí, jež lze doložit ve 12. sto-
letí. Ve 13. století byla oblast obohacena 
intenzivní kolonizací vedenou šlechtickými 
rody. Ty mohly v některých případech půdu 
uchvátit z pozice významných úřadů (pur-
krabství/kastelánství) v přemyslovských 
centrech, ale obvykle se mělo jednat o pro-
sté dary krále. Zájmem panovníka bylo též 
svěřit to které purkrabství do rukou věrné-
ho šlechtice, jehož odměnou byly požitky ze 
souvisejících statků-beneficií. Tento systém 
nakonec připomíná podle autora lenní drž-
bu známou ze západního prostředí.

Do mladšího období (14.–15. století) 
je směřována studie Elisabeth Gruber („das 
last uns pey tag und pey nacht wissen“. Burg 
und Stadt Freistadt zwischen Landesherrschaft, 
Adel und Bürgerschaft) o složité pozici města 
Freistadtu/Cáhlova v pohraničním regionu. 
Město bylo významným místem na obchod-
ní cestě a zároveň neslo tíhu úlohy zemské 
pevnosti. Článek je příkladnou sondou 
do středověkého městského prostředí.

O dvou desítkách let výzkumu tábor-
ského hradního areálu zpravuje Rudolf 
Krajíc (Die Taborer Burg. Vom königlichen 
Herrschaftszentrum zum Befestigungselement 
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der Hussitenstadt). Mezi podstatné výsledky 
patří objev zbytků druhé mohutné válcové 
věže patřící ke královskému hradu ještě 
ve 13. století a stop zděných konstrukcí (též 
13. století) souvisejících s blíže neznámým 
sídlem – snad vítkovským – před vznikem 
královského hradu.

Cílem studie Roberta Novotného (Die 
Rosenberger und der südböhmische Niederadel. 
Zur Rolle der Herrschaftsburgen in den Be-
ziehungen zwischen den Patronen und ihrer 
Klientel  ) je osvětlení vztahů mezi správou 
rožmberských panství a klienty z řad nižší 
šlechty na základě třetího stížného dopisu 
proti upálení M. Jana Husa. Iniciátor dopi-
su, regent rožmberského dominia Čeněk 
z Vartemberka, využil k získání signatářů 
a jejich pečetí zavedeného správního sys-
tému. R. Novotný poukazuje, že stížný do-
pis není dokladem náboženského zanícení 
„zemanské“ šlechtické skupiny, ale výrazem 
loajality k patronovi. 

Zlata Gersdorfová sestavila multidis-
ciplinární přehled bádání o vývoji hradu 
Českého Krumlova (Die Anfänge der Burg 
Krummau in Böhmen. Die Burg als Symbol 
der Macht und als Ausdruck von Kulturtrans-
fer). Neopomněla podstatné přínosy výzku-
mů posledních desetiletí, jakým bylo obje-
vení metalurgického pracoviště z přelomu 
13. a 14. století na druhém nádvoří, jakož 
i velmi pravděpodobnou existenci obou ja-
der hradu již na konci 13. století. Zmiňuje 
uměleckohistorické a stavebněhistorické 
názory, jež spojují vítkovské (rožmberské) 
hrady s kuenringovskou Vitorazí, potažmo 
s působením stavební hutě cisterciáckého 
kláštera ve Zwettlu. 

Tomáš Durdík a Petr Chotěbor přispě-
li článkem Festen und kleine Burgen als Sitze 
des Niederadels in Böhmen. V práci nalezne-
me tendenci posuzovat každý objekt indi-
viduálně, v souvislostech, bez paušalizace. 
Musíme velmi litovat, že v takto nastoupené 
cestě neuvidíme T. Durdíka pokračovat. Ne-
jen tvrze, zejména „jeho“ hrady, by to moc 
potřebovaly.

Michael Rykl (Die Baugestalt zweier 
unterschiedlicher Festen in Südböhmen um 
1490 und ihr folgender Wandel. Zu den 
Aussagemöglichkeiten der Bauforschung) 
prezentuje výsledky vlastních stavebněhis-
torických průzkumů dvou pozdně středo-

věkých jihočeských tvrzí, v Sudkově Dole 
a Cuknštejnu u Nových Hradů. Komparace 
jejich stavebního vývoje vede autora k zá-
věru o dvou různých životních či rodo-
vých strategiích. V případě Sudkova Dolu 
jde o konzervativnost, stabilitu, trvalost, 
v případě Cuknštejna o neustálé stavební 
proměny, potřebu okázalé reprezentace, jež 
však zjevně v některých momentech přesa-
hovala stavebníkovy možnosti. Tato témata 
M. Rykl bezpečně rozpoznává a rozvíjí. 

Vhodným pohraničním územím pro 
srovnávací pohled je Chebsko, jemuž se sys-
tematicky věnují Vilém Knoll a Tomáš Karel 
(Burgen im Land zwischen Böhmen und dem 
Reich. Der gegenwärtige Erkenntnis stand zum 
älteren Horizont der Adelssitze im Egerland). 
Chebsko je známo mj. díky fenoménu mi-
nisteriality, jejíž otisk představuje skupina 
hradů vykazujících románské prvky nebo 
celé části (například Skalná, Hazlov, Starý 
Hrozňatov, Libá, Ostroh). Podrobné stu-
dium těchto staveb přineslo poznatky k je-
jich nejstarším fázím, jež přebíraly model 
odvozený od říšských falcí. Vedle hradů se 
vyskytují četná tvrziště (popřípadě opev-
něné dvory), jež patrně sehrály úlohu při 
několika vlnách kolonizace. 

Filip Kasl referuje o projektu výzkumu 
menších „feudálních“ sídel a jejich vazeb 
na těžební areály v západních Čechách 
(Small feudal Settlements and Their Relation 
to Mining of Mineral Resources in the West of 
Bohemia). Nezbývá než popřát, aby výzkum-
ný záměr plzeňské katedry dospěl ke kon-
krétním výsledkům a publikaci.

Závěrečné slovo bylo vyhrazeno autori-
tě Jana Klápště (Adel, Burg und Herrschaft – 
eine ewig strittige Problematik der tschechischen 
Mediävistik). Jeho text je směřován k čes-
kému badatelskému prostředí jako bilance 
dosavadní diskuse a jejích „bolavých míst“, 
zároveň chce cizímu čtenáři zprostředkovat 
základní orientaci v tomtéž. Prochází známá 
písemná svědectví o členech společenských 
elit, u nichž předpokládáme vlastní sídlo, 
pojednává stručně, ale v současných inten-
cích výstižně, o vazbě románských kostelů 
k sídlům – dvorcům (curtis). Nově navrhuje 
ztotožnění kostela sv. Gottharda z příběhu 
o uzdravení ženy ze vsi Běstviny vypravova-
ného Kanovníkem vyšehradským s kostelem 
v Pařížově. V krátkosti jmenuje případy Ře-
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čan a Jakuba u Kutné Hory, u nichž známe 
stavebníky, ale postrádáme kontinuitu ge-
nealogie. Tu naopak spatřujeme v případě 
Svojšína v západních Čechách, z něhož se 
rod přesunul na Volfštejn. Výsledky archeo-
logických výzkumů (Vroutek u Podbořan 
a Bedřichův Světec) vedly ke zpochybnění 
představy o úzké prostorové vazbě kostela 
a vlastního sídla. 

Dále jsou probírány dva „nekoneč-
né“ spory. V prvém případě je čtenář při 
revizi argumentace nucen přitakat, že pro 
hypotézu o zeměpanském původu Jindři-
chova Hradce není k dispozici žádná opora. 
Ve druhém případě sporu o počátky hrabi-
šických hradů je čtenář přiveden k přesvěd-
čení, že rané datování saského hrabišického 
Borschensteinu není přípustné. Jan Klápště 
klade na váhu i skutečnost, že předatování 
hrabišických hradů by si vyžádalo „fantas-
tické nové znění“ konceptu českých stře-
dověkých dějin. 

Na závěr je zařazen exkurs „o hradě 
na strmé skále“. Užití historického označení 
manifestuje opět co možná nejotevřeněj-
ší přístup k problému identifikace hradu 
Přimdy. J. Klápště se přiklání k tradičnímu 
ztotožnění zříceniny Přimdy s castrum in 
prerupta rupe. Filip Laval

Tomáš V e l í m s k ý :  Páni ze Svojší-
na, Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí 
Mže
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2013, 
250 s. + 16 stran barevných příloh, ISBN 978-
80-7422-238-2

K pánům ze Svojšína, dalšímu počinu 
z ediční řady Nakladatelství Lidových no-
vin Šlechtické rody Čech, Moravy a Slez-
ska, přivedla Tomáše Velímského, jak sám 
přiznává, náhoda. Autor anotované práce 
vedl diplomovou práci Pavly Matějkové 
na téma Zmrzlíků ze Svojšína v pozdním 
středověku. T. Velímský se problematikou 
šlechty na přelomu raného a vrcholného 
středověku dlouhodobě zabývá, po zdaři-
lé publikaci o Hrabišicích tak doplnil další 
kamínek do mozaiky prací o šlechtických 
rodech. 

Kniha je rozčleněna do deseti chrono-
logicky strukturovaných kapitol. V prvních 
třech se autor věnuje počátkům rodu a jeho 

členům až do 15. století, ve čtvrté si všímá 
osob, které používaly stejný erb jako rod ze 
Svojšína (tři červené latě ve stříbrném poli). 
Pátý oddíl je zasvěcen Petru Zmrzlíkovi 
ze Svojšína, v další kapitole se Velímský 
pokouší vysledovat jeho předky v původ-
ním rodu. Poslední kapitoly líčí Petrovy 
potomky až do vymření rodu v polovině 
16. století. 

Páni ze Svojšína jsou jedním z prv-
ních rodů v českých dějinách, u kterých 
je doložen jejich predikát, podle lokality 
v západních Čechách se píší již v 70. letech 
12. století. Ve vsi samotné se nachází časný 
románský kostel, u něhož se předpokládá, 
že byl vybudován místními vlastníky. Rod si 
buduje poměrně rozsáhlou doménu v této 
oblasti, dělí se do tří linií, které samy sebe 
označují podle dalších sídel, jimiž jsou 
hrady Třebel a známější Volfštejn. I přesto 
šlo o rod spíše regionálního významu – jak 
T. Velímský uvádí, na každého z členů sta-
tisticky připadají tři zmínky v písemných 
pramenech. Kromě 12. (a 13.) století nikdo 
z rodu nezastával žádný úřad u dvora, ani 
nebyl kastelánem královského hradu. 

Autor, přesně jak si vytkl v úvodu, 
se brání nadužívání popisu doby – ne-
vypráví rozsáhlé příběhy o bitvách nebo 
významných politických zvratech, aby 
napsal, že se vlastně vůbec neví, zda se 
sledovaní jedinci těchto událostí zúčast-
nili. O vysoké politice píše pouze v sou-
vislosti s okamžiky, kdy členové rodu ze 
Svojšína byli jejími spolutvůrci. Tento 
přístup je možné ocenit: pokud totiž čte-
nář sáhne po knize, která se věnuje méně 
důležitému rodu, patrně už zná základní 
historický kontext, není proto nutné mu 
ho znovu připomínat a v podstatě uměle 
zvyšovat rozsah a cenu knihy. 

Z těchto důvodů se historie pánů ze 
Svojšína v průběhu více než dvou set let 
smrskla na několik desítek stránek, obsáhlý 
prostor je věnován dobře doložené osobě 
královského mincmistra Petra Zmrzlíka ze 
Svojšína, jednoho ze stoupenců a ochrán-
ců mistra Jana Husa. Pramenů je relativně 
dostatek i pro jeho syny a mladší potomky, 
kteří taktéž stáli na husitské straně a vedli 
ideové a později také majetkové konflikty 
s Oldřichem z Rožmberka. Pro úplnost je 
třeba dodat, že není zcela jisté, z jaké vět-
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ve původního rodu Zmrzlíkové se Svojšína 
vlastně pocházeli.

Většina knih o šlechtických rodech 
závěrem bilancuje postavení rodu, v ano-
tované publikaci oproti tomu poněkud 
chybí zamyšlení nad významem pánů ze 
Svojšína v rámci české šlechtické obce bě-
hem středověku a raného novověku. Ocenit 
lze naopak bohaté využití archeologických 
a uměnovědných pramenů a literatury. Kni-
hu jistě uvítají všichni ti, kteří se zajímají 
o dějiny šlechtických rodů nebo regionu, 
který je s pány ze Svojšína spojen. 

Jan Škvrňák

Dariusz K a r c z e w s k i :  Francis-
kanie w monarchii Piastów i Jagiellonów 
w średniowieczu. Powstanie – rozwój – 
organizacja wewnętrzna
Kraków, Avalon 2012, 522 s., ISBN 978-83-
7730-070-1

Objemná monografie D. Kar-
czewského mapuje vývoj řádu minoritů 
v Polském království, tedy podstatné části 
česko-polské řádové provincie, od zaklá-
dání prvních klášterů a vzniku provincie 
až do počátků reformace a papežského 
schválení reformní observance, kdy se 
řád rozdělil na dvě větve. Autor nejprve 
sumarizuje hlavní prameny a přehledně 
podává vývoj řádové správy a hlavních 
úřadů. Následuje rozsáhlá kapitola o čes-
ko-polské provincii v daném období, jejím 
budování, stagnaci ve 14. století, úpadku 
za husitských válek a pokusech o opětov-
né vytvoření stabilních řádových struktur, 
které vyústily v „permanentní krizi“. Poté 
se Karczewski detailně věnuje jednotlivým 
kustodiím Polského království a Litevské-
ho velkoknížectví (krakovské, hnězdenské, 
opolské, vratislavské a zlatohorské) a ruské-
mu a litevskému vikariátu, jež byly ustaveny 
s misijními cíli, a shrnuje hlavní okamžiky 
jejich vývoje. Soupis pramenů a literatury 
čítá téměř šedesát stran, v přílohách autor 
podává soupisy zjištěných provinciálních 
kapitul a série jmen řádových provinciálů, 
zasvěcení minoritských klášterních kostelů 
ve zkoumaných kustodiích a mapové zachy-
cení geografického rozložení jednotlivých 
klášterů. Knihu uzavírají jmenný rejstřík 
a pouze na místa s františkánskými kláštery 

omezený rejstřík míst. Karczewského práce 
vychází z pečlivé a rozsáhlé heuristiky v ar-
chivech v Polsku, v našich zemích, na Litvě 
a Ukrajině; k použité literatuře lze dodat jen 
drobnosti (určitě by stály za zmínku studie 
K. Elma, který se šířeji věnoval problemati-
ce „řádových krizí“ v pozdním středověku). 
Autor se přednostně soustředil na témata 
správních a událostních dějin, která ale ro-
zebral s příkladnou akribií a důkladností. 
Anotovaná práce tak představuje důležitý 
základ pro další bádání polské i české.

Tomáš Borovský

Martin M u s í l e k  a kol.: Havelské 
Město pražské ve středověku. Historie – 
archeologie – stavební historie
Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta 2012, 430 s., ISBN 9789-80-87292-
21-1 

Předkládaná kolektivní monografie, 
která vznikla jako výstup stejnojmenného 
projektu řešeného na Filozofické fakultě 
univerzity Karlovy (podpořena byla gran-
tovou agenturou UK) přestavuje po mono-
grafii Dobroslava Líbala a Jana Muka, věno-
vané architektonickému a urbanistickému 
vývoji Starého Města pražského (respekti-
ve po ještě starším zamyšlení zmíněných 
autorů ve spolupráci s Milanem Pavlíkem 
o raně gotickém Havelském Městě) první 
ucelenou práci svého druhu. Přestože ani 
ona nepodává – vzhledem k torzovité pra-
menné základně – zcela jednoznačné odpo-
vědi na nastolené otázky, představuje díky 
důkladnosti zpracování vytýčených témat 
výrazný posun ve stávajícím stavu poznání 
tohoto „města ve městě“. Uznání si zaslou-
ží i pečlivá redakční práce (M. Musílek), 
a sestavení spojeného jmenného a věcného 
rejstříku a vyčerpávajícího seznamu vyda-
ných pramenů a literatury zmiňovaných 
v jednotlivých příspěvcích (Jan Vojtíšek).

K adekvátnosti převodu latinské for-
mulace „nova civitas circa sanctum Gallum“, 
známé pouze z listiny Přemysla Otakara II. 
z roku 1265 pro mincmistra Eberharda jako 
rovněž „stavebního podnikatele“ (a do-
chované navíc jen ve formulářové podobě 
a v porušeném barokním opisu) se vyjadřují 
ve všech historických a historiografických 
souvislostech širšího středoevropského pro-
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storu Josef Žemlička (Havelské Město praž-
ské: realita nebo fikce?) a Martin Nodl (Město 
ve městě. Tzv. Havelské Město: hledání středu 
mezi anomálií a fikcí). Zatímco J. Žemlička se 
přiklání spíše k názoru, že Havelské Město 
mohlo alespoň po jistou dobu představovat 
samostatnou právní entitu, jejíž lokaci je však 
nutné posunout nejdříve do konce vlády 
Václava I., M. Nodl mu právní samostatnost 
v žádném případě nepřiznává, ale naznačuje, 
že šlo o „stavebně svébytný blok kamenných 
domů“, přičemž tyto ve své době mimořádné 
stavební aktivity měly nejspíše přispět k dy-
namičtějšímu rozvoji celého Starého Měs-
ta, s nímž mělo Havelské Město už řádově 
od poloviny 13. století společné opevnění. 
V souvislostech výkladu obou autorů hraje 
roli také interpretace tzv. „solas“, zmíněných 
v Přemyslově listině (a tedy souhlas, či popře-
ní interpretace, již vnesl do literatury v roce 
1975 Jiří Kejř) a obecně i výklad pojmu loka-
ce – zda ji totiž chápat jako náročnou akci se 
všemi i právními atributy, anebo pouze jako 
záležitost stavebně-technickou. Další klíčové 
problémy, totiž možné ztotožnění mincmistra 
Eberharda s mincířem Eberlinem, pravděpo-
dobné stáří Eberhardovo a jména jeho po-
tomků, se přednostně prolínají ve stati Petra 
Schneidera (Eberhardus, magister monete per 
Beoemiam. Několik sporných otázek týkajících 
se jeho osobnosti  ) a Jana Vojtíška (Mincmistr 
Eberhard a jeho potomci. Působení jedné grün-
derské rodiny ve středověkých Čechách), aniž 
by opět autoři dospívali ve všech ohledech 
ke shodným závěrům. I k těmto otázkám již 
existuje početná literatura (na samém počát-
ku stojí „pionýrská“ studie Františka Hoff-
manna a jeho polemika s názory Rostislava 
Nového), a to i vzhledem ke skutečnosti, 
že působnost Eberhardových příbuzných 
se rozhodně nevyčerpávala jen v pražském 
okruhu. Dospívá-li J. Vojtíšek kromě jiné-
ho k závěru, že dobové podnikatele typu 
mincmistra Eberharda lze spíše než za pří-
slušníky dobové městské elity považovat 
za „gründerské rodiny či rody“, nelze v zásadě 
tuto tezi zpochybňovat, ale domnívám se, že 
by měla být včleněna do širšího kontextu 
možného formování patricijských vrstev, re-
spektive šíře chápáno dobové městské elity 
– viz dávnější stať Ludmily Sulitkové pro 
Brno a tam naznačené hypotézy o integraci 
rovněž osob z blízkého panovníkova okru-

hu do horní městské vrstvy, jež například 
podporují v poslední době i zjištění Juraje 
Šedivého pro soudobou Bratislavu. Vojtěch 
Vaněk pak přesvědčivě dokládá (Listina pro 
mincmistra Eberharda a počátky Kutné Hory), 
že častěji zmiňovaná listina Přemysla Otaka-
ra II. z roku 1265 nemohla mít ani nejmenší 
souvislost (jak se původně domníval Kaspar 
Sternberg) se založením Kutné Hory, která 
byla vysazena až na počátku 14. století. 

Do 14. století přenáší svůj badatelský 
zájem Martin Musílek (In novo foro residen-
tis. Sociotopografická analýza Havelského trži-
ště ve 14. století  ). Jeho výzkum orientovaný 
na Havelské tržiště v širším kontextu do-
bového osídlení Starého Města pražského 
je založen na důkladném rozboru Knihy 
soudní s trhovými zápisy z let 1351–1367 
a na seznamech pečetění listin z let 1332 
a 1333 poznamenaných do Staroměstské 
knihy Liber vetustissimus. Autor retrospek-
tivně naznačuje, že jak Staroměstské náměs-
tí, tak i Havelské tržiště přitahovaly k usíd-
lení rodiny tzv. starého patriciátu, který až 
po polovině 14. století začínaly postupně 
ve vrcholném městském správním orgánu 
střídat zástupci prosperujících řemesel. Co 
však především z analýzy předmětných pra-
menů vyplývá, je v naší historiografii pro 
středověk obecně dosud málo reflektovaná 
skutečnost častého střídání majitelů měst-
ských nemovitostí, přičemž uvedená sonda 
toto střídání prokazuje jak v prestižních po-
lohách staroměstského areálu, tak v řemesl-
nických čtvrtích. Z národnostního hlediska 
pak lze evidentně od 30. let 14. století sle-
dovat stále silnější zastoupení českého živlu 
ve střední i horní vrstvě obyvatel Starého 
Města pražského. 

K církevním dějinám jsou zaměřeny dva 
příspěvky. Robert Gája (Dějiny kostela a far-
nosti sv. Havla v době předhusitské  ) sleduje 
nejstarší historii kostela sv. Havla ve vztahu 
k lokaci svatohavelské „čtvrti“ a naznačuje, že 
magdalenitky, později přesídlené na Újezd, 
musely být uvedeny k již existujícímu kostelu 
sv. Havla někdy před rokem 1282. Autor 
současně zdůrazňuje, že při správě kostela 
hrála přinejmenším od počátku 14. století dů-
ležitou roli svatovítská kapitula. Zajímají jej 
rovněž zbožné fundace bohatých měšťanů, 
jakož i rekonstrukce hranic zdejší farnosti 
ve středověku, přičemž dochází k závěru, že 
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do sledovaného areálu zasahoval svými kom-
petencemi v duchovní správě i farní kostel 
sv. Martina ve zdi. Jan Hrdina (Svatohavelský 
kult ve středověkých Čechách. Zpráva o stavu 
výzkumu) sestavil důkladný seznam všech 
svatohavelských zasvěcení v Čechách od 12. 
do 18. století, z něhož lze dobře dedukovat, 
že jen dva kostely nesly nezměněně svatoha-
velské patrocinium kontinuálně. Dle autora 
by navíc bylo možné jen s velkou opatrností 
předpokládat sotva na dvacet kostelů ne-
soucích zmíněné zasvěcení v nejstarší fázi 
(tedy ve 12.–14. století), čímž J. Hrdina 
poněkud relativizuje výsledky dosavadní-
ho bádání Antonína Boháče o patrociniích. 
K obecnému rozšíření kultu nepřispěla ani 
translace světcových ostatků v roce 1353, 
takže větší obliby se světcovu jménu, a to 
zejména v době rekatolizace, dostalo díky 
ryze praktické skutečnosti, totiž že jeho 
„anniversarium“ bylo v našem prostředí 
spojeno s koncem vegetačního cyklu, a tedy 
s vybíráním poddanských dávek.

Další oddíly monografie obsahují dva 
archeologické příspěvky a šest příspěvků 
z oblasti stavební historie. Zdeněk Dra-
goun (Nové archeologické poznatky o Havel-
ském Městě a otázka dokončení jeho lokace) 
vychází z nových dokumentačních prací 
v domech čp. 401 a 402 v Rytířské ulici 
– tedy v součásti centrálního domovního 
bloku Havelského Města. Ačkoli v uvede-
ných domech bohužel provedl předchozí 
investor v roce 2007 řadu neohlášených 
stavebních zásahů, i tak dovolují zde no-
věji objevené stavební relikty rozvíjet ší-
řeji založené úvahy o zástavbě a významu 
lokality v době prvotní lokace. Autor to-
tiž na základě rozboru dochovaných sta-
vebních prvků (a rovněž zbytků unikátní 
„zámkové“ dlažby) naznačuje hypotézu, 
že původní lokace nejspíš nebyla (po roz-
padu lokátorského „konsorcia“) úspěšně 
završena. S jistou pravděpodobností je 
tak nutné počítat s následnou druhou lo-
kační fází. Petr Starec (K archeo logickému 
poznání Havelského Města) dochází na zá-
kladě vyhodnocení všech dosud známých 
archeologických nálezů a situací, jakož 
i geomorfologické situace a komunikační 
sítě k přesvědčivému závěru o postupném 
osidlování zkoumaného prostoru ještě před 
založením Havelského Města. 

Stavebněhistorický blok zahajuje stať 
Miroslava Kováře (Příspěvek k diskuzi o po-
čátku a formování raně gotické zástavby Ha-
velského Města). Autor vychází z důkladného 
průzkumu celkem pěti objektů rozkládají-
cích se v severní i jižní frontě Havelského 
tržiště (domy čp. 403, 404, 414, 510 a 573). 
V kontextu známých informací o podobě 
dalších zde se nacházejících domů formu-
luje jednoznačné závěry v tom smyslu, že 
stavební podoba zdejších domů v době 
vysazení „města“ byla rozmanitá. Již v pr-
votní fázi zde zřejmě byly věžové domy 
s připojeným jednotraktem, ale také domy 
s průjezdní síní a zadním komorovým trak-
tem. Toto období je ještě charakterizováno 
využíváním kvádříkového zdiva (tím tedy 
padají tradované domněnky o přináležitosti 
torz kvádříkového zdiva k ještě románské, 
a tedy předlokační zástavbě). K transforma-
cím zdejší zástavby pak do konce 14. století 
docházelo v několika následných vlnách, 
které se projevily především dodatečným 
podsklepováním uličních traktů a zaklenu-
tím komor. Komplementárním k tomuto 
textu je pojednání Mileny Hauserové (Pří-
spěvek k poznání domovní zástavby Havel-
ského Města), vycházející v prvním plánu 
z dochovaných stavebních reliktů zřejmě 
již patrových zděných řadových domů (čp. 
496, 499, 509 a 510) kolem Havelského 
trhu. Výzkum rovněž dosvědčuje existenci 
zadních křídel domů, jejichž doložitelná 
etapovitá přestavba ale bohužel znejasňuje 
možnou analogii se známými příklady z ně-
meckého prostředí. Autorka rovněž upozor-
ňuje na souvislosti s nedávným výzkumem 
ve Svatopetrské čtvrti, v níž byly doloženy 
románské objekty. Jelikož se ale tato oblast 
dostala vně „václavského“ opevnění Starého 
Města, bylo nepochybně pro zdejší osad-
níky lákavým příslibem možné přesídlení 
do prostor nově lokovaného Havelského 
Města. K stavební podobě domu čp. 509 
se vrací i Michael Rykl (Výpověď stavební 
historie domu čp. 509 pro poznání dějin havel-
ského Města), který podrobně dokumentuje 
celkem pět stavebních fází domu (od polo-
viny 13. století do roku 1371). K proměně 
některých jeho funkcí pochopitelně přispěl 
ničivý požár, který zasáhl Staré Město praž-
ské v roce 1316. Ve specificky zaměřeném 
příspěvku (K opevnění Havelského Města 
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v Praze) naznačuje autor Vladislav Razim, 
že hranici mezi Havelským a „Pražským“ 
městem nelze přesně stanovit a že tuto ne-
zřetelnost dělící linie lze zřejmě považovat 
za podpůrnou indicii toho, že obě sídliště 
měla být od počátku zahrnuta do společ-
ných obvodových hradeb. Bohužel pro 
souvislejší výklad o stavební historii úseku 
hradeb obklopujícího Havelské Město chy-
bějí hmotné i písemné prameny, a tak se au-
tor soustřeďuje na shromáždění unikátních 
údajů k doložitelným třem zdejším branám 
a upozorňuje, že jednu z nich prokazatel-
ně ovládala patricijská rodina, jejíž dům 
stál v sousedství (topograficky byla brána 
identifikována právě podle tohoto domu). 
Ovládnutí brány mohlo mít různé konotace 
včetně svolení panovníka, přičemž vyloučit 
nelze ani majetková práva k místu, jež byla 
starší nežli hradby z doby Václava I. Autor 
dále v souvislosti s obranou Havelského 
Města upozorňuje na prokazatelné historic-
ké doklady využívání překážek v okolních 
městských ulicích (pro počátek 14. a 15. 
století) a na skutečnost, že k uzavření měs-
ta před nepřítelem mohly posloužit zjevně 
i stavby, které k tomu původně nebyly urče-
ny (příkladně věžový dům čp. 404 na rohu 
Rytířské ulice). Dva závěrečné příspěvky 
se vztahují k rozhodující církevní stavbě 
v obvodu Havelského Města. Miroslav 
Kovář (Materiálie k nejstaršímu stavebnímu 
utváření a proměně středověké stavební podoby 
kostela sv. Havla) dokumentuje pozůstatky 
gotické stavby kostela, jehož výstavba se 
předpokládá ve druhé čtvrtině, potažmo až 
ve druhé polovině 14. století, v pozdějším 
zdivu. Ke vzhledu původního kostela, do-
ložitelného k roku 1252, však nelze bohu-
žel pro nedostatek hmotných i písemných 
pramenů říci nic určitějšího. Detailnějším 
pohledem navazuje Hana Černá (K podobě 
zazděného okna jižní věže kostela sv. Havla 
v Praze), která na základě v interiéru věže 
dochované profilace gotického okna (v poz-
dější barokní úpravě) přispívá k poznání 
podoby vnějšího průčelí gotické jižní věže, 
jejíž datování by tedy i podle tohoto staveb-
ního prvku odpovídalo době mezi druhou 
čtvrtinou a polovinou 14. století.

Předkládaná kolektivní monografie je 
dobrým příkladem interdisciplinární spolu-
práce, která jediná může lépe přispět k po-

znání prvotní i dalších fází formování své-
bytného prostoru v oblasti Starého Města 
pražského zvaného tradičně – i když zřejmě 
historicky ne zcela adekvátně – Havelské 
Město pražské. K přednostem publikace ná-
leží kromě již výše uvedených skutečností 
také množství kresebné a fotografické do-
kumentace u jednotlivých textů a zasvěce-
né shrnutí problematiky z pera M. Musílka, 
zveřejněné současně i v anglické verzi.

Ludmila Sulitková

Dalibor P r i x  (ed.): Kostel sv. Bene-
dikta v Krnově-Kostelci
Ostrava, Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Ostravě 2009, 336 s., 
ISBN 978-80-85034-45-5
Petr K o z á k  –  Dalibor P r i x 
–  Michal Z e z u l a  a kol.: Kostel 
sv. Martina v Bohušově
Ostrava, Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Ostravě 2011, 528 s., 
ISBN 978-80-85034-59-2

Dvě monografie vydané ostravským 
územním odborným pracovištěm Národní-
ho památkového ústavu, které jsou věnová-
ny dvěma venkovským sakrálním stavbám 
na území českého Slezska, tvoří volnou 
ediční sérii s podobným grafickým pojetím, 
formálním členěním i celkovou koncepcí 
přístupu k tématu. Ta se vyznačuje zejména 
snahou o zasazení obou staveb do širokého 
rámce dějin regionu, který navzdory svému 
historickému významu na své komplexní 
vědecké zhodnocení stále ještě čeká. Auto-
ři textů v obou monografiích zkoumali sa-
krální stavby v historickém a topografickém 
kontextu, popsali jejich stavební vývoj a sty-
lové analogie, přiblížili výsledky archeolo-
gického výzkumu v interiéru staveb a v je-
jich nejbližším okolí, předložili výsledky 
analýz jednotlivých skupin archeo logických 
nálezů a v neposlední řadě se věnovali umě-
lecké výzdobě i výbavě obou kostelů, a to 
jak z hlediska vědeckých dějin umění, tak 
z pohledu památkové péče. Také okolnosti 
vzniku obou anotovaných monografií jsou 
prakticky stejné. 

Kostel sv. Benedikta nacházející se 
na území kdysi samostatné vsi Kostelec, jež 
je dnes součástí předměstí města Krnova, 
se stal předmětem odborného zájmu „díky“ 
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ničivé povodni z roku 1997. Popovodňové 
sanační práce stály na počátku projektu 
obnovy a zpřístupnění sakristie kostela, 
zahájeného roku 2000 archeologickým 
průzkumem, následovaným restaurátor-
skými odkryvy nástěnné výzdoby interiéru 
sakristie. Podrobné zmapování dějin celé sí-
delní oblasti krnovského újezdu od počátků 
13. století, kdy byl tento újezd na soutoku 
Opavy a Opavice součástí holasické provin-
cie zřízené králem Přemyslem Otakarem I., 
přináší v rozsáhlé úvodní kapitole Dalibor 
Prix. Na pozadí emfyteutické rekolonizace 
probíhající zde od poloviny 13. století líčí 
autor románské stavební počátky kostela 
sv. Benedikta, jenž za své založení kolem 
roku 1240 vděčil tišnovským cisterciačkám 
a jehož stavební historii, posuzovanou v ši-
rokých souvislostech formálních architek-
tonických paralel k okolním oblastem, Prix 
dovádí na více než 100 stranách své studie 
až do druhé poloviny 19. století, respek-
tive do poloviny století 20. Archeologický 
výzkum v kostele (Michal Zezula) přinesl 
řadu detailních poznatků o vzhledu stře-
dověkého interiéru (mj. nález fragmentu 
okenního skla z románské stavební fáze 
kostela). Získané informace byly nadto za-
sazeny do širších souvislostí tvořených dal-
šími archeologickými nálezy z dosud málo 
prozkoumané oblasti krnovského újezdu 
s cílem postupného složení komplexního 
obrazu topografie osídlení raně středově-
kého Krnovska a počátků města Krnova. 

Východní část původní lodi a pres-
bytář s apsidou (dnešní sakristie), jediná 
část středověkého kostela sv. Benedikta 
dochovaná po pozdně barokní přestavbě, 
v sobě ukrývá umělecky i historicky nej-
hodnotnější výzdobu této stavby – nástěn-
né malby vzniklé v několika fázích od ro-
mánské (patrně z doby krátce po dostavbě 
kostela) až po malby ze 70. let 15. století, 
jejichž ikonografickému a formálnímu roz-
boru se podrobně věnovala Zuzana Vše-
tečková. Zejména legenda sv. Benedikta 
z doby kolem nebo po polovině 15. století 
patří svým rozsahem (dochováno 25 vý-
jevů ve čtyřech pruzích, spodní část byla 
patrně zničena při neodborném odsekání 
omítek) i ikonografií k unikátním památ-
kám v českých zemích. Chronologicky 
třetí fázi malířské výzdoby doplňuje v sa-

kristii erbovní galerie, jejímž zadavatelem 
byl podle Karla Müllera v 70. letech 15. 
století hornoslezský zemský hejtman Petr 
Gereb, angažující se výrazně ve službách 
Matyáše Korvína. Zpráva restaurátorského 
kolektivu pod vedením Romany Balcarové 
o pracích prováděných v letech 2001–2007 
poskytuje čtenáři velmi zajímavý a poučný 
vhled do obtížných restaurátorských po-
stupů i s popisem mnoha negativně deter-
minujících vnějších okolností (např. vznik 
rozsáhlé ledové krusty na klenbě vlivem 
nadměrné vlhkosti během zimních měsí-
ců a poškození barevných vrstev maleb). 
V kontextu informace, že vlastník objek-
tu nebyl během osmi let, po opakovaném 
upozorňování ze strany NPÚ ani schopen 
zajistit zasklení okna v sakristii (Dalibor 
Halátek, pozn. 14 na s. 280), vyznívá poně-
kud rozpačitě tvrzení mons. Lobko wicze, 
biskupa ostravsko-opavského, vetknuté 
do průvodního slova této publikace, o „ra-
dostné“ práci restaurátorů (s. 7). 

Také archeologický průzkum zahájený 
roku 1999 v kostele sv. Martina v Bohu-
šově, v jehož rámci došlo k odkrytí rene-
sančních náhrobků pod podlahou kostela, 
byl prvním krokem k plánované stavební 
obnově této, stejnou povodní poničené, 
sakrální stavby. V úvodních kapitolách 
druhé anotované monografie podávají Mi-
chaela Zezulová a Michal Zezula přehled 
archeologických nálezů na Osoblažsku – 
některé z nich pocházejí přímo z kostela 
sv. Martina (např. početný nálezový soubor 
z mladší doby římské a raného středověku, 
který potvrzuje kontinuitu zdejšího osídlení 
od 8. do první poloviny 13. století). Sídli-
štím z mladší doby římské a začátku doby 
stěhování národů v katastru Bohušova se 
věnuje Ondřej Šedo a středověké osídle-
ní Bohušova popisují M. Zezula a D. Prix, 
který na základě urbanistického rozboru vsí 
(s ohledem na nedostatečný archeologický 
průzkum regionu a téměř úplnou absenci 
písemných zpráv) načrtává obraz průběhu 
kolonizace na území Osoblažska, která po-
dle něj nebyla svázána výhradně a přelo-
mově s příchodem Bruna ze Schauenburka 
na Moravu, nýbrž probíhala jako postupný 
proces již před jeho nástupem do úřadu 
olomouckého biskupa. (Prix ovšem zároveň 
nepopírá, že nástup biskupa Bruna zname-
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nal výrazné urychlení a kulminaci celého 
procesu vrcholné kolonizace se vznikem 
typických lesních lánových vsí.)

Stejně jako v předchozím případě je 
páteřní kapitolou celé monografie rozsáh-
lá stať téhož autora. D. Prix se podrobně 
věnuje stavebnímu vývoji kostela sv. Mar-
tina od jeho nejstarších počátků v posled-
ní čtvrtině 13. století (kolem roku 1285) 
až do konce 18. století. Krom precizního 
rozboru architektury (vzory dispozice 
bohušovského kostela nachází zejména 
ve středním Slezsku, přičemž provedení 
stavby připisuje autor členům stavební huti 
kostela sv. Marie Magdaleny v Osoblaze, 
zbudovaného biskupem Brunem ze Schau-
enburka) v sobě tato kapitola „ukrývá“ zá-
sadní pasáže věnované stavitelům prvního 
kamenného vrcholně středověkého hradu 
na Osoblažsku (hradu Fulštejna na ostrož-
ně nad Bohušovem) a zároveň fundátorům 
bohušovského kostela sv. Martina (který se 
stal jejich reprezentativním pohřebištěm) 
– členům jednoho z nejvýznamnějších 
středověkých rodů působících na morav-
sko-slezském pomezí, rodu Fulštejnů. Pri-
xův text o těchto mocných lenících biskupa 
Bruna ze Schauenburka a jeho nástupců je 
významným příspěvkem k diskuzím sou-
časné domácí medievistiky nad konstitu-
ováním a rolí velkých šlechtických domén 
vrcholného středověku v rámci mocenských 
struktur a správy teritoria přemyslovského 
království. Historie rodu Fulštejnů od rytíře 
Herborda, jenž přišel ve službách Bruna 
ze Schauenburka roku 1247 na Moravu 
z Vestfálska, přes Jindřicha z Fulštejna, 
který byl na konci 14. století hejtmanem 
komorních statků olo mouckých biskupů, 
až po Jiřího Supa z Fulštejna, iniciátora 
razantní pozdně gotické přestavby rodové 
nekropole na samém konci 15. století, se 
vine celou kapitolou jako hlavní spojnice 
tématu. Přiblížení více než třísetleté historie 
rodu Fulštejnů na statcích v poříčí Osob-
lahy zakončuje Prix zajímavým líčením 
osudů rodu a svatomartinského kostela 
v turbulencích konfesních sporů mezi ka-
tolictvím a razantně nastupujícím luterán-
stvím, ke kterému se po polovině 16. století 
připojil jeden z posledních potomků rodu 
Jan Sup z Fulštejna. Při čtení těchto pasáží 
Prixova textu čtenáře mírně zamrzí absen-

ce přehledné přílohy s rozrodem Fulštejnů 
a též fakt, že technická úroveň fotografií 
kamenických detailů (což platí i pro zábě-
ry archeologických sond v další kapitole) 
místy znesnadňuje sledování autorových 
podrobných formálních analýz. 

Další kapitoly monografie jsou věno-
vány zhodnocení archeologického výzkumu 
v kostele sv. Martina (včetně rozboru nále-
zových situací pohřbů v interiéru od stře-
dověku až po konec pohřbívání ve druhé 
polovině 17. století, M. Zezula), rozborům 
jednotlivých skupin nálezů: rostlinné mak-
rozbytky z areálu kostela a fary (Věra Čulí-
ková), zvířecí kosti z hospodářského zázemí 
fary (Zdeňka Sůrová), okenní a duté sklo 
z kostela (Hedvika Sedláčková), hrobové 
textilie z kostela (Vendulka Otavská), mince 
ze 13.–19. století z kostela a areálu fary (Jiří 
Militký); nechybí ani podrobná analýza sta-
vebních hmot kostela a jejich původu (Petr 
Martinec – Jiří Ščuka).

Poslední část knihy se zabývá umě-
leckými památkami, zejména unikátně 
dochovanou skupinou náhrobníků členů 
rodu Fulštejnů, dědice jejich panství Vác-
lava Sedlnického z Choltic a jeho manžel-
ky Barbory Liškovny z Německé Lutyně 
(Hana Myslivečková – Karel Müller). To-
muto souboru svým významem a kvalitou 
uměleckého provedení dominuje náhrobní 
deska Jindřicha Supa z Fulštejna († 1538), 
jež je ojedinělým a časným příkladem vlivu 
italského renesančního umění ve Slezsku. 
Osobnosti tohoto církevního hodnostáře 
a posledního skutečně významného člena 
rodu Fulštejnů, jenž svou kariéru spojil ze-
jména se dvorem vratislavských biskupů, 
je věnována samostatná biografická sonda 
Petra Kozáka, korigující mj. některá nepřes-
ná tvrzení s Jindřichem v literatuře spojo-
vaná. V tomto kontextu upoutá pozornost 
redakčně nepodchycená poznámka mons. 
Lobkowicze v průvodním slově publikace, 
opakující právě Kozákem vyvrácené tvrzení, 
že Jindřich Sup z Fulštejna byl též světícím 
biskupem olomouckým (s. 7). Zajímavá je 
kapitola věnovaná postupu restaurování 
náhrobníků (Jakub Gajda), pro laika po-
tom poněkud hůře stravitelná petrografic-
ká analýza hornin, z nichž byly náhrobníky 
zhotoveny (Petr Martinec). Závěr publikace 
tvoří přehled osudů kostela a jeho vnitřního 
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vybavení od počátku 19. do 30. let 20. sto-
letí (Jaromír Olšovský), pohled pracovníků 
památkové péče na obnovu kostela (Hana 
Pavelková – Dalibor Halátek) a poněkud 
nespravedlivě jako apendix zařazená doku-
mentace nálezových situací při rekonstrukci 
fasád kostela (Petra Kaniová), která svým 
obsahem vhodně doplňuje kapitolu Dalibo-
ra Prixe o stavebním vývoji bohušovského 
kostela. 

Přestože publikace vznikala ve znač-
ném chvatu (zapříčiněném okolnostmi 
čerpání finanční dotace a harmonogramem 
prací na rozsáhlé obnově areálu kostela 
a přilehlé fary) a přestože zde prezento-
vané výsledky široce koncipovaného inter-
disciplinárního bádání je třeba chápat jako 
neukončený proces poznání a zpracování 
impozantního souboru materiálů a nálezo-
vých situací, jejichž vypovídací hodnota byla 
mnohdy ovlivněna postupem stavebních 
prací, je nutno smeknout před výsledkem, 
který editoři a široký okruh jejich spolupra-
covníků (celkem dvacet autorů a spoluau-
torů kapitol svazku a další spolupracovníci, 
zejména dokumentátorský a konzervátor-
ský tým archeologického pracoviště) veřej-
nosti předložili. 

Na závěr nelze než vyslovit přání, aby 
se i další – pouze zdánlivě marginální – 
sakrální stavby moravsko-slezského pomezí 
brzy dočkaly stejně velkorysé rekonstrukce 
a komplexního odborného zhodnocení jako 
kostely sv. Benedikta v Krnově-Kostelci 
a sv. Martina v Bohušově. Doufejme jen, 
že se tak nebude dít výhradně v důsledku 
živelních pohrom. Eva Richtrová

Beat K ü m i n :  The Communal Age 
in Western Europe, c. 1100–1800
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, 
154 s., ISBN 978-0-230-53685-2

Kniha profesora raně novověkých 
dějin na University of Warwick se zabývá 
fenoménem komunitního života v před-
moderní době. Publikace pokrývá dlouhé 
období mezi lety 1100 a 1800 a věnuje se 
poměrně velkoryse vymezenému území 
západní Evropy. Za komunitu je považo-
ván menší zeměpisný celek, který spravuje 
skupina mužů v zájmu svém a ostatních 
obyvatel dané lokality. Beat Kümin si ne-

klade za cíl detailní rozbor života obyvatel-
stva, ale podle vlastních slov pracuje spíše 
s „ideálními typy“ a zaměřuje se na určitá 
témata života komunit, jako jsou vznik, 
typické znaky, například kultura, politický 
život nebo vztah s vnějším světem. Autor 
využívá k přiblížení tématu různorodé 
prameny – účty, soupisy majetku, kroniky, 
deníky, normativní prameny, soudní spisy 
a v neposlední řadě také texty zabývající se 
politickým myšlením. 

Publikace je rozčleněna do tří hlav-
ních oddílů. Nejdříve se autor zabývá pří-
padovými studiemi – třemi druhy komunit 
v předmoderní Evropě – italským městem, 
říšskou vesnicí a anglickou farností. Ve dru-
hém oddílu je pak srovnává a v poslední 
části popisuje reflexi komunit v dobových 
textech a v moderní historiografii. Tato 
struktura je sice na první pohled přehled-
ná, ale neumožnila vyhnout se opakování 
určitých témat v různých kapitolách, což 
znesnadňuje orientaci v textu. Kniha je 
doplněna několika fotkami a ilustracemi, 
ale chybí v ní mapy diskutovaných lokalit. 
V textu autor odkazuje na podrobný sez-
nam pramenů a literatury, který je navíc 
opatřen anotacemi, což je nedocenitelná 
pomůcka pro další studium. 

U zrodu italských městských států 
zřejmě stála potřeba vyšších vrstev společ-
nosti chránit se před vojenským ohrožením 
zvnějšku, hájit své obchodní zájmy a zvýšit 
svůj politický vliv. Z konce 11. století již 
existují písemné záznamy o vzniku trvalých 
institucí, které byly voleny členy komuni-
ty. Vesnice Svaté říše římské byly výrazně 
menšími jednotkami s velmi rozdílnými 
podmínkami. Trojpolní systém hospodaře-
ní přiměl obyvatele ke spolupráci a k vy-
tvoření orgánů, které měly řešit případné 
rozepře. Demografický růst měl však nega-
tivní vliv na postavení sedláků ve vztahu 
k jejich pánům, takže prostor pro vyjedná-
vání byl omezen. Na rozdíl od předešlých 
dvou typů komunit stála u vzniku anglic-
kých farností církev a její potřeba rozdělení 
celého území. Později však farnosti začaly 
plnit funkce světských správních jednotek. 
Jejich význam se prohloubil po reformách 
Jindřicha VIII. a revoluční události v 17. 
století prokázaly jejich nenahraditelnost. 
Tato kapitola ukazuje autorovu znalost 
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bohaté pramenné základny, se kterou se 
musel potýkat při studiu takto různorodých 
fenoménů. Je ovšem nucen vybírat jen ome-
zený počet příkladů, nabízí se proto otáz-
ka, zdali je předkládaný obraz komplexní  
a má-li dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Po tomto uvedení do problematiky se 
Beat Kümin pokouší nalézt společné rysy 
popsaných komunit. Počátky všech lze po-
dle něj datovat mezi roky 1100 a 1300. 
O něco složitější je otázka plnoprávného 
členství, v některých ojedinělých lokalitách 
byla účast na rozhodovacích procesech 
umožněna všem dospělým mužům, obvyk-
le však existovala určitá omezení závisející 
na společenském postavení (poddanství, 
velikost a držba majetku, vzdělání). Právě 
volby do místních orgánů byly klíčovým 
rysem popisovaných komunit. Zástupci 
měli určité funkční období a především 
zodpovědnost za svá rozhodnutí. Ačkoliv 
obyvatele spojovala touha po prosperitě ce-
lého společenství, nebylo možné vyhnout 
se určitému vnitřnímu napětí způsobenému 
rozdílnou vírou, rodinnými vztahy či gen-
derovou nerovností. Chod komunit ovliv-
ňovaly v neposlední řadě také vnější vztahy. 
Výzkum ukázal, že i ve společnostech, kde 
byla silná poddanská závislost, se vyvinula 
určitá forma komunitních struktur. Dále se 
pak obyvatelé raně novověké Evropy museli 
potýkat se zvyšující se mocí státu, což se ne 
vždy setkávalo s pozitivním ohlasem. Nová 
legislativa byla mnohdy považována za zby-
tečnou a komplikující zavedený řád věcí.  

Pro předmoderního člověka hrála 
klíčovou roli místní identita, přináležitost 
k menší komunitě, nikoliv ke státu nebo ná-
rodu. Místo při budování této identity mělo 
i vytváření společné lokální paměti dolože-
né řadou kronik, které dodnes slouží jako 
důležitý pramen. Myšlenka širší participace 
na fungování určité komunity byla známa 

už od antiky, ale až ve druhém tisíciletí se 
rozšířila na venkov – do vesnic a farností. 
Tyto ideje šly později ruku v ruce s refor-
mací. Moderní historiografie nabízí několik 
úhlů pohledu. Podle některých byla hnací 
silou uvnitř komunity touha po „obecném 
blahu“, tyto pohledy zdůrazňují především 
pozitivní rysy komunitního života. Na dru-
hou stranu se však někteří badatelé vyjad-
řují kriticky zejména k vyloučení podstatné 
části populace z účasti na politickém životě. 
Tato kapitola nabízí výborné srovnání vývo-
je idejí a umožňuje lepší uchopení celého 
tématu a jeho zařazení do kontextu moder-
ní historiografie. Zejména je pak důležité 
nepřeceňovat význam komunit a nevidět 
v nich předchůdkyně demokratických in-
stitucí, tak jak je známe dnes.

Jak sám autor uvádí, jeho práce od-
povídá posledním trendům v historiografii 
a rozšiřuje škálu zkoumaných témat. Ze-
jména věnuje pozornost lidem, kteří nestáli 
na špičce společenského žebříčku, pokouší 
se do určité míry sledovat i jejich myšlenko-
vý svět, což není především u nejnižších slo-
žek populace vůbec jednoduché. Poněkud 
problematický je výchozí koncept „ideál-
ních typů“. Sám Beat Kümin zdůrazňuje 
místní rozmanitost, zejména ve vztahu mezi 
komunitami a jejich pány. Míra samospráv-
nosti jednotlivých lokalit závisela na libo-
vůli těch, kterým podléhaly, proto mohou 
být některé obecné závěry minimálně dis-
kutabilní. Jednotlivá témata by si zasloužila 
podrobnější analýzu provedenou na větším 
počtu lokalit a následné srovnání. I přesto 
je však kniha The Communal Age in Western 
Europe užitečným úvodem, který umožní 
rychlé zorientování se v dané problemati-
ce a zejména díky výborně vypracovanému 
seznamu literatury usnadní ostatním histo-
rikům počáteční fáze výzkumu.

Věra Slováková
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Dějiny 19. a 20. století

Jiří K ř e s ť a n :  Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění
Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka 2012, 570 s., ISBN 978-80-7432-
253-2

Pokud ještě přežívá ve vědomí široké veřejnosti vzpomínka na osob-
nost Zdeňka Nejedlého (1878–1962), pak zřejmě ve zkarikované podobě 
směšného a samolibého starce se stříbrnou kšticí, který mezi pionýry pronáší 
moudra o nové komunistické budoucnosti, jak ho zachytil filmový režisér 
Jiří Mencl ve slavném filmu Skřivánci na niti, nebo možná snad jako au-
tora teze o komunistech jako přímých dědicích české národní, pokrokové 
tradice. Je však nepochybné, že Nejedlý po celou první polovinu 20. sto-
letí patřil mezi výrazné a uznávané osobnosti českého kulturního života. 
Nebyl pouze historikem, jenž rozpracoval „pokrokovou“ filozofii českých 
dějin, která oživovala Palackého a Jiráskovu národní koncepci dějin o vizi 
komunistického poselství, ale již dávno předtím pronikavě komentoval 
spor o smysl českých dějin. Nebyl jen dlouholetým profesorem hudební 
vědy na univerzitě v Praze, který oslavoval „národní“ skladatele Smetanu 
a Fibicha a programově ignoroval „nenárodního“ Dvořáka a jeho žáky, 
ale také uznávaným autorem (byť nedokočených) dějin husitského zpěvu. 
Nebyl jen autorem velkých, na několik svazků koncipovaných biografií 
R. Wagnera, B. Smetany, T. G. Masaryka a V. I. Lenina, jež zpravidla také 
zůstaly nedokončené, ale i autorem pozoruhodných experimentů jako 
například v malých textech o Nietzschem a Fibichovi. Nebyl jen angažo-
vaným intelektuálem, který se živě podílel na kulturních a společenských 
debatách před i po první světové válce jako publicista, kritik i redaktor 
kulturních levicových časopisů, takže posmrtný soupis Nejedlého textů, 
„jež“ – slovy Jiřího Křesťana – „rozmnožoval se zarputilostí grafomana“ (s. 15), 
zaznamenal na 4000 publikovaných jednotek (knih, studií, článků, recenzí, 
referátů, polemik etc.). Po roce 1945 byl také politikem a ministrem, který 
se podílel na kulturní politice poúnorového režimu diktatury proletariátu 
a stál u vybudování komunistického monopolu na myšlení i u ovládnutí 
vědeckého provozu v Československu podle sovětského vzoru. Jak se 
stalo, že se Nejedlý, o němž vznikla kniha již za jeho života v roce 1938, 
stal vzorovým obrazem komunistického učence a vědce? Přestože se Jiří 
Křesťan na napsání biografie Nejedlého pečlivě připravoval přinejmenším 
dvacet let a publikoval kromě velkého rozboru Nejedlého pojetí české 
otázky z roku 1995 nejméně dva tucty dalších nejedlovských studií, stál 
před ním bezpochyby nelehký úkol. Nezapřel v sobě především archiváře 
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a z hlediska archivní heuristiky se úkolu zhostil opravdu bravurně. Až 
ohromující je znalost Nejedlého pozůstalosti, rozsáhlé korespondence, 
publikovaných a nepublikovaných vzpomínek rodiny, přátel, stoupenců 
i různých patolízalů (to zvláště z poválečného, politického období Nejedlé-
ho života). Potěšující je také důkladnost, s níž autor dohledával informace 
o svém hrdinovi a jeho válečných letech v SSSR v ruských archivech. Jak 
ale vyváženě uchopit amorfní bytost a texty Zdeňka Nejedlého, tohoto 
„posledního obrozence“, jak ho Křesťan mimo jiné označuje, jež odrážejí úděl 
levicového intelektuála, který v českých zemích ve 20. století balancoval 
mezi idealismem a ideologií, vědou a politikou?

Jiří Křesťan se rozhodl pro tradiční biografický koncept a sledoval 
svého hrdinu chronologicky od narození k smrti. Knihu rozdělil do sedmi 
kapitol a epilogu, v němž svá zkoumání brilantně shrnul a přitom sledoval 
také Nejedlého „život po životě“. Kapitoly mají postmoderně pohádkové 
názvy (např. Kapitola sedmá, v níž „poslední husita“ odchází a vrací se svižné 
pimprle 1945–1962), které svědčí o snaze překonat adorační, blasfemické, 
nebo dokonce difamující nástrahy historické biografiky pomocí nadhledu, 
ironie a vtipu. To se autorovi většinou daří nejen v názvech kapitol (srov. 
třeba vtipný rozbor tělesných rozměrů při řešení otázky jeho „velikosti“ 
ve vztahu k Masarykovi). Křesťan tím těžké téma odlehčil a posunul kni-
hu – bezpochyby záměrně, jak naznačuje i její originální grafická úprava 
– od čistě historiografické formy blíže ke krásné literatuře a knize jako 
uměleckému artefaktu. S vtipně ironickým laděním textu úplně nekore-
sponduje snad jen název knihy, který bezděky evokuje stereotypní obraz 
osamělé a svým okolím nepochopené geniality „politika a vědce“, ač vlastní 
text pro většinu jeho života vypovídá spíše o opaku: o společensky vášnivě 
angažovaném „katedrovém socialistovi“, který v čele svých příznivců a žáků 
bojuje za ideál pravdy, krásy a sociální spravedlnosti. Zdá se mi, že teprve 
ve stáří pozoruje autor Nejedlého narůstající osamocení, které se snažil 
odvrátit, jak výstižně Křesťan napsal, ve „větší potřebě splynout s jednotným 
kolektivem pochodujícím vpřed“ (s. 375). 

Jiří Křesťan přistoupil k náročnému úkolu s pokorou historika, který 
si je vědom omezenosti poznání, jež je hluboce ovlivněno autorovou vlastní 
životní zkušeností. Metodou se proto otevřeně přihlásil k hermeneutickému 
postupu diltheyovsko-gadamerovského „porozumění“ a „vciťování“. Nedal 
si za úkol detailně analyzovat vývoj a proměnu Nejedlého myšlenkových 
pojmů a názorů v rozsáhlém díle, tedy nezajímal ho tolik zrod autora 
a proměna jeho myšlení v rámci proměny diskursivních formací. Chtěl 
hrdinu sledovat v jakési „subjektivitě“ a rozhodl se popsat jeho chování 
v různých situacích, vysledovat „orientace v sociálních a kulturních vazbách“ 
a v neposlední řadě i vazby v „subtilním soukromém životě“ Nejedlého i jeho 
blízkých. Je to tak trochu pokus odpovědět na otázku, kým byl „člověk“ 
Nejedlý. Autor tak vyrazil na jednu z možných a vlastně tradičních cest his-
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torické biografiky a výsledek opravdu připomíná napínavý historiografický 
román. Když čtenář přijme toto metodologické východisko, které sugeruje 
představu o subjektu, který se více méně autonomně1 a v konzistentním, 
nepřerušovaném pohybu šine proudem života a dějin, a když nebude poža-
dovat důslednější tázání po místě Nejedlého textů v síti a proměně diskurzů 
nacionalismu, socialismu, vědy, literatury, krásna a vůbec politična, případně 
se nebude ptát po proměnách habitu intelektuála typu „katedrového socia-
listy“ (Nejedlý mezi jinými Nejedlými) v dlouhé perspektivě celé poloviny 
20. století, bude obdařen velkým, čtivým příběhem s pozoruhodnými 
psychologizujícími postřehy a až neuvěřitelným množstvím biografických 
podrobností a charakteristických anekdot. Cenný je jistě zdařilý portrét 
Nejedlého intimní osobnosti a popis jeho vztahu k ženám a rodině, stejně 
jako připojená souběžně se odvíjející „malá biografie“ Nejedlého manželky 
Marie, jež přerůstá skoro až do historické mikrostudie o ženách „velkých“ 
mužů, jež se obětovaly pro práci obdivovaného manžela na úkor vlastního 
zdraví, štěstí a – jak bylo zcela obvyklé – kariéry.

Nerad bych, aby to vypadalo, že se autor koncentroval pouze na in-
timní život. Jiří Křesťan usiloval o celkovou vyváženost a všechna důležitá 
témata podává přibližně stejným rozsahem. Je proto pochopitelné, že 
Nejedlého velké texty a publikace, jejich koncepce i přijetí ve společnosti 
jsou ve zkratce spíše představeny, než analyzovány. Na druhou stranu se 
Křesťan vůbec nevyhýbá tématům, která by mohla vyznívat kontroverzně 
(např. Nejedlého vztah k sovětským monstrprocesům ve druhé polovině 
30. let). Pokouší se je uchopit za pomoci dobových vyjádření aktérů i svěd-
ků (často v pamětech a korespondenci) a hermeneutického porozumění, 
jež ho přivádí k často podnětným postřehům. Stačí připomenout mistrný 
výklad Nejedlého myšlenek o vztahu intelektuála a moci po jedné z ná-
vštěv Sovětského svazu: „Nejedlý se domníval, že sovětská společnost se brání 
‚rozkladné činnosti‘ intelektuálů toho typu, jako byli Nejedlému u nás v tu dobu 
Karel Čapek, Emanuel Rádl či Josef Pekař. ‚Disciplina nejen není zlo, ale … je 
to veliká ctnost.‘ Nad individualistickou pravdu stavěl Nejedlý pravdu objektivní, 
jíž se měl intelektuál podřídit […]. Známkou pravého muže bylo podle něj umění 
přizpůsobit se, když se dostane do rozporu s masou“ (s. 193).

Někdy se zdá, že autor přece jen trochu podléhá adorační atmosféře 
svých pramenů (např. když na s. 278 popisuje údajné nadšení sovětských 
žáků na základě jejich vzpomínek, vydaných v roce 1978: „Nejeden student 
po vyslechnutí Nejedlého řeči [ve špatné ruštině, jak Křesťan výše připomněl] 
začal uvažovat o změně své závěrečné práce – tak přesvědčivě a seriózně před-
nášející působil.“  ) a někdy text působí ambivalentně, zvláště tam, kde se 
zabývá oportunistickým jednáním Nejedlého během proměn mocenského 

1 Neboť, jak autor píše na s. 15, impulzy Nejedlý vstřebával „často mimoděk, v chvatu, 
[…a proto…] lze někdy jen těžko odhalit prameny jeho inspirace“.
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klimatu. Když hovoří o Nejedlého poválečném schvalování zestátnění 
České filharmonie, připomene Jiří Křesťan jeho odmítavé stanovisko vůči 
předválečnému zestátnění Národního divadla, ale dále tuto jistě zajímavou 
okolnost, která svědčí o hluboké proměně názorů, nerozebírá (nepřipo-
mene ani výše uvedený citát o ctnosti intelektuála podřídit se mase). Jen 
v náznaku s moralistním přídechem komentuje také kupříkladu Nejedlého 
distanci od Seiferta v časopise Var v letech 1948–1950 slovy: „Fakt, že se 
Nejedlý od ohroženého básníka dětinským způsobem odtahoval, stojí za zamyšlení. 
Jak vzdálené byly chvíle, kdy se setkávali ve skalách Českého ráje a rozmlouvali 
v hostinci U zrcadlové kozy u Turnova…“ A až za několik odstavců, v nichž 
naopak popisuje Nejedlého pokus zastat se svobodnějšího myšlení proti 
monopolu na výklad umění (který současně jako autor koncepce kulturní 
politiky i směrnic pro kulturní tvorbu spoluvytvářel), dodal autor trochu 
suše, že „Nejedlý často vyčkával a postoje s dobou měnil. Názory, jež vyjadřoval 
v soukromí, se též lišily od těch, jež přednášel z tribun“ (s. 369). Škoda, že právě 
tuto okolnost rozdvojení mínění na veřejné a soukromé ve vzniklém totali-
tarismu Československa autor dále neanalyzoval, protože vypovídá hodně 
o Nejedlém i o životě v komunistickém režimu. Ale nechci být zbytečně přís-
ný čtenář, protože velká část poslední kapitoly o Nejedlého životě po roce 
1945, zvláště o jeho působení v ministerském křesle lidovědemokratické 
republiky se zabývá právě Nejedlého lavírováním mezi bojem o prosazení 
věcí, o jejichž důležitosti byl přesvědčen (např. školská reforma, reforma 
vysokých škol), a ústupky vůči komunistickému radikalismu z ÚV KSČ 
a sílícímu tlaku z Moskvy. Podle Křesťana tato „nespolehlivost“ v očích 
Sovětů stála Nejedlého také místo ministra školství v roce 1953 (jakkoliv 
ministrem bez portfeje zůstal i později). Zvláště zajímavě je v této souvis-
losti rozebrán střet o pojímání Masaryka, odsouzeného radikály do role 
reakcionáře. Křesťanovi se daří ukázat, že Nejedlý prosazoval – zčásti 
úspěšně – proti mocným radikálům a sovětské ambasádě mírnější Masa-
rykovu kritiku, jakkoliv se v případě ostatních představitelů předúnorové 
republiky (např. i E. Beneše) neostýchal přidat k nejostřejšímu odsouzení.

Vznesené výtky, vypovídající spíše o trochu odlišném názoru recezenta 
na podobu historické biografie intelektuála, nemohou převážit fakt, že kniha 
Jiřího Křesťana je odvážným, čtivým a v rovině archivní heuristiky nepře-
konatelným historiografickým počinem. Dovolím si tvrdit, že Křesťanova 
biografie se stane textem, na kterém budou muset dlouho stavět všichni, 
kteří se zajímají o proměny moderní kultury v českých zemích ve 20. století 
a kteří usilují o porozumění spletité cestě českých intelektuálů od demo-
kratického nacionalismu ke komunistické diktatuře a někdy zase zpátky.

Jiří Němec
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Václav Š t ě p á n e k :  Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská 
otázka ve 20. století
Brno, Masarykova univerzita 2011, 472 s., ISBN 978-80-210-5476-9

Václav Štěpánek patří mezi přední české balkanisty a recenzovaná 
kniha je plodem jeho dlouholetého intenzivního výzkumu věnovaného 
kosovské otázce v socialistické Jugoslávii a její úloze v procesu dez-
integrace jugoslávské federace. Nepřekvapí proto, že výsledný text se 
vyznačuje nejen impozantním rozsahem, ale především mimořádnými 
odbornými kvalitami, které z něj činí jedno z nejreprezentativnějších děl 
soudobého českého historického bádání o Balkáně. Vezměme to ovšem 
popořádku.

Jádro monografie tvoří upravený rukopis autorovy habilitační 
práce, doplněný o dodatečné výsledky jeho výzkumu spjaté tak či onak 
s kosovskou otázkou, tj. „komplexem problémů mezietnických, náboženských, 
hospodářsko-sociálních, kulturněpolitických i mezinárodněprávních, vyplýva-
jících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského 
obyvatelstva na relativně malém území v srdci Balkánského poloostrova“ (s. 12). 
Toto „klubko“ sestávající z řady vzájemně provázaných „nití“ postupně 
nabylo podobu gordického uzlu a souběžně se z něj stal „katalyzátor, 
byť ne bezprostřední příčin[a], jugoslávské krize konce 80. a 90. let 20. století“ 
(s. 13). Jugoslávské tragédii ovšem předcházelo několik desetiletí trvající 
úsilí jejího komunistického vedení o nalezení optimálního postavení Kosova 
v rámci jugoslávské federace a zajištění nekonfliktního soužití Kosovanů 
všech národností. Štěpánek si primárně klade za cíl zmapovat právě tuto 
problematiku, respektive „podat přesvědčivý obraz komunistického pohledu 
na řešení kosovské otázky“ (s. 14), přičemž poznamenává, že to byli právě 
jugoslávští komunisté, kdo se nejvíce přiblížil k „poctivému rozplétání 
kosovského uzlu“ (s. 13). Zároveň však konstatuje, že jejich řešení bylo 
v podstatě předem odsouzeno k neúspěchu, neboť mu scházela demokra-
tičnost a „[i]deologické klapky rigidního komunistického myšlení a přesvědčení 
o jediné možné a správné cestě [...] znemožňovaly vidět hlubší podstatu kosovské 
otázky, její mytologický, náboženský a nacionálně-romantický podtext“ (s. 13). 
Tato iracionální složka srbsko-albánské pře o Kosovo přitom v jejím vývoji 
vždy hrála a dodnes hraje zásadní roli. Názorně o této skutečnosti svědčí 
Štěpánkův výklad, který se neomezuje jen na dobu existence socialistické 
Jugoslávie, ale v souladu s podtitulem knihy pokrývá celé 20. století. Autor 
tak čtenáři osvětluje hluboké historické kořeny zkoumané problematiky 
a její mytologický rozměr, hutně předestírá vývoj kosovské otázky v první 
polovině 20. století a nakonec též v hrubých črtách nastiňuje osudy Kosova 
a jeho obyvatel po rozpadu Jugoslávie. Vyslovuje při tom přesvědčení, že 
„[k] odpovědnému historickému zpracování silového konceptu řešení kosovské 
otázky po roce 1997 podle autorovy zkušenosti ještě nenazrál čas a je možné 
pouze v kontextu politologického bádání“ (s. 15).
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Tato konstatace koresponduje se Štěpánkovým poctivým historiogra-
fickým přístupem ke zkoumané látce. Jádro svého pojednání o kosovské 
otázce ve 20. století, tedy vykreslení a rozbor vývoje postojů a přístupů 
k jejímu řešení ze strany komunistického vedení Jugoslávie, Srbska a au-
tonomní oblasti Kosovo, autor zpracovává na základě archivních mate riálů, 
které načerpal ve fondu Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska 
1966–1990, uloženém v Archivu Srbska. Poznamenává přitom, že využití 
archivních pramenů v rámci bádání o kosovské otázce v socialistické Jugo-
slávii představuje novum nejen v rámci české a západní historiografie, ale 
kupodivu nemá obdobu ani v prostředí srbském (pomineme-li dosavadní 
zpracování některých úžeji vymezených témat). Pramennou základnu práce 
dále tvoří relevantní materiály z dalších archivů publikované v několika 
edicích (z nichž tradičně čerpají všichni seriózní badatelé, kteří se zabývají 
jugoslávskými dějinami), ale také memoáry a soubory projevů z pera vý-
značných účastníků analyzovaných událostí. Co se týče použité literatury, 
autor v úvodu podává zevrubný přehled prací, které se buď přímo zabývají 
vybranými aspekty kosovské otázky, nebo s ní více či méně souvisí. V tomto 
velmi přínosném pojednání je představena a kriticky zhodnocena nejprve 
dosavadní relevantní česká odborná (a zčásti též publicistická) produkce, 
následně nejčastěji citované práce sepsané ve světových jazycích (ang-
ličtině a němčině) a nakonec též tvorba domácí, tedy díla jugoslávské či 
srbské provenience. Autor přitom poukazuje na odborné nedostatky řady 
zmiňovaných prací, zvláště pak upozorňuje na ideologizovaný a leckdy 
též propagandistický charakter publikací o Kosovu vydávaných v Srbsku 
od 80. let do současnosti. Štěpánek takovéto účelové výklady zkoumané 
problematiky opakovaně vyvrací, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů 
jeho práce.

Ve stěžejní části své monografie autor sleduje jednotlivé vývojové fáze 
kosovské samosprávy od jejího vzniku až do rozpadu Jugoslávie, přičemž 
podrobně přibližuje a hodnotí způsoby a strategie, jejichž prostřednictvím 
se jugoslávští komunisté snažili překonat palčivé hospodářské, národnostní, 
společenské či demografické potíže, jež kosovské prostředí sužovaly. Pou-
kazuje přitom na četné nedůslednosti, kontroverzní rozhodnutí i vyložené 
přešlapy, jichž se orgány moci v této souvislosti dopouštěly, což mělo za ná-
sledek prohloubení beztak kolosálních problémů, které často byly tíživým 
dědictvím minulosti. Navzdory upřímnému úsilí o jejich nápravu tak leckdy 
přijatá opatření měla přímo opačný účinek. Názorně o tom svědčí kapitola 
Kosovská každodennost a její úskalí, již pokládám za zásadní. Autor zde čte-
náři přibližuje mj. kulturní a společenská specifika kosovského prostředí, 
která značně ztěžovala uskutečnění modernizačních opatření iniciovaných 
jugoslávskými komunisty. Vysvětluje tak kupříkladu příčiny mimořádně 
vysoké natality kosovských Albánců nebo předestírá krajně znepokojující 
až šokující statistické údaje spjaté s mírou negramotnosti kosovské populace 



542

L I T E R A T U R A

či postavením žen v kosovskoalbánské společnosti. Veškeré kroky podni-
kané komunistickým vedením Jugoslávie v zájmu zvrácení tohoto stavu 
však nakonec skončily debaklem, a po smrti jugoslávského komunistického 
vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980 dokonce zásadním způsobem přispěly 
k znovuoživení a následné explozi srbského nacionalismu. 

Jeho apoštolové nesli zpočátku se značnou nelibostí zvláště upev-
ňování kosovské politické autonomie, k němuž došlo v rámci obecnějšího 
devolučního procesu, který Jugoslávie podstoupila na přelomu 60. a 70. let 
a který vyvrcholil roku 1974 přijetím nové federální ústavy, jež do politicko-
-správního uspořádání státu zaváděla silné konfederativní prvky. Vojvodi-
na a Kosovo byly „v podstatě povýšeny na úroveň plnoprávných federálních 
jednotek“ (s. 246), díky čemuž Srbsko, jehož byly tyto autonomní oblasti 
nadále formálně součástí, mohlo mnohem omezeněji zasahovat do jejich 
vnitřních záležitostí, respektive ztratilo podstatnou část mocenských inge-
rencí ve vztahu ke svým autonomiím. Podle kritiků tohoto systému bylo 
Srbsko nepřípustně rozděleno do tří celků („užší“ Srbsko, Vojvodina 
a Kosovo), a tím pádem bylo nespravedlivě znevýhodněno vůči ostatním 
republikám Jugoslávie, které na svém území neměly žádné autonomní 
oblasti a „konfederativní“ ústava z roku 1974 dokonce posílila jejich 
samosprávné postavení v rámci federace. Z řad srbské inteligence, části 
politického vedení a později i širší veřejnosti proto zaznívaly stále silnější 
hlasy volající po obnově politické jednoty a teritoriální celistvosti Srbska, 
tj. po výrazném omezení či úplném zrušení autonomie Vojvodiny a Kosova. 

Nové ústavněprávní vymezení vztahu mezi konstitutivními jednot-
kami Jugoslávie však podle všeho neuspokojovalo ani většinu kosovských 
Albánců. Tato skutečnost se dramaticky potvrdila na jaře roku 1981, kdy 
v několika kosovských městech vypukly masové albánské demonstrace, 
jejichž účastníci požadovali plné zrovnoprávnění Kosova s ostatními re-
publikami Jugoslávie. Nepokoje postupně získaly násilný ráz, v autonom-
ní oblasti byl vyhlášen krizový stav, a v její metropoli Prištině dokonce 
zavládlo stanné právo. Následovalo brutální potlačení demonstrací a vlna 
represí proti skutečným či domnělým albánským iredentistům. V násle-
dujících letech byly stovky lidí odsouzeny k dlouholetým trestům odnětí 
svobody, řada dalších byla potrestána v rámci přestupkového řízení nebo 
přišla o zaměstnání. Štěpánek v této souvislosti míní, že „cenou za tento 
přístup ze strany mocenských orgánů bylo definitivní zničení naděje na oživení 
vzájemného porozumění mezi Srby a Albánci“ (s. 275). Úsilí o konsolidaci 
poměrů v autonomní oblasti bezprostředně po potlačení demonstrací pak 
pokládá za „poslední pokus jugoslávské komunistické strany účinně zasáhnout 
do stále se prohlubujících kosovských [...] problémů“, který ovšem ztroskotal, 
neboť „[k] pečlivému rozplétání kosovského uzlu [...] již tehdy neměli jugoslávští 
komunisté dostatek trpělivosti a především síly“ (s. 14–15). Fatálnost tohoto 
selhání se ukázala poté, co se kosovské otázky „za bezmocného přihlížení 
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republikového i celostátního jugoslávského vedení, ujali srbští a albánští nacio-
nalisté všech barev“ (s. 305).

Štěpánek dokonce dospívá k závěru, že i před znovuoživením nacio-
nalistických nálad v jugoslávské společnosti, k němuž došlo během 80. let, 
byla právě komunistická strana paradoxním, leč reálným nástrojem etnické 
dominance, již přitom označuje za typický model soužití kosovských Srbů 
a Albánců v uplynulých sto padesáti letech. Činí tak v kapitole nazvané 
Ideologizované principy etnické dominance, kde mj. popisuje mechanismus, 
kterým ke zmíněné instrumentalizaci komunistické strany docházelo, 
a zároveň osvětluje pozadí životních nesnází a hluboké rozhořčenosti ko-
sovských Srbů, jejíž vypjatá a ideologizovaná verbalizace v průběhu 80. let 
přispívala zásadním způsobem k nacionální mobilizaci srbské veřejnosti. 
Průvodním jevem výše zmiňovaného upevňování kosovské samosprávy 
po roce 1966 totiž bylo postupné vychýlení etnické dominance v politic-
kém vedení, úřadech i represivních složkách oblasti ve prospěch Albánců. 
Mnozí kosovští Srbové se v důsledku tohoto vývoje, který korespondoval 
s narůstající demografickou převahou jejich albánských spoluobčanů, cítili 
být poškozeni, ba přímo diskriminováni. Autor monografie se domnívá, 
že jejich roztrpčení bylo v řadě případů oprávněné, někdy ovšem spíše 
pramenilo z nelibosti, s níž kosovští Srbové nesli skutečnost, že již nejsou 
„favorizovaným či alespoň ‚více rovnoprávným‘ prvkem“ (s. 215). Tak tomu 
totiž bylo v prvních dvou poválečných desetiletích, kdy v řadách kosovských 
Albánců nebylo možno nalézt dostatečný počet loajálních, zasloužilých 
a odborně způsobilých „kádrů“, pročež většinu funkcí v politicko-správ-
ním i bezpečnostním aparátu oblasti zaujímali Srbové. To se ovšem časem 
změnilo a v 80. letech, kdy se Kosovo stalo katalyzátorem jugoslávské krize, 
již byla naprostá většina mocenských pozic v autonomní oblasti obsazena 
komunistickými funkcionáři albánské národnosti a etničtí Albánci jedno-
značně převažovali také v řadách kosovské policie. 

Za této situace přitom docházelo již od druhé poloviny 60. let 
k rozsáhlému a postupně se zintenzivňujícímu vysidlování Srbů z Kosova 
do jiných částí Srbska či Jugoslávie. Štěpánek tento migrační proces, který 
byl primárně zdůvodňován diskriminací Srbů ze strany jejich albánských 
sousedů a kosovských úřadů, označuje za „nejdramatičtější prvek albánsko-
-srbských vztahů v Jugoslávii“, který sehrál „mimořádnou roli při formování 
či znovuformování srbské národní identity, resp. při nastolení srbské národní 
otázky na jugoslávský jednací stůl“ (s. 324). Stalo se tak především záslu-
hou části srbské inteligence, kriticky naladěné vůči jugoslávskému (post)
titoistickému režimu, z jejíchž řad se rekrutovali nejhlasitější obhájci srb-
ských „národních zájmů“, kteří kauzu „ohroženého Srbstva“ na Kosovu 
přijali za svou. Přibližně od poloviny 80. let se pak v Srbsku rozpoutala 
mimořádně emocionálně vypjatá a stále agresivnější mediální kampaň, 
jejíž nedílnou součástí byl, jak výstižně poznamenává citovaný britský 
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novinář Mark Thompson, „válečnický jazyk ještě dlouho před tím, než byla 
válka v Jugoslávii vůbec představitelná“ (s. 330). Vystěhovalectví kosovských 
Srbů bylo v jejím rámci líčeno jako důsledek brutálního albánského teroru, 
jehož cílem má být vypuzení veškerého srbského obyvatelstva z Kosova, 
respektive úplná národnostní homogenizace oblasti před jejím kýženým 
sjednocením s Albánií. Dobová média pravidelně referovala o nevybíravých 
formách nátlaku, jimž měli být kosovští Srbové vystaveni, včetně četných 
případů těžkého ublížení na zdraví, únosů, vražd a znásilnění. Jak ovšem 
poznamenává autor, „fakta z té doby představu o ,genocidě Srbů a Černohorců 
na Kosovou‘, úspěšně budovanou kritickou inteligencí, mohla podpořit jen stěží“ 
(s. 321). Vyvstává přitom otázka, zda s ohledem na mimořádný rozsah 
zkreslování a ideologizace kosovské reality v 80. letech bude kdy vůbec 
možné rekonstruovat skutečný obraz diskriminace slovanského obyvatel-
stva Kosova v daném desetiletí. Štěpánek je vůči této možnosti evidentně 
skeptický. Jak názorně předestírá jeho kniha, lež se v této době stala zcela 
běžným a ve stále mocnějších nacionalistických kruzích obecně přijímaným 
prostředkem k prosazování politických cílů.

Štěpánek sice ve své práci přibližuje také „intelektuální podhoubí“ 
rozpadu jugoslávské federace, přičemž zhodnocuje význam srbských kul-
turních a vědeckých institucí, které se v 80. letech vymkly kontrole režimu 
a staly se centry opozičního hnutí, avšak v souladu s hlavním posláním 
své knihy se soustřeďuje především na politickou dimenzi zmíněného 
rozkladného procesu a úlohu kosovské otázky v jeho rámci. Popisuje tak 
například postupnou diferenciaci uvnitř vedení srbských komunistů, jejichž 
jedna část začínala inklinovat k postojům zastávaných zmíněnou, převážně 
nacionalisticky smýšlející, opozicí, nebo mechanismus zapojení a zneužívání 
mas v rámci srbského populisticko-nacionalistického hnutí druhé poloviny 
80. let. Komentuje přitom postupující ztrátu solidarity mezi jednotlivými 
konstitutivními jednotkami federace, což se mj. dlouho projevovalo i ne-
zájmem ostatních republik o kosovskou otázku, jež byla jejich politickými 
předáky zpravidla vnímána jako vnitřní záležitost Srbska. Jako obdobně 
neprozíravé se z dnešního pohledu jeví též opakované případy paradoxně 
pasivního přístupu vedení autonomních oblastí Kosova a Vojvodiny k po-
litickému rozhodování na federální či republikové mocenské úrovni. A to 
zvláště poté, co se moci v Srbsku chopil Slobodan Milošević. Stalo se tak 
na VIII. zasedání ÚV Svazu komunistů Srbska v roce 1987, které autor 
nazývá „rozhodujícím přelomem jak ve vývoji kosovské otázky, tak celé Jugoslávie. 
Od něj již směřuje mílovými kroky k rozpadu“ (s. 379). Z Miloševiće, který 
byl původně nevýrazným komunistickým aparátčíkem, se totiž zanedlouho 
stal nejmocnější muž Jugoslávie, který aspiroval na pozici zesnulého jugo-
slávského vůdce Tita, což bylo zcela nepřijatelné pro dlouhou řadu jeho 
oponentů. Štěpánek podrobně a poutavě mapuje Miloševićův mocenský 
vzestup, během nějž tento populistický politik účelově přijal za svůj pro-
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gram srbské nacionalistické inteligence, která v 80. zaujala klíčové pozice 
ve většině srbských vědeckých, kulturních a vzdělávacích institucí v čele 
se Srbskou akademií věd a umění (SANU). Prostřednictvím řízených ma-
sových demonstrací se Miloševićovi v letech 1988–1989 podařilo svrhnout 
dosavadní politické vedení Vojvodiny, Černé Hory a Kosova, jež nahradil 
sobě oddanými lidmi. Významnou úlohu v těchto událostech sehráli ko-
sovští Srbové, kteří tvořili tvrdé jádro účastníků zmíněných demonstrací. 
Milošević se po určitých počátečních rozpacích ztotožnil s rolí politického 
patrona této části srbského národa, do níž jej situovala mediální propagan-
da i předáci samotných kosovských Srbů. Nakonec se mu s jejich pomocí 
podařilo dosáhnout i vytouženého cíle srbských nacionalistů – zajištění 
politicko-správní jednoty Srbska prostřednictvím okleštění autonomie 
Kosova a Vojvodiny. Jak ovšem poznamenává autor, jednalo se o vítězství 
Pyrrhovo. Již následujícího roku 1990 „zůstalo Kosovo bez parlamentu a řady 
dalších orgánů a mír v oblasti se od té doby dařilo udržovat jen díky zesílené 
přítomnosti policie a policejní represi, která bude Srbsko vyčerpávat ekonomicky, 
na mezinárodním poli jej bude diskreditovat a vyústí nakonec v zásah letectva 
NATO a jeho definitivní ztrátu“ (s. 415). V závěru své knihy si Štěpánek klade 
otázku, zda se kosovská kauza v komunistické Jugoslávii mohla vyvíjet jinak. 
Ačkoliv tuto hypotetickou možnost připouští ve vztahu k některým jejím 
dílčím segmentům či fázím, souběžně vyslovuje přesvědčení, že kosovští 
Albánci by se beztak nevzdali ideálu plného národně-politického sebeur-
čení, k němuž nakonec směřovali i za cenu nejvyšších obětí.

Předtím než přistoupím k závěrečnému shrnujícímu zhodnocení Ště-
pánkovy práce, tak si dovolím upozornit na několik drobných nedostatků, 
které by se daly odstranit při případné reedici knihy. Monografie takovéhoto 
významu by si zasloužila pečlivější redakci, která by odstranila všechny 
překlepy (zvláště v bibliografických položkách) a nejednotné psaní vlastních 
jmen (srov. např. s. 221, 223, 257 nebo 435). Za poněkud nešťastné pova-
žuji – v české balkanistice běžné – přepisování srbochorvatského písmene 
„đ“ [ďž] pomocí „dj“ [dj]. Úskalí tohoto postupu se nejvíce projevuje při 
uvádění originálních názvů citovaných děl v poznámkovém aparátu, kdy 
tato praxe vede nejen k porušení pravidel pravopisu zdrojového jazyka 
(jedna hláska = jedno písmeno), ale zároveň znesnadňuje dohledání dané 
publikace (srov. s. 67, 77 aj.). Český čtenář neznalý srbochorvatštiny sou-
časně při uplatnění takovéto transkripce nemůže rozlišit například výslov-
nost jmen jako Srdjan [Srďžan] (správně Srđan) a Nadja [Nadja], nebo 
příjmení Karadjordjević [Karaďžorďžević] (správně Karađorđević) a Djević 
[Djević]. Jsem toho názoru, že přepisování „đ“ pomocí „dj“ lze tolerovat 
v česky psaných textech publicistického nebo příručkového charakteru. 
Avšak v odborné monografii, v níž se ke všemu objevuje řada albánských 
jmen, která jsou na rozdíl od jmen jihoslovanských obsahujících zmíněnou 
hlásku věrně transkribována (např. Bahri Oruçi nebo Kolë Shiroka), by bylo 
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vhodnější zachovávat grafém „đ“. Co se týče jinak precizní terminologie, 
pokládám za nepřesné užívání termínu „mateřské republiky“ v souvislosti 
s národnostní strukturou obyvatelstva (bývalé) Jugoslávie (s. 426), neboť 
například Srbsko může být jen stěží označováno za mateřskou republiku 
bosenských či chorvatských Srbů, jejichž předkové žili odnepaměti mimo 
území dnešního Srbska. Za dodatečný argument proti užívání zmíněného 
pojmu v daném kontextu považuji skutečnost, že jej na Balkáně s oblibou 
používají nacionalisté, a to v zájmu zpochybnění územní celistvosti a poli-
tické suverenity sousedních zemí, na jejichž teritoriu žijí údajní příslušníci 
„diaspory“ jejich národa (ve skutečnosti se zpravidla jedná o autochtonní 
populaci daného území, jako jsou například zmínění Srbové v Bosně nebo 
Chorvatsku).

Tyto mé kritické postřehy nijak nesnižují výjimečnou odbornou hod-
notu a přínos recenzované monografie, který podle mě může být náležitě 
doceněn teprve ve chvíli, kdy se Štěpánkova nezvykle vyvážená a velmi 
čtivá kniha o kosovské otázce v Jugoslávii stane dostupná širšímu okruhu 
odborníků, kteří se zabývají danou či příbuznou problematikou. Přeji jí 
proto, aby byla co nejdříve přeložena do srbochorvatštiny nebo angličtiny, 
tedy do jazyků, jež ovládá většina světových balkanistů, a dočkala se tak 
odpovídajícího mezinárodního ohlasu, který jí nepochybně přísluší. Do-
mnívám se, že je načase, aby se česká balkanistika zviditelnila v zahraničí, 
a kniha Václava Štěpánka by v tomto směru mohla s přehledem sehrát 
úlohu první nepřehlédnutelné vlaštovky. Petr Stehlík 

Matěj S t r o p n i c k ý :  Myslet socialismus bez tanků. Svoboda 
slova ve středu/tu zájmů československého roku 1968
Praha, Scriptorium 2013, 164 s., ISBN 978-80-87271-79-7

Srpnové události roku 1968 k sobě z pochopitelných důvodů pou-
tají ve veřejném i odborném prostoru stále velkou pozornost. Po velkém 
publikačním boomu v „osmičkovém“ roce výročí se pravidelně objevují 
další knihy pokoušející se přinést nové informace, metodologické postu-
py nebo interpretace. Především do druhé z uvedených kategorií spadá 
přepracovaná (minimálně názvem) diplomová práce Matěje Stropnického, 
která vyšla pod titulem Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve středu/
tu zájmů československého roku 1968 ve známém nakladatelství odborné 
literatury Scriptorium. 

Autor publikace Matěj Stropnický vystudoval mediální studia a sám 
se v medailonu knihy charakterizoval jako „novinář a politik“. V jeho oso-
bě se tak spojuje schopnost teoretické reflexe, ale i praktická zkušenost 
čilého pohybu v mediálních vodách, a to dokonce z „obou břehů téže 
řeky“. Tato nesporně pozitivní východiska autorova ukotvení se dostávají 
do konfrontace se skutečností, že podle profesního životopisu i podle četby 
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předkládané knihy má autor s historií jako odbornou disciplínou zkušenosti 
téměř nulové. Což je zajímavé nejen z hlediska zaměření časopisu, v němž 
tato recenze vychází, ale především proto, že Stropnickým zvolené téma 
leží v minulosti – tedy v převážném hájemství historie. 

Studie Myslet socialismus bez tanků je jasně strukturována do sedmi 
kapitol. Úvodní kapitola přibližuje základní terminologii, časové vymezení 
práce a hlavní dobové aktéry. Dozvíme se zde rovněž o intenzivní snaze 
reflektovat všechna autorovi dostupná vlastní východiska, „předporo-
zumění“ či sedimenty kolektivní paměti vztahující se k pojednávanému 
tématu. Stropnický zde rovněž velmi obecně vytyčuje cíle své práce: „Cí-
lem této práce je zprostředkovat pět základních úhlů pohledu na fakt svobody 
v osmašedesátém a kriticky je analyzovat. Jsou jimi pro mne: svoboda slova jako 
zdroj kontrarevoluce, nástroj reformy, projev neodpovědnosti, ohnisko subverze 
a prostor artikulace“ (s. 22). 

Následujících pět kapitol je věnováno vždy jednomu „základnímu úhlu 
pohledu na fakt svobody“ v souladu s předchozím autorovým vymezením. 
Ve všech kapitolách Stropnický uplatňuje konzistentní metodický postup 
– vybere několik textů, které považuje za stěžejní či pro daný názorový 
proud signifikantní, ty následně analyzuje a v závěru každé kapitoly vše 
sumarizuje, vyvozuje dílčí závěry a interpretuje v širších souvislostech. 
První kapitola této kompaktní pětice, nesoucí název Část první – zdroj kon-
trarevoluce, reflektuje dogmatické názorové spektrum (chápající svobodu 
slova v souladu s výše uvedeným titulem), které se vztahuje k proměnám 
československé společnosti druhé poloviny šedesátých let. Stropnický tento 
úhel pohledu představuje prostřednictvím kritické analýzy čtyř vybraných 
textů: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, 
Mýtus a realita ledna 68 od Jiřího Hájka, Paměti Vasila Biľaka a tzv. Bílá kniha 
neboli K událostem v Československu vydaná „tiskovou skupinou moskevských 
novinářů“. Podle Stropnického byla pro dogmatický proud typická absence 
jejich interpretací v předsrpnovém veřejném prostoru, kterou si tehdejší 
představitelé tohoto proudu vysvětlovali trojím způsobem: organizova-
ností kontrarevoluce, oportunismem sdělovacích prostředků a strachem 
dogmatiků z ostrakizace. 

Část druhá – nástroj reformy tematizuje naopak pohled tehdejších 
reformátorů. Mezi hlavní analyzované práce patří Akční program KSČ, 
Dubčekova autobiografie Naděje umírá poslední, Mlynářův Mráz přichází 
z Kremlu a syntéza Československo roku 1968. Stropnický poukazuje v této 
kapitole na skutečnost, že reformátoři shodně s dogmatiky považovali 
sdělovací prostředky za klíčový nástroj své politiky, a chtěli si v nich 
tím pádem udržet svůj vliv. Svobodu slova reformátoři vnímali několika 
způsoby: jako zamýšlený důsledek i nástroj reformy, jako nezamýšlený 
prostředek kontroly reformy, obecněji i politiky. Postupem času znamenala 
rovněž svoboda slova pro reformátory nebezpečí ohrožující je samotné 
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i prosazovanou reformu, aby se pak stala jejich i její záchranou v podobě 
nástroje normalizační podoby reforem měnící se v restauraci. 

Část třetí – projev neodpovědnosti interpretuje postoje skupiny, kterou 
Stropnický nazývá realisty či pragmatisty. Svá tvrzení dokumentuje přede-
vším na textu Slovo do vlastních řad podepsaného 350 novináři, Husákově 
biografii Vzostupy a pády Gustáva Husáka z pera Viliama Plevzy, Pithartově 
Osmašedesátém a studii Václava Bělohradského Antipolitika v Čechách. Podle 
Stropnického všechny podoby realistické politiky, byť se ubírají různými 
cestami, končí krachem. Dobová neodpovědnost vyplývá podle realistů 
z různých faktorů, např. z tehdejšího podcenění mocenské politiky a pojetí 
předsrpnové politiky jako eskalace myšlenek a nikoli činů. 

Část čtvrtá – ohnisko subverze se věnuje názorovému spektru tzv. nepo-
jmenovaných. Stropnický touto skupinou v odkazu na Alexandra Klimenta 
myslí tehdejší nestraníky, nekomunisty, nezávislé občany atd. Na stránkách 
této kapitoly jsou tedy analyzovány především texty významných intelek-
tuálních osobností dané doby: Václava Havla, Jana Patočky, Ivana Svitáka, 
Egona Bondyho a Emanuela Mandlera. Zároveň je zde podrobena kritice 
kniha Opozice ’68 z pera historika Jiřího Hoppe. Podle Stropnického se 
nepojmenovaní angažovali v daném období teoreticky – prostřednictvím 
textů, ale i prakticky – snahami o obnovu sociální demokracie, vytvořením 
KAN, K 231, sebeupálením Jana Palacha apod. Společným bodem těchto 
různorodých aktivit je skutečnost, že ve svých důsledcích „směřovaly za ho-
rizont reformy komunistického plánu“ a zahrnovaly i protisystémové prvky. 
Zároveň tvořily nejvíce diferencovanou skupinu ze všech uvedených a stály 
spíše na okraji hlavního proudu.

V páté kapitole s názvem Část pátá – prostor artikulace Stropnický 
naslouchá hlasu radikálně demokratických představitelů. Charakter této 
skupiny, její cíle i role v tehdejší společnosti jsou přiblíženy zejména na zá-
kladě Antipoučení Jana Moravce, Kosíkových studií, vzpomínek šéfredaktora 
Literárních novin Milana Jungmanna a programových dokumentů vysočan-
ského sjezdu. Podle Stropnického považovali radikální demokraté svobodu 
slova za základní předpoklad výkonu politické moci, a proto konfrontace 
s reálnou situací příjezdu tanků pro ně znamenala otřes vedoucí nezřídka 
k popření předchozích názorů jako mylných či nerealizovatelných. Para-
doxně zde však stále přežíval proud, který spočíval v iluzorní představě 
možnosti pokračování radikálně demokratických reforem. 

Poslední kapitolu Stropnický věnoval závěru, v němž shrnuje dílčí 
vývody předchozích částí své práce. Zde jsou ještě precizněji a jasněji 
formulovány charakteristiky jednání výše uvedených skupin, jejich pojetí 
svobody slova i místo v pestré společnosti pražského jara. Zároveň zde 
Stropnický na příkladu dobového sporu Václava Havla s Milanem Kun-
derou o českém údělu pěkně uzavírá „své téma“ odkazem k názvu knihy. 
Svoboda slova se Stropnickému stala prostředkem analýzy a interpretace 
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debat o smysluplnosti a realizovatelnosti socialismu jako takového. Odstra-
šující, nečekaný a v jistém smyslu brutální zlom v podobě příjezdu vojsk 
Varšavské smlouvy znamenal nejen konec reforem, ale zároveň také nástup 
deziluze, zklamání a skepse. Stropnický však ve své interpretaci ukazuje 
i přetrvávající optimismus a víru v možnost demokratického socialismu. 
Naplňuje tak jeden z cílů vytčených v první a poslední větě textu na přebalu 
knihy: „překonat rozšířený nihilismus v hodnocení svobody projevu v období 
pražského jara“ a hledat „inspiraci pro dnešek a pro budoucnost“. 

Při letmém listování i po dalším pozornějším čtení recenzované knihy 
zaujme několik skutečností. Již při prvotním pohledu do seznamu kapitol 
bezesporu upoutá neobvyklé dělení plynoucí z aplikace vlastního konceptu 
práce. Odvahu nedržet se zavedených „jmen“, stejně jako originální ino-
vativní přístup k tématu považuji ve vědeckém světě za poměrně vzácné 
jevy, které si již samy o sobě zasluhují ocenění. Tím však moje pozitivní 
hodnocení v tomto ohledu končí. Celý Stropnického koncept kategorizace 
působí nedotaženě. Sám autor ani v jedné části knihy nepodává jasné vy-
světlení, jaké kategorizační parametry zvolil, proč má koncept ve výsledku 
zrovna tuto podobu, proč považuje za adekvátní uvedený počet skupin 
apod. Zvláště při aplikaci vlastního – tedy čtenáři či čtenářce zcela nezná-
mého – konceptu považuji jeho teoretické vymezení za velmi důležité pro 
pochopení celého analytického a interpretačního procesu. Diskutabilní 
je i samotné označení jednotlivých kapitol, což je nejmarkantnější pře-
devším u té poslední – „svoboda slova jako prostor artikulace“. I když 
pravděpodobně rozumím tomu, co tím autor myslel, do důsledku vzato, 
pro všechny skupiny to byl prostor artikulace. Těžkopádnost konceptu 
pociťuje (pravděpodobně nereflektovaně) i Stropnický sám v závěru knihy, 
kde sumarizuje jednotlivé kapitoly. Nepostupuje zde podle pojetí svobody 
projevu, ale podle hlavních dobových aktérů veřejné diskuze. 

Celou situaci týkající se téměř nulového vymezení konceptu práce 
neusnadňuje ani již výše zmiňované pouze obecné vymezení badatel-
ských cílů. Jisté rozšíření čtenář či čtenářka sice nalezne na přebalu knihy 
a na stranách 54, 63 a 137, dohromady si je však musí dát sám, a i tak 
přetrvávají nejasnosti, například zda je cílem analyzovat dobové „způsoby, 
očekávání a metody“ hlavních aktérů nebo jejich zpětné, další zkušeností 
včetně onoho „traumatu tanků“ ovlivněné vysvětlení či reflexi. V tomto 
ohledu považuji rovněž celou práci za nedotaženou a nedomyšlenou. 
Stropnický totiž lavíruje mezi oběma polohami a i v jedné kapitole naprosto 
bez problémů přechází mezi těmito dvěma rovinami analýzy (z tohoto 
důvodu jsem uváděla výčet hlavních analyzovaných textů ve stručném 
nástinu obsahu knihy), což považuji za největší metodologický prohřešek 
knihy, který ve výsledku minimalizuje celkovou možnost jejího dalšího 
odborného využití. V zásadě tedy jen kapitola Část čtvrtá – ohnisko subver-
ze je metodologicky „čistá“ a nemísí dobové texty spadající do časového 
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vymezení uvedeného v úvodu knihy (s. 13) a pozdější, tedy nutně dalšími 
skutečnostmi a především současnou situací aktérů ovlivněné výpovědi. 
Vedle sebe tak na stejné úrovni stojí například hned v první kapitole 
dokumenty z roku 1970 (které mimochodem také překračují období ob-
rodného procesu) a Biľakovy paměti z roku 1991. Stropnického bychom 
však ani náznakem nemohli podezírat z neznalosti fenoménu kolektivní 
paměti a vlivu časového odstupu na charakter dané výpovědi. Sám totiž 
přesně na tento rozdíl upozorňuje například v souvislosti s pamětmi Mila-
na Jungmanna: „je třeba se krátce zastavit u způsobu, jímž Milan Jungmann 
po letech jejich [Literárek – pozn. D. N.] příběh (a nikoli ‚historii‘) vypráví“ 
(s. 130). Rozsáhleji tuto otázku Stropnický tematizuje mimo jiné také při 
kritice publikace Jiřího Hoppe Opozice ’68. Sociální demokracie, KAN a K 231 
v období pražského jara z roku 2009. Zde píše o nepřiznaných sympatiích 
Jiřího Hoppe k liberální demokracii, které ovlivňují jeho závěry psané 
„s pýchou pravdy roku 2009“ (s. 109). 

Výběr pramenů, o něž se autor opírá, považuji za problematický i z ji-
ného důvodu. Stropnický opět nikde nenastínil, na základě jakých kritérií 
dané texty vybíral, proč neuvedl jiné, proč jim věnoval tolik pozornosti apod. 
Výrazněji tento neduh můžeme sledovat například v kapitole o subverzivním 
pojetí svobody slova, kde Stropnický v závěru píše o teoretickém i praktic-
kém projevu nepojmenovaných, ale v samotné kapitole se dočteme převážně 
o teoretických textech, pamětech atd. a materiály zmiňovaných KAN, K 231 
jsou analyzovány pouze okrajově. Tato neodborná práce s prameny (nete-
matizovaný výběr, nevyváženost spolu s mísením dobových a současných 
textů) představuje bohužel časté pochybení badatelů a badatelek stojících 
mimo historii jako vědu. Domnívám se, že by nebylo na škodu, kdyby se při 
každém obdobném průzkumu minulých období každý/á nejdříve základně 
obeznámil/a s metodami a pravidly historické práce. 

Zároveň je ale nutné zdůraznit, že o co více práce postrádá jasné vyme-
zení svých cílů (dokazující mimo jiné i promyšlenost, resp. nepromyšlenost, 
celého badatelského podniku), o to méně – či spíše vůbec – není možné 
podezřívat autora z neochoty vlastní sebereflexe, tedy z jakéhosi již výše 
zmiňovaného „předporozumění“. Stropnický je v úvodní kapitole velmi 
otevřený, osobní a je zřejmé, že jej vede zřejmá snaha o maximální přiblí-
žení se z principu nedostupnému horizontu „objektivity“. Ačkoli se zde 
tedy paradoxně dozvíme mnohem více o tom, co autor chtěl psát, z jakých 
východisek původně čerpal a co nakonec nenapsal a z čeho nevycházel, než 
o cílech práce, považuji tento přístup za hodný ocenění. S autorem se totiž 
v tomto bodě naprosto shoduji: nepřiznaná východiska výrazně ovlivňují 
výsledek interpretace a koneckonců i podobu celého výzkumného projektu 
a je velmi přínosné je reflektovat (pro badatele/badatelku i pro čtenáře/
čtenářku). Na druhou stranu právě tato zkušenost vlastní sebereflexe zcela 
evidentně řadě historiků i historiček, zvláště soudobých dějin, chybí.
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Dalším moment, který při četbě zaujme, je samotný autorův styl psaní. 
Stropnický v sobě nezapře žurnalistickou praxi. Jeho studie se čte velmi 
dobře, postupuje přesně, jasně a výstižně. Zároveň Stropnický vyniká jako 
zkušený kritik zvyklý pracovat s řadou cizích textů. V knize nalezneme bri-
lantní analýzy pojednávaných děl, Stropnický dokáže vystihnout podstatné 
jevy, adekvátně je zasazovat do kontextu, komparovat apod. Bohužel ani 
zde si nemohu odpustit výtku směřující zdánlivě k formální rovině. Při 
analýzách textů Stropnický projevuje výraznou nedbalost při odkazování 
na konkrétní pojednávané pasáže. U řady doslovných citací chybí konkrétní 
odkaz na stranu daného dokumentu (například na s. 47, 52, 53, 57, 79, 
88, 98, 99, 100, 105; strany 48 a 73 jsou dokonce bez jediného odkazu). 
Čtenář či čtenářka tak nemá příliš možnost ověřovat adekvátnost Strop-
nického interpretací, popřípadě je dále kriticky analyzovat. I v tomto bodě 
se tak nepřímo minimalizuje možnost dalšího využití předkládané knihy. 

Moje poslední kritická poznámka směřuje k faktografické rovině 
recenzovaného textu. Mylné je tvrzení, že „od Vítězného února byl dohled 
nad sdělovacími prostředky praktikován nepřímou cenzurou“ a že KSČ zavedla 
oficiální cenzuru až v roce 1966 (s. 56). Již od roku 1953 existovala Hlavní 
správa tiskového dohledu, fungující až do roku 1966, kdy byla nahrazena 
Ústřední publikační správou (1966–1968). Danou problematikou se za-
bývali například Karel Kaplan a Dušan Tomášek (O cenzuře v Českosloven-
sku 1945–1956. Praha 1994). Do stejné kategorie bych zařadila i tvrzení 
o oboustranném vztahu „občanské veřejnosti“ a sdělovacích prostředků 
(s. 21), který nepovažuji za nutně dialektický. Některá konstatování lze 
rovněž považovat za diskutabilní, například tezi, že III. sjezd českosloven-
ských spisovatelů v roce 1963 „ničím neproslul“ (s. 97). 

Publikace Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů 
československého roku 1968 budí v lepším případě především rozpaky. 
Ambiciózní, inovativní a velmi zajímavý projekt není dotažen do konce 
a vykazuje významná metodologická pochybení. Čtivý styl, bystrý úsudek 
autora ani brilantnost dílčích kritických analýz knihu nezachrání. Bohužel 
se opět potvrzuje to, že vynikající diplomová práce, převyšující o několik 
úrovní ostatní, ještě nemusí nutně být vynikající odbornou publikací. 

Denisa Nečasová

*
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Rudolf S v o b o d a :  Arnošt Konstan-
tin Růžička. Josefinista na českobudějo-
vickém biskupském stolci
České Budějovice, Jih (edice Středoevropské 
dějiny, sv. 4) 2011, 244 s., ISBN 978-80-
86266-57-2

Kniha Rudolfa Svobody čtenáře se-
znamuje se životem druhého českobudě-
jovického biskupa Arnošta Konstantina 
Růžičky (1761–1845). Autor publikace 
v současnosti působí jako docent na Teolo-
gické fakultě Jihočeské univerzity a ve svém 
badatelském zájmu se zaměřuje především 
na církevní dějiny 18. a 19. století. Knihou 
o biskupu Růžičkovi navazuje na své pře-
dešlé dílo z roku 2009, které bylo věnováno 
osobnosti prvního českobudějovického bis-
kupa Jana Prokopa Schaaffgotsche. 

V první kapitole knihy seznamuje Svo-
boda čtenáře především s myšlenkovými 
proudy doby, v níž Růžička žil a působil. 
Autor zde dává zaznívat definicím či charak-
teristikám názorů teologů a církevních his-
toriků od 19. století po současnost, a to jak 
zahraničních, tak českých, katolických i ne-
katolických, na téma osvícenství, josefinis-
mu a jiných evropských duchovních prou-
dů 18. století. Líčí jejich pronikání a další 
osud josefinismu na církevněpolitickém poli 
rakouské monarchie druhé poloviny osm-
náctého a první poloviny století následují-
cího. Poukazuje na vzájemnou provázanost 
jednotlivých kroků. Tuto úvodní pasáž lze 
doporučit každému, kdo chce získat základ-
ní přehled o problematice a o současném 
stavu výzkumu josefinismu. Využito je zde 
prací odborníků posledního čtvrtstoletí ze-
jména z německy hovořících oblastí, díky 
čemuž Rudolf Svoboda narušuje mnohá za-
žitá klišé českých konzervativních autorů, 
zejména katolické provenience (J. Kadlece, 
J. V. Polce, R. Malého a dalších). O tom však 
více dále. Jako určitý drobný nedostatek se 
jeví opomenutí církevního historika Bohu-
mila Zlámala, jehož několikadílná Příručka 
českých církevních dějin se pro svou rozsáh-
lost a detailnost může rovnat pojednáním 
výše jmenovaných autorit. Předbřeznovou 
dobu chápe autor jako potýkání se „prag-
matického státně-úřednického katolicismu“, 
který měl oporu v měšťanských vrstvách 
ovlivněných josefinismem a jehož repre-
zentanti tvořili značnou část byrokracie, se 

stoupenci „římsko-katolické restaurace“. Prv-
ně jmenovaný směr za Arnošta Konstantina 
Růžičky vítězil. 

Arnošt Konstantin Růžička se naro-
dil roku 1761 ve středočeském Tloskově 
u Neveklova, v rodině vrchního ředitele 
tloskovského panství. Druhá a třetí kapito-
la popisují jeho vzdělávání v Praze, včetně 
studia na nově zřízeném pražském gene-
rálním semináři. Poněvadž patřil k nejna-
danějším žákům, vzestup jeho kariéry začal 
už na bohovědném studiu. Na Růžičkově 
příkladu vysvětluje autor systém studia teo-
logie a způsob formování budoucího kněze 
za císaře Josefa II. 

Po vysvěcení na kněze v roce 1785 od-
chází Růžička na místo vicerektora do ge-
nerálního semináře ve Lvově. Toto sedmi-
leté období v životě budoucího biskupa 
se řadí ke Svobodovým objevům. Opět je 
zde zpochybněno mínění starších historiků. 
Josef II. chtěl nedostatek kněží řešit v roce 
1788 reformou studia teologie (ke které na-
konec nedošlo). Zájemce o kněžství údajně 
odrazovala pětiletá délka studia, náročnost 
a téměř klášterní režim generálních semi-
nářů (s. 76). Příčinou onoho nedostatku 
duchovních tedy nemusela být pouze ztráta 
prestiže kněžského povolání v měšťanských 
vrstvách vlivem osvícenství, z nichž se kněží 
dosud rekrutovali. 

Čtvrtá a pátá kapitola líčí Růžičkův str-
mý kariérní postup od získání kanonikátu 
v českobudějovické kapitule (1794), přes 
post generálního vikáře (1797) až po úřad 
druhého českobudějovického biskupa (1815).

Nejobsáhlejší šestá kapitola analyzuje 
biskupův třicetiletý episkopát, který je hod-
nocen jako plynulá kontinuita s předchozím 
obdobím biskupa Schaaffgotsche. Osob-
nost Arnošta Konstantina je však na rozdíl 
od jeho předchůdce těžko uchopitelná, po-
něvadž se dochovalo velmi málo pramenů 
osobní povahy. Autor si proto vypomáhá 
charakteristikou Růžičkova předchůdce 
a nejbližších spolupracovníků, kteří na něj 
měli vliv a jimiž se obklopoval, a dále také 
rozborem dochovaných pastýřských listů. 
Rovněž biskupova činnost není dosud 
příliš známá, poněvadž starší historikové 
považovali období tzv. metternichovské-
ho absolutismu kvůli zvýšenému státnímu 
dohledu nejen nad církví za „nehodné“ 
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většího popisu. Podobná potíž panovala 
i v oblasti archivních pramenů. Kupříkla-
du matrika biskupských prací, detailně 
vedená za Růžičkova předchůdce, je pro 
následující episkopát vedena nedůsledně. 
Svoboda proto využívá statistiky a srov-
nání založeného na studiu katalogů kléru. 
V autorově pohledu na činnost druhého 
českobudějovického biskupa pozitivně re-
zonuje otázka diecézního školství a „lásky 
k bližnímu“. Vyzdvižena je rovněž podpora, 
přinejmenším pasivní, českého národního 
života v budějovické diecézi. Nelze než 
vyzdvihnout autorovo maximální využití 
dostupných pramenů.

I v těchto pasážích je korigován ná-
zor katolicko-konzervativních církevních 
historiků, a to jak na josefinismus, tak 
na samotného Růžičku: je odmítnuta teze, 
že období josefinismu bylo duchovně 
úpadkové a protičeské. Stejně tak nelze 
na Růžičku a jeho předchůdce aplikovat 
Polcova slova, kterými častoval josefínské 
biskupy: „Nedokázali se přiblížit prostým 
věřícím, jejichž jazyk neovládali, ani nižším 
duchovním a vedli ve svých palácích feudální 
život, který už v 19. století budil pohoršení.“ 
(Polc, Jaroslav V.: Stručný přehled dějin čes-
kých a moravských diecézí po třicetileté válce. 
Praha 1995, s. 9.) V případě Schaaffgotsche 
a Růžičky byl opak pravdou. Jedním z po-
selství knihy je právě fakt, že dobu mezi 
lety 1740–1848 nelze hodnotit černobíle. 
Podtitul recenzované knihy může proto 
pro konzervativní historiky působit do jis-
té míry provokativně. Ve Svobodově poje-
tí se druhý českobudějovický biskup jeví 
jako člověk konformní s církevněpolitickým 
systémem josefinismu. Působí jako teore-
tik, nikoliv praktik josefinismu, umírněný 
nositel myšlenek katolického osvícenství, 
restaurační, nikoliv reformní hlava diecé-
ze. Mírný, klidný, laskavý, nekontroverzní, 
jednoduše biedermeierovský biskup.

Stinnou stránkou knihy je zvolené na-
kladatelství. A to hned z několika důvodů. 
Předně, kniha je pro čtenáře v podstatě ne-
dostupná. Dále se ve vydání objevují četné 
překlepy a chyby (např. s. 30, 75, 78, 112, 
120, 147, 180). V neposlední řadě má pu-
blikace nekvalitní vazbu. Přimlouval bych 
se rovněž o rozčlenění obsáhlejších kapitol 
do menších oddílů. I přesto je však tato 

monografie čtivá a srozumitelná i pro neod-
bornou veřejnost. Je také zároveň cenným 
příspěvkem k církevním dějinám českobu-
dějovické diecéze a rakouské monarchie 
první poloviny 19. století. Václav Lunga

Anne S y n n ø v e  S i m e n s e n : 
Kvinnen bak fredsprisen. Historien om 
Bertha von Suttner og Alfred Nobel
Oslo, Cappelen Damm 2012, 256 s., ISBN 
978-82-02-28791-7

V loňském roce se na pultech nor-
ských knihkupectví objevila publikace 
Kvinnen bak fredsprisen. Historien om Bertha 
von Suttner og Alfred Nobel (Žena, která se 
zasloužila o Nobelovu cenu míru. Příběh 
Berthy von Suttner a Alfreda Nobela). 
Autorkou tohoto díla je Anne Synnøve 
Simensenová (* 1968), která vystudovala 
univerzity v norském Trondheimu a ame-
rickém Wisconsinu a soustavně se zabývá 
postavením ženy v zemích jako Zambie,  
Vietnam, USA a Čína. Dlouhodobě ji zají-
mají také dvě významné historické osob-
nosti – Bertha von Suttner a Alfred Nobel.

Život Berthy von Suttner zřejmě nej-
důkladněji zpracovala rakouská historička 
Brigitte Hamannová v biografii Bertha von 
Suttner – život pro mír (1986, česky 2006), 
na niž Simensenová v textu často odkazuje. 
V českém prostředí se Suttnerové věnuje 
Ladislav Řezníček, jenž je kromě brožurky 
Berta Suttnerová (1843‒1914). Nositelka 
Nobelovy ceny míru (2003) také autorem 
inscenace Berta Suttnerová Kinská – Umění 
milovat život. V České republice dále působí 
Společnost Berty Suttnerové. Simensenová 
se kromě autobiografie Odzbrojte! z roku 
1910 zaměřila především na analýzu Bert-
hiny korespondence. V souladu s názvem 
publikace si v dopisech nejvíce všímá té-
matu mírového hnutí a vzniku Nobelovy 
ceny míru.

Na začátku knihy se autorka, snad 
kvůli navození atmosféry, uchyluje k romá-
novému líčení Berthina příjezdu do Paříže 
v roce 1875. Po dvoustránkovém prologu 
následuje předmluva, osm kapitol a doslov, 
psané již věcným, odborným stylem, který 
se nicméně místy blíží stylu žurnalistické-
mu. Text provázejí stručné poznámky pod 
čarou, na konci knihy najdeme chronologii 
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událostí a středně obsáhlý seznam literatu-
ry. V předmluvě autorka uvádí nejdůleži-
tější literaturu a inspirační zdroje (Gustav 
Flaubert, Cora Sandelová), z nichž je dobře 
patrné, že v tomto případě nejde o přísně 
vědeckou publikaci, ale naopak o dílo ur-
čené širokému okruhu čtenářů.

První setkání Berthy s Nobelem v Pa-
říži roku 1875 představovalo důležitý oka-
mžik. V následujících letech se mezi nimi 
rozvinula přátelská korespondence, v níž 
řešili důležité otázky své doby. Proto se 
autorka rozhodla uvést toto setkání nejdříve 
a teprve poté se vrátit do doby před ním. 
Bertha von Suttner se narodila 9. června 
1843 v pražském paláci Kinských, a patřila 
tak do jedné z nejvýznamnějších šlechtic-
kých rodin v českých zemích. Alfred Nobel 
oproti tomu pocházel ze skromných po-
měrů. Jejich největším společným zájmem 
byla literatura. Nobel psal básně a Bertha 
se v dobách finanční tísně během pobytu 
v Gruzii začala živit jako novinářka, odkud 
byl jen krůček k její spisovatelské kariéře. 

Kromě líčení životních drah obou 
hlavních protagonistů a jejich vztahu au-
torka příležitostně odbočuje od hlavního 
proudu poutavými vysvětlivkami souvise-
jících pojmů. Atmosféru se jí daří vhodně 
dokreslovat také medailonky osobností či 
popisem životního stylu. K nešvarům na-
opak patří opakování stejných citátů, velké 
množství řečnických otázek, příliš časté 
používání vykřičníku a v neposlední řadě 
nesouvisející odbočky, jež text rozmělňují 
a působí samoúčelným dojmem.

Zajímavá, a ne až tak známá, je v knize 
poměrně podrobně rozpracovaná Nobelova 
podnikatelská činnost. V roce 1867 vyna-
lezl Nobel dynamit, který vyřešil problém 
bezpečného používání výbušného nitrogly-
cerinu, a následně založil řadu úspěšných 
podniků na výrobu a distribuci dynamitu. 
Neodradil ho ani tragický výbuch továrny 
ve Švédsku v roce 1864, při němž zemřelo 
sedm lidí včetně jeho bratra Emila. Nobel 
díky svým patentům a podnikání vydělával 
tolik peněz, že si mohl dovolit nejen pod-
porovat Berthu von Suttner při jejím tažení 
za světový mír, ale také se zabývat myšlen-
kou nadačního fondu. Svůj úmysl oznámil 
Berthě, která se ho takřka v každém ze 
svých dopisů od konce 80. let snažila pře-

svědčit o nutnosti zapojit se do mírového 
hnutí a bojovat za odzbrojení.

Nobel se s ní v názoru na tuto proble-
matiku dlouho rozcházel. Se zájmem ale 
četl její dopisy, články i romány, které se 
z deníků o lásce ze šlechtického prostředí 
proměnily ve společensko-kritická proti-
válečná díla. Berthino líčení války oslovilo 
tisíce Evropanů – román Odzbrojte! z roku 
1889 zaznamenal mezinárodní úspěch 
a v roce 1905 byl přeložen už do 17 jazyků. 
Berthu v tvorbě inspirovalo zejména mírové 
hnutí, s jehož činností se seznámila v 80. le-
tech. V roce 1891 stála u zrodu rakouského 
mírového spolku a o rok později založila 
mírový časopis. Finanční podporu pro její 
aktivity jí i přes svou skepsi Nobel vždy 
ochotně poskytnul. V roce 1892 jej Bertha 
dokonce přemluvila k účasti na mírovém 
kongresu v Bernu. Přihlásil se také do ra-
kouského mírového spolku. Z této doby po-
cházejí jeho známá slova adresovaná Bertě: 
„Informujte mě, vzdělávejte mě a já vykonám 
pro mírovou věc něco velkého“ (s. 175). A tak 
vznikla Nobelova cena míru.

Nobel zemřel v prosinci 1896 a prv-
ní Nobelova cena míru byla udělena o pět 
let později. Získali ji společně Jean Hen-
ry Dunant, zakladatel Červeného kříže, 
a Frédéric Passy, aktivista mírového hnutí. 
Bertha von Suttner, jež se od počátku řa-
dila mezi horké kandidáty, se coby první 
žena dočkala v roce 1905. Poslední kapitola 
knihy končí ustanovením Nobelovy ceny 
míru, další vývoj až po Berthinu smrt je 
pojednán v doslovu. Autorka zde dochází 
k poměrně hojně rozšířenému názoru, že 
bez Berthy von Suttner a jejího osobního 
setkání s Nobelem v Paříži v roce 1875 by 
dnes žádná Nobelova cena míru neexisto-
vala. Až na tento poněkud troufalý soud 
je pojednávaná publikace vcelku podaře-
ným, byť nijak objevným, přínosem k bá-
dání o vzniku Nobelových cen a osobnosti 
Berthy von Suttner. Jitka Jindřišková

Vratislav D o u b e k :  Česká politika 
a [východní] vystěhovalectví 1848–1922
Praha, Akropolis 2012, 136 s., ISBN 978-80-
7470-023-1

Rozsahem nevelká, graficky úsporně 
vypravená publikace doc. Mgr. Vratislava 
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Doubka, Ph.D. (* 1965), pedagogického 
a vědeckého pracovníka Ústavu politolo-
gie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, se zabývá závažným a aktuálním 
fenoménem vystěhovalectví. Nahlíží jej 
v obecné rovině především pod zorným 
úhlem rozporu mezi individuálními a sku-
pinovými zájmy, což je poměrně originální 
přístup. Autor ohledává různé úrovně vzta-
hu politiky k fenoménu emigrace v sou-
vislosti se sociálními změnami ve druhé 
polovině 19. a v prvních dekádách 20. sto-
letí, především s nástupem a uplatňováním 
středostavovských vrstev. Rozsah knížky 
pochopitelně neumožňuje uchopit téma 
vystěhovalectví komplexně, což platí i pro 
téma vystěhovalectví východního. Nicméně 
jednotlivé kapitoly otevírají zajímavé směry 
a témata výzkumu.

V úvodní kapitole Vratislav Doubek 
rekapituluje dosavadní odbornou historio-
grafickou literaturu k problému vystěhova-
lectví zejména po stránce metodologické. 
Cenný je jeho postřeh, že tato literatura 
se v poslední době posouvá od syntetic-
kých prací k analýze struktur a tendencí 
a výzkum se zaměřuje na mapování moti-
vů a příčin zvýšené mobility obyvatelstva, 
jakož i na postižení pestré škály sociálních, 
právních a politicko-správních aspektů vy-
stěhovalectví i jeho ekonomických a politic-
kých podmínek. Autor ve své bibliografické 
analýze hodnotí téměř výhradně literaturu 
anglicky a německy psanou. V naší odborné 
produkci pak po právu konstatuje absenci 
většího počtu závažných a metodologicky 
novátorských prací, byť i v českém výzkumu 
východního vystěhovalectví či cestování lze 
nalézt jednotlivé závažné práce, jako jsou 
například publikace Jana Rychlíka či Jaro-
slava Vaculíka. 

Výklad knihy se odvíjí po chronologic-
ké ose. Počátky moderního vystěhovalectví 
z českých zemí spojuje Vratislav Doubek 
se zklamáním z vývoje společnosti po revo-
lučním roce 1848. Na příkladu Josefa Vác-
lava Friče dokumentuje potíže politických 
exulantů – radikálních demokratů. Dále 
autor obrací pozornost k pokusům vystě-
hovalectví regulovat a usměrňovat. Zde se 
jen zdánlivě paradoxně odvíjely paralelně 
aktivity vycházející jak z českého prostředí 
(což autor rozebírá především na příkla-

du snah Františka Cyrila Kampelíka), tak 
i z prostředí státního aparátu (například 
Gustav Höfken).

Vynikající znalost pramenů prokazuje 
autor při analýze ovlivňování české emigra-
ce ze strany ruského diplomata a duchov-
ního Michaila Fjodoroviče Rajevského, pů-
sobícího ve Vídni (zde se mohl mimo jiné 
opřít o obsažnou edici Vratislav Doubek  
/ed./: Cesty na východ. Češi v korespondenci 
M. F. Rajevského. Praha 2006). Zajímavý 
příběh Rajevského a jeho kontaktů s Če-
chy navozuje závažný problém vlivu církví 
(v tomto případě pravoslavné, na dalších 
místech Doubkovy knihy také katolické) 
na podobu vystěhovalectví a imigrační po-
litiky. Výklad kulminuje popisem změněné 
úlohy a významu krajanů za první světové 
války, kdy podstatně ovlivnili podobu ná-
rodního odboje.

Interpretační vrchol Doubkovy knihy 
představují úvahy o změně paradigmatu 
vystěhovalectví. Všímá si především toho, 
že východní vystěhovalectví, tj. odchod 
do slovanského prostředí, bylo v české spo-
lečnosti přijímáno zpravidla blahosklonněji 
než emigrace na Západ, která nezastřeně 
kalkulovala s ekonomickými motivy (srov. 
s. 99 anotované knihy). Autor posléze pre-
zentuje závěr, že k překonání kritického 
či lhostejného vztahu k vystěhovalectví 
přispěla proměna „individuální emigrace“ 
ve „skupinové krajanství“. „Teprve v okamži-
ku, kdy jednotlivé rozptýlené skupiny a rodiny 
začaly v zahraničí vytvářet komunity, kdy se 
jakoby opět dorovnal skupinový zájem domá-
cích politik se skupinovým zájmem krajanských 
komunit, začali být krajané partnery,“ uvádí 
autor (s. 123). 

Kniha Vratislava Doubka, vydaná 
s podporou Grantové agentury ČR, před-
stavuje kvalitní příspěvek k problematice 
vystěhovalectví a jeho širších, především 
politických souvislostí. Zaujme nesporně 
historiky, etnology i politology a může se 
stát i impulsem k diskusím metodologic-
kým. Kniha je vybavena resumé v jazyce 
anglickém a českém, jmenným rejstříkem 
a výběrovým přehledem použité literatury. 
Za nedostatek pokládám, že neuvádí pře-
hled archivních pramenů. Názvy archivů, 
jež autor navštívil, tak nalezneme jen v se-
znamu zkratek, bez uvedení studovaných 
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archivních fondů. V seznamu zkratek na-
jdeme mimochodem chybnou interpretaci 
zkratek používaných v ruských archivech. 
Zkratku op. jistě nebudeme rozepisovat 
jako „opus“, ale správně „opis“, tj. inventář. 
Zkratku d. (dělo) bych pak nevysvětloval 
nic neříkajícím termínem „materiál“, ale spí-
še pojmy „spis“ nebo „archivní jednotka“. 
Podobné drobné chyby však neoslabují 
pozitivní hodnocení cenné práce. 

Jiří Křesťan

Štefan J a n č o :  Advokát Pavol Or-
szágh Hviezdoslav
Bratislava, Slovenská advokátská komora 
2013, 168 s., ISBN 978-80-971218-0-8

Anotovaná práce, která představu-
je slovenského básníka Pavla Országha  
Hviezdoslava (1849–1921) jako právníka 
a zejména advokáta, byla vydána až řadu 
let poté, kdy ji dnes již zvěčnělý autor do-
psal. Štefan Jančo (1906–1983) působil 
v letech 1931–1968 převážně jako soudce 
okresních soudů v řadě slovenských měst, 
publikačně se věnoval jak občanskému 
a rodinnému právu, tak regionálním ději-
nám Rájce a Oravy. Práci o Hviezoslavovi 
psal již jako důchodce v letech 1968–1980. 
Rukopis znovuobjevil a k vydání připravil 
historik slovenské advokacie a advokát Pe-
ter Kerecman.

Těžištěm knihy je nahlédnutí do 
Hviezdo slavovy advokátské agendy, které 
autor učinil na základě studia spisů bás-
níkovy advokátní kanceláře, uložených 
v Múzeu Pavla Országha Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíně. Hviezdoslav byl ad-
vokátem s tzv. generální praxí, věnoval se 
záležitostem občanskoprávním, dědickým, 
rodinným, exekučním, trestním a správním. 
Z hlediska skutkového a právního se jed-
nalo o nejrůznější spory, včetně například 
žaloby o vydání krávy, jindy šlo o spory 
z půjček, o náhradu škody, vydání bezdů-
vodného obohacení, o ochranu vlastnictví, 
z trestních kauz o krádeže, nebezpečné 
vyhrožování, ublížení na zdraví či o věci 
související s ochranou osobnosti. Ukazu-
je se, že Hviezdoslav nezřídka zastupoval 
klienty z nižších a středních sociálních vrs-
tev, spíše slovenské národnosti, což však 
neznamená, že by nemusel praktikovat 

i v maďarštině. Autor poukazuje při líčení 
jednotlivých případů na to, že si advokát 
Hviezdoslav neúčtoval vysoké palmáre, ne-
protahoval zbytečně spory a snažil se na-
jít pro klienta především rozumné řešení. 
Pro čtenáře je nepochybně velkou výho-
dou, že Hviezdoslavovými spisy procházel 
a psal o nich bývalý soudce. Díky tomu je 
popis jednotlivých kauz velmi přehledný, 
jasný a stručný. Jelikož Jančo sám působil 
na soudech s obdobnou agendou, v jaké 
byl činný i Hviezdoslav, nechybějí četné za-
svěcené komentáře. Ve svém celku kniha 
přináší plastický obraz výkonu advokacie 
v menších městech a na slovenském ven-
kově ve druhé polovině 19. a počátkem 
20. století. Zvláště zajímavou kapitolou je 
pojednání o vlivu práva na Hviezoslavovu 
poezii. Je patrné, že básník byl ve vztahu 
ke klientům empatický a že jeho případy se 
„nutne odrazili aj v jeho duši“. Je evidentní, 
že advokát, který má v dnešní době k výko-
nu advokacie podobný vztah, bude knihu 
číst s výrazným subjektivním porozuměním.

Je chvályhodné, že knihu vydala Slo-
venská advokátní komora. V úvodním slově 
její předseda Ľubomír Hrežďovič pozname-
nal, že v Hviezoslavových časech advokáti 
„boli elitou spoločnosti; patrili medzi tých, ktorí 
boli nositeľmi kultury a perspektív slovenského 
národa“. Podpora, jakou Slovenská advo-
kátní komora poskytuje bádání o historii 
advokacie, nasvědčuje tomu, že i dnešní slo-
venská advokacie má zájem o připomínání 
památky těch osobností advokátů, které 
jsou pro dnešní generace důstojnými vzory.

Kromě Jančova textu obsahuje kniha 
i rozpravu Petera Kerecmana Z právnického 
života Pavla Országa Hviezdoslava, která je 
písemnou podobou jeho referátu, předne-
seného na Mezinárodní konferenci o his-
torii advokacie konané v listopadu 2012 
v Bratislavě.

Vedle informačně velmi bohatého 
textu obsahuje publikace řadu obrazových 
příloh, mezi nimi soubor dokumentů, které 
se váží k Hviezdoslavovým studiím, konci-
pientské praxi a výkonu advokacie. Knihu 
lze z uvedených důvodů doporučit advo-
kátům, literárním historikům, historikům 
i národopiscům.

Stanislav Balík
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Jiří Š o u š a :  Mezi brázdou a ban-
kovním úvěrem. O agrárních a peněžních 
dějinách 19. a 20. století
K vydání připravili Jan Kahuda, Eduard 
Kubů, Jiřina Juněcová a Jiří Novotný. Praha 
– Pelhřimov, Národní archiv a Nová tiskárna 
Pelhřimov 2013, 642 s., ISBN 978-80-7469-
002-0 (NA), ISBN 978-80-7415-063-0 
(NTP)

Již řadu let přispívá doc. PhDr. Jiří 
Šouša, CSc. ke studiu dějin zemědělství, 
hospodářství, peněžnictví, jeho badatelský 
zájem směřuje i k právním a sociálním dě-
jinám a rovněž k pomocným vědám histo-
rickým. U příležitosti jubilejních šedesátých 
narozenin doc. Šouši vydali Jan Kahuda, 
Eduard Kubů, Jiřina Juněcová a Jiří Novot-
ný sbírku Šoušových autorských a spoluau-
torských studií, které pokrývají jubilantovu 
vědeckou kariéru do prosince roku 2011. 

Editoři seřadili jednotlivé studie 
chronologicky a rozdělili je do tří tema-
tických skupin, z nichž první je věnována 
pomocným vědám historickým, dějinám 
správy a práva, druhá příspěvkům k ději-
nám zemědělství a poslední pak dějinám 
peněžnictví. Sborník uzavírá bibliografie 
doc. Šouši a přehled kvalifikačních prací, 
které pod jeho vedením vznikly na půdě 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Z pohledu čtenáře představuje sborník 
nejen poctu doc. Jiřímu Šoušovi, ale také 
velmi užitečný soubor autorových textů, kte-
ré byly dříve publikovány rozptýleně v růz-
ných sbornících a časopisech. V několika 
případech jde o články, jež jsou v češtině 
otištěny poprvé; do výběru byla zařazena 
i jedna dosud neuveřejněná autorova studie: 
Z podnikatele a manažera třídním nepřítelem. 
Jaromír Bečka a jeho rodina – objekt zájmu 
státní správy (1945–1960). Na pozadí dra-
matických a zlomových momentů českých 
dějin první poloviny 20. století zde autor vy-
kreslil kariéru a životní osudy Ing. Jaromíra 
Bečky, úspěšného manažera pocházejícího 
z rodiny finančních elit první českosloven-
ské republiky. Kvůli přináležitosti k „bývalé 
elitě“ byla rodina Bečkových považována 
za nepřítele komunistického režimu, dostala 
se do finanční tísně a někteří její členové 
pykali v komunistických věznicích. Studie 
byla zařazena pod oddíl Pomocné vědy his-
torické, dějiny správy a práva.

Příspěvky zařazené v kapitole o ag-
rárních dějinách seznamují čtenáře mimo 
jiné s počátky administrativy v zemědělství, 
s ustavením České zemědělské rady jakožto 
orgánu, jenž měl sloužit k rozvoji země-
dělství, nebo se vzestupem agrární strany 
v době velké války. Ani zde nechybí profil 
významné osobnosti, který v tomto přípa-
dě pojednává o osobě pedagoga Vladisla-
va Brdlíka. Profesor Brdlík zasvětil život 
oboru zemědělské správovědy (soukromé 
zemědělské ekonomiky). Stal se vedoucím 
redaktorem periodika Zemědělský archiv, tis-
kového orgánu Vysoké školy zemědělského 
a lesního inženýrství v Praze. Na sklonku 
svého života však sklízel velkou kritiku, 
mimo jiné kvůli propagaci zbytkových vel-
kostatků. Životní příběh profesora Brdlíka 
uzavírá jeho odchod do exilu.

Díky studiím obsaženým v části o dě-
jinách peněžnictví můžeme například na-
hlédnout do problematiky zpronevěr v zá-
ložnách na přelomu 19. a 20. století. Mnohé 
příspěvky se zabývají správou a politikou 
bankovních domů na sklonku monarchie 
a v první polovině 20. století.

Celý sborník si bezpochyby zasluhu-
je pozornost čtenářů a neměl by uniknout 
zvláště zájemcům o studium moderních 
dějin v oblasti hospodářství, zemědělství 
a peněžnictví. Hana Sedláčková

Dan D i n e r :  Porozumět dvacátému 
století
Brno, Centrum pro studium demokracie a kul-
tury 2010, 220 s., ISBN 978-80-7325-208-3

„Krátké“ dvacáté století se všemi svými 
zvraty, katastrofami, nadějemi i zklamání-
mi je námětem práce německého historika 
a politického komentátora Dana Dinera, 
který v současné době pracuje jako profesor 
soudobých evropských dějin na Hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě a současně vede 
Institut Simona Dubnowa pro židovské 
dějiny a kulturu v Lipsku. Diner však ne-
vypráví dějiny dvacátého století obvyklým 
způsobem se zažitými stereotypy, ale sna-
ží se vedle nových faktů také o originální 
interpretaci důležitých událostí se snahou 
odkrýt doposud skryté souvislosti, které 
se významně zapsaly do jednotlivých dě-
jinných příběhů a zároveň je spoluvytvá-
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řely. V centru jeho pozornosti stojí hlavní 
aspekty minulého století, mezi které řadí 
například důsledky nového způsobu vede-
ní bojových operací obou světových válek, 
politický vývoj a jeho značnou ideologizaci, 
revoluční výbuchy v mnoha zemích, geno-
cidu celých skupin obyvatelstva, rozšíření 
rasismu, fenomén nacionálního socialismu 
a komunismu či proces poválečné dekolo-
nizace na jedné straně a postupné evropské 
integrace na straně druhé. Autorova inter-
pretace však nepředstavuje jen úzký pohled 
na tyto události, její význam tkví v zasaze-
ní celého vyprávění do širších souvislostí 
vývoje moderních dějin, a to již od konce 
18. století. 

Autor svou práci rozdělil do pěti 
rozsahově téměř totožných kapitol. Již 
v úvodu naznačuje, že mu jde o to věnovat 
se otázkám, které sám označuje jako bílá 
místa. A právě tato úvodní devíza se odrá-
ží v samotné interpretaci dvacátého století, 
které vymezuje roky 1917 a 1989. Není to 
vymezení bezmyšlenkovité, ale naopak dob-
ře zvolené, neboť celé toto období Diner 
chápe jako boj dvou světů, jako zápas mezi 
dvěma světovými tábory: komunismem 
a jeho protivníky, jako střet hodnot, svo-
body a rovnosti, kapitalismu a komunismu 
či bolševismu a antibolševismu. 

Uvedené názory na podstatu popi-
sovaných událostí Diner následně rozvíjí 
v jednotlivých kapitolách. První, která se za-
bývá oběma největšími světovými konflikty 
v dějinách lidstva, nese název Dvojí občanská 
válka. Diner tyto příběhy podrobuje ana-
lýze, srovnává významné mezníky na ces-
tě k oběma katastrofám, a to především 
z pohledu mezinárodněpolitických vztahů, 
všímá si rovněž kulturních a geografických 
odlišností jednotlivých částí tehdejší Evro-
py, pokouší se definovat samotný charakter 
konfliktů a jejich význam a stranou nezůstá-
vá ani otázka taktiky vedení válečných ope-
rací z pohledu jednotlivých válčících stran. 

Revoluce jako důsledek válečného 
prožitku a porážky je náplní druhé kapito-
ly. Stranou nezůstává ani otázka tehdejšího 
nacionalismu, který se ve velkém šířil mno-
ha státy. Tento mnohdy vypjatý nacionalis-
mus měl dopad především na národnostní 
menšiny uvnitř národních států, které byly 
v mnoha případech označovány za zdroj 

ohrožení těchto států zevnitř, z čehož pak 
vycházel postup především praktické poli-
tiky proti těmto menšinám. Nacionalismus 
měl dle Dinera mnoho podob a národních 
odlišností, podstata však byla stejná: pod 
silnou osobností (jakéhosi vůdce) spojit 
všechny „zdravé“ síly národa v jeden celek. 
Tato myšlenka v některých státech přerost-
la až v nastolení autoritativních či přímo 
diktátorských režimů. Na nástup totalitari-
smu Diner upozorňuje v další kapitole, a to 
především na příkladu přerodu politického 
vývoje a poté všech složek společenského 
života Výmarské republiky do formy na-
cionálního socialismu se všemi z toho 
plynoucími dopady na tehdejší německou 
společnost. Diner se snaží dokázat, že hos-
podářská krize, která na konci dvacátých 
a v první polovině třicátých let postihla ce-
lou Evropu, měla nepochybný vliv na vývoj 
v dalších státech Evropy, velmoci nevyjíma-
je, a hledá odpověď na otázku, zda krize, 
která zachvátila Německo, mohla skončit 
jiným způsobem než nástupem nacistů 
k moci. Usuzuje, že tento vývoj byl dán 
více než čímkoliv jiným především shodou 
okolností a náhod.

Vyhánění celých skupin obyvatel z je-
jich domovů a řízená systematická genocida 
jako běžná součást krvavých konfliktů je 
námětem čtvrté kapitoly. Všechny uvede-
né hrůzy, kterým bylo vystaveno především 
civilní obyvatelstvo, Diner přibližuje již 
na řecko-tureckém střetnutí a přes balkán-
ské války a genocidu Arménů dovádí čte-
náře až do sovětských gulagů a nacistických 
plynových komor. V centru Dinerovy po-
zornosti přitom stojí podrobná komparace 
nacismu a stalinismu z hlediska jejich ma-
sových zločinů. Dochází přitom k názoru, že 
toto řízené zabíjení bylo nutné, což plynulo 
především z podstaty těchto režimů, jejich 
vnitřního ustrojení a z myšlenek, ze kterých 
tyto režimy povstaly a na kterých budova-
ly svoji další existenci. Diner hodnotí oba 
režimy z hlediska počtu obětí jako téměř 
totožné, rozdíly však vidí ve způsobech 
provádění zabíjení, ve výběrů obětí (koho 
lze označit za nepřítele a koho ne) i v cel-
kové politice genocidy a vyhánění, jak ji oba 
diktátorské režimy uplatňovaly. 

Světová občanská válka – tímto po-
jmem označuje Diner studenou válku v po-
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slední kapitole. V centru autorovy pozor-
nosti stojí především události na světové 
politické scéně po roce 1945 a vývoj uvnitř 
jednotlivých mocností v tomto období. Pro 
Dinera znamená těchto čtyřicet let paradox-
ně epochu velkých neutralizací, navzdory 
konfrontačnímu tónu, který mezi Západem 
a Východem trval celá desetiletí. Vzájemný 
protiklad a odlišný vývoj, vyznávání zcela 
jiných společenských hodnot a názorů po-
dle Dinera postupně prohlásily za neplatný 
politický význam národních pamětí, které 
si národy uchovávaly od konce 19. století. 
V této souvislosti je zajímavé, že autor při-
kládá velký význam vzestupu USA, které 
se právě v tomto období stávají univerzální 
mocností. Své místo zde také mají řádky 
věnované v mnoha směrech odlišnému 
postupu dekolonizace na příkladu Velké 
Británie a Francie, stranou nezůstává ani 
postupný proces evropské integrace.

V případě Dinerovy práce jde v mnoha 
směrech o novátorský přístup k popisova-
ným problémům, přičemž každá autorova 
interpretace je podložena jeho pečlivou 
argumentací. Samozřejmostí práce je po-
známkový aparát a připojený jmenný rejst-
řík. I když se nejedná o lehké čtení (byť text 
je psán s velkým nadhledem), lze knihu pro 
její záběr a komplexní pohled považovat 
za velmi podařený příspěvek k problemati-
ce bouřlivého dvacátého století. Pro čtenáře 
(laiky i odborníky) jde navíc o práci, která 
značným způsobem rozšiřuje dosavadní 
znalosti a zároveň přispívá k obecnému 
porozumění onomu „krátkému“ dvacátému 
století. Radek Slabotínský

Stanislav K o k o š k a  a kol.: Nultá 
hodina? Československo na jaře 1945 
ve strategických souvislostech
Praha, Euroslavica 2011, 256 s., ISBN 978-
80-85494-92-1

V roce 2009 vydalo nakladatelství 
Paseka dvoudílnou monografii Jaroslava 
Hrbka, Víta Smetany, Stanislava Kokošky, 
Vladimíra Piláta a Petra Hofmana s ná-
zvem Draze zaplacená svoboda. Osvobození 
Československa 1944–1945, která sledovala 
osvobození Československa z nejrůznějších 
aspektů. Předkládaná práce kolektivu auto-
rů pod vedením Stanislava Kokošky na tuto 

práci navazuje, i když se věnuje částečně 
jinému tématu. Autoři si v tomto sborníku 
studií vytkli za cíl sledovat nejdůležitější 
faktory, které vedly k příklonu Českoslo-
venska k sovětské mocenské sféře. Své 
příspěvky původně prezentovali na jedno-
denním semináři dne 17. května 2010, který 
se věnoval politickým a vojenským otázkám 
osvobození Československa.

Úvodní studie z pera předčasně ze-
snulého zakladatele Oddělení pro dějiny 
druhé světové války, okupace a odboje 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 
Jaroslava Hrbka se věnuje vojenské a po-
litické situaci v závěrečných týdnech dru-
hé světové války. Sleduje plány a strategie 
jednotlivých válečných stran a seznamuje 
také s klíčovými událostmi, které vedly 
ke změně jejich postojů, k nimž počítá pře-
devším nečekaně rychlé pronikání západ-
ních spojeneckých oddílů na území Třetí 
říše a poněkud pomalejší postup jednotek 
Rudé armády. Zároveň připomíná mylné 
vyhodnocení úmrtí amerického prezidenta 
F. D. Roosevelta ze strany zpravodajských 
orgánů, které mělo velký vliv na dění 
v rozhodujících dnech konce druhé světo-
vé války. Za neméně významnou považuje 
i otázku, která se v té době často skloňo-
vala, tj. kdo osvobodí dosud okupovaná 
hlavní města střední Evropy, což mělo mít 
zásadní vliv na další osudy této části evrop-
ského kontinentu, stejně jako otázku, kdo 
se dostane dříve do Berlína: Rudá armáda 
či západní spojenci?

Postavení prezidenta Edvarda Beneše 
a československé vlády v době jejich po-
bytu v Košicích v dubnu 1945 je námětem 
příspěvku Jana Němečka. Autor dokazuje 
na mnoha příkladech jejich naprostou závis-
lost na rozhodnutích nejvyšších sovětských 
představitelů a sovětské politiky vůbec. 
Mezi jinými dokládá izolovanost českoslo-
venských politiků, která měla za následek 
nemožnost ovlivňovat mezinárodní dění, 
dále špatné spojení s londýnským exilem 
a neochotu Sovětů připustit zahraniční za-
stoupení u čs. orgánů kromě svého vlast-
ního velvyslance. Západní diplomaté tak 
neměli přístup ke klíčovým osobám česko-
slovenské politické scény, a nemohli tedy 
ovlivňovat jejich rozhodnutí uskutečněná 
během pobytu v Košicích, která lze pova-
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žovat za zásadní pro další osudy českoslo-
venské demokracie. 

Americká armáda a její vojenské ope-
race na českém území stojí v centru po-
zornosti Stanislava Kokošky. Zdůrazňuje, 
že to byl vrchní velitel spojeneckých vojsk 
D. Eisenhower, který nevěřil kapitulaci 
německých vojsk po vojenském dobytí 
Berlína. Jeho neochota podrobit své vo-
jenské rozkazy politickým rozhodnutím 
měla za následek provedení silného úderu 
údolím Dunaje a dobytí tzv. Alpské pevnos-
ti, v jehož důsledku se 3. armáda generála 
G. S. Pattona dostala až na čs. území. S vy-
užitím dochovaných archivních materiálů 
pak autor velmi podrobně mapuje úsilí za-
jistit hraniční přechody a horské průsmyky 
na Šumavě, a ochránit tak bok spojeneckých 
vojsk před nenadálými protiútoky němec-
kých jednotek z českého území. 

Přehled československých jednotek 
na samém konci války podává Zdenko Mar-
šálek. Nesleduje jen vlastní složení těchto 
vojenských oddílů, ale všímá si i některých 
pozoruhodných specifik. Jejich hlavní od-
lišnost od armád pravidelně doplňovaných 
každoročními odvody a na základě všeobec-
né branné povinnosti vidí autor v nepravi-
delném doplňování, které s sebou přinášelo 
nemálo problémů týkajících se hlavně jejich 
sociálního a národnostního složení. Stranou 
nezůstává ani analýza důstojnického sboru, 
v němž měli i na konci války hlavní slovo 
především ti důstojníci, kteří zastávali nej-
významnější pozice již od počátku národní-
ho odboje proti okupantům, potažmo proti 
Německu jako celku.

Sovětské represivní jednotky se po-
prvé objevily na československém území 
v oblasti Podkarpatské Rusi, kde byla je-
jich činnost nejrozsáhlejší. Autor studie Petr 
Hofman píše, že politickými kroky ovlivňo-
valy veřejné mínění, což nakonec postup-
ně vedlo k odtržení této části od Česko-
slovenska a jejímu připojení k SSSR, navíc 
prováděly mnohdy násilné odsuny vyhléd-
nutých skupin zde usazeného obyvatelstva, 
při kterých používaly brutální metody. Další 
vybrané osoby skončily po svém zatčení 
daleko od domova, nejčastěji v některém 
z pověstných sovětských gulagů. Nejinak 
si uvedené jednotky počínaly na území 
již osvobozeného Slovenska, kde v řadě 

případů zcela ignorovaly obnovovanou čs. 
státní správu. Jejich pozornosti neunikla 
ani oblast Těšínska a Hlučínska, kde se 
zaměřily na osoby německé národnosti či 
tzv. volkslisty, stejně jako jednotlivá mo-
ravská a česká města, ve kterých zatýkaly 
zástupce ruské a ukrajinské emigrace, aby 
je poté násilně deportovaly do SSSR. Čes-
koslovenské státní orgány k těmto zjevným 
zločinům zpočátku přistupovaly liknavě, te-
prve po mnoha stížnostech se odhodlaly 
k ráznějšímu postupu proti vybraným pří-
slušníkům sovětských represivních složek.

Stejně jako ostatní fáze trvání druhé 
světové války nebyly ani její poslední týdny 
ušetřeny mnoha mýtů a polopravd. Vít Sme-
tana zdůrazňuje, že tyto mýty jsou v české 
společnosti hluboce zakořeněné a je těžké je 
vyvracet. Na pomoc proti těmto nepravdám 
či polopravdám si bere autor výsledky histo-
rického studia. Dochází tak ke konstatování 
nepravdivosti tvrzení o nezájmu o osudy 
Československa ze strany západních moc-
ností, který se měl projevit jak v době podpisu 
Mnichovské dohody, tak na samém sklonku 
války. Tato údajná zrada pak vrcholné čes-
koslovenské představitele automaticky vedla 
k jejich příklonu k Sovětskému svazu a zařa-
zení Československa do sovětské mocenské 
sféry. Není bez zajímavosti, že tyto mýty umně 
využívala již před únorem 1948 komunistic-
ká propaganda k ovlivňování československé 
veřejnosti. Jak však autor dokládá, Česko-
slovensko do sovětského područí nepřivedli 
západní spojenci a jejich údajná zrada, nýbrž 
zcela konkrétní kroky československé vnitřní 
a zahraniční politiky.

Práci doplňuje jako součást jednotli-
vých studií rozsáhlá příloha, která je složena 
z více než tří desítek většinou neznámých 
archivních materiálů české i zahraniční pro-
venience. Autorskému kolektivu se podaři-
lo předložit velmi solidní a na výsledcích 
důkladného archivního bádání založenou 
práci, jež by neměla chybět při žádném 
dalším studiu této problematiky moderních 
českých (československých) dějin. Autoři 
osvětlili a uvedli na pravou míru nejen 
mnohé tradované omyly, ale nastolili také 
nové otázky, na jejichž odpověď si budeme 
muset počkat, a současně ukázali nový směr, 
kterým by se další bádání mohlo ubírat.

Radek Slabotínský 
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Ivo P e j č o c h :  Protikomunistické 
puče. Historie pokusů o vojenské svržení 
komunistického režimu v Českosloven-
sku v letech 1948–1958 
Cheb, Svět křídel 2011, 198 s., ISBN 978-
80-86808-92-5 

Vojenský historik Ivo Pejčoch je pře-
devším znám zasvěceným z řad odborníků 
a milovníků vojenské historie. Je autorem 
řady prací s tematikou vojenských zbraní 
(především obrněné techniky), které zau-
jímají svým precizním zpracováním. 

Anotovaná práce o historii pokusů 
o vojenské svržení komunistického reži-
mu v Československu v jeho prvním de-
setiletí přináší v mnoha ohledech doposud 
nepublikované informace o našich pová-
lečných dějinách, které jako by se právě 
v této době „vymkly z kloubů“. V centru 
autorovy pozornosti stojí především ty 
akce, jejichž aktéři skončili před soudem 
a za své činy byli často odsouzeni k trestu 
smrti či vysokým trestům odnětí svobody. 
Důraz přitom Pejčoch klade na osoby, které 
při přípravě a realizaci protikomunistických 
akcí zastávaly vojenské funkce, což je dáno 
autorovým odborným profilem – od roku 
2007 je zaměstnán jako vědecký pracovník 
ve Vojenském historickém ústavu v Praze. 
Celým textem se jako červená nit táhne 
otázka, zda se v tehdejším Československu 
opravdu připravovaly pokusy o svržení to-
talitního režimu, zda tyto plány byly reálné 
a jak se na těchto pokusech podílela Státní 
bezpečnost, Vojenské obranné zpravodaj-
ství a další bezpečnostní orgány. V této 
souvislosti jistě poučeného čtenáře nepře-
kvapí autorova odpověď, totiž že alespoň 
část těchto pokusů či vlastních realizací byla 
prokazatelně řízena uvedenými složkami. 

Obsahem práce je analýza jedenácti 
z autorova pohledu nejdůležitějších vojen-
ských pokusů o svržení komunistického 
režimu v jeho prvních deseti letech exis-
tence. Jako první v chronologické řadě stojí 
proces s Československým hnutím svobo-
dy z přelomu let 1948 a 1949, poslední 
místo pak zaujímá kauza skupiny Třetí 
odboj, která stanula před soudem v únoru 
1959. Největší prostor věnuje Pejčoch zcela 
oprávněně tzv. Akci Praha – Žatec. Mělo 
jít o nejpodrobněji a nejsofistikovaněji 
připravované povstání v čele se skupinou 

demokraticky smýšlejících důstojníků, kteří 
za pomoci tanků počítali s obsazením stra-
tegických bodů v hlavním městě a po tomto 
úspěchu s rozšířením akce také do dalších 
míst republiky. Celá příprava však skonči-
la tragicky a pět hlavních aktérů skončilo 
po politickém procesu v roce 1949 na po-
pravišti. Autor se na základě dostupných 
dokumentů snaží přesvědčivě dokázat, že 
tyto tzv. puče neměly v tehdejších reálných 
podmínkách žádnou šanci na úspěch, stejně 
jako zpochybňuje údajné skutečné zločinné 
úmysly samotných aktérů, jejichž přiznání 
byla často brutálně vynucená a kteří navíc 
sami museli vědět, že i kdyby něco podob-
ného plánovali, byly by tyto plány od počát-
ku odsouzeny k nezdaru. Spíše se tak zdá 
být pravděpodobné, že samotný vládnoucí 
režim se na základě těchto záminek snažil 
zbavit svých skutečných či domnělých po-
litických a ideových odpůrců. 

Jednotlivé příběhy jsou postaveny 
na téměř shodné obsahové struktuře s po-
dobným závěrem. Po uvedení do celého 
případu následuje vylíčení hlavních a dů-
ležitých informací rámovaných podrob-
nými životopisy jednotlivých aktérů. Tyto 
někdy až příliš detailní osobnostní profily 
čtenářům pomáhají rozkrývat, z jakého pro-
fesního či sociálního prostředí se tito lidé 
rekrutovali a proč je komunistický režim 
považoval za (skutečnou či jen fiktivní) 
hrozbu. Neméně zajímavou součástí těch-
to příběhů je zařazení jednotlivých akcí 
do tehdejší informační mašinérie a zároveň 
jejich využití či lépe řečeno zneužití v sou-
dobém ideologickém boji proti vnitřnímu 
či vnějšímu nepříteli. Netřeba dodávat, že 
zatčení a posléze souzení a odsouzení se 
v tehdejší publicistice dočkali těch nejhor-
ších nálepek, byli označováni za lidi bez 
jakéhokoliv svědomí, kteří jsou z nízkých 
pohnutek ochotni třeba zaprodat svou duši 
ďáblu. Pejčoch tyto veskrze negativní ko-
mentáře dává do kontrastu se skutečnými 
postoji zvláště čelných aktérů jednotlivých 
údajných pokusů o vojenské puče, kteří 
mnohokrát osvědčili své kvality, a to zvláště 
v době 2. světové války. Jistě tedy neobstojí 
provokativní otázka, zda zdůraznění myš-
lenky, že všechny údajné pokusy o vojenské 
svržení režimu představovaly jen vhodnou 
záminku k jeho zúčtování s ideovými a poli-
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tickými protivníky, neslouží ke zlehčení role 
těchto ve své většině statečných mužů a žen. 
Právě naopak. Pejčoch jasně dokazuje, že 
tito lidé stojí v centru jeho pozornosti jako 
ti, kteří byli, ať již skutečně či jen domněle, 
jednoznačnými zastánci demokratických 
principů, pro něž byli ochotni podstoupit 
i celé martyrium, končící pro některé z nich 
nejvyšší obětí. 

Celý text, doplněný poznámkovým 
aparátem, jen podtrhuje odbornou přípravu 
autora, který informace obsažené v knize 
čerpal ze studia materiálů uchovávaných 
v českých a slovenských archivech, vyda-
ných archivních dokumentů, dostupné od-
borné literatury, článků a pamětí, stranou 
nezůstaly ani pozůstalosti a výpovědi dosud 
žijících osob, jež byly souzeny a odsouze-
ny v pojednávaných kauzách, a také jejich 
potomků. 

Pejčochova studia vyniká jasnou a jed-
notící myšlenkou, autorovým odborným 
přístupem a uceleným výkladem. Ten sice 
postrádá snahu o heroizaci jednotlivých 
hlavních aktérů, zároveň však vyznívá jako 
jednoznačná obžaloba prvních deseti let to-
talitního komunistického režimu, kdy bylo 
pošlapávání práva na denním pořádku. Jistě 
přitom nepřekvapí, že na toto uplatňované 
bezpráví doplatili i příslušníci ozbrojených 
sborů, vojáky z povolání i v základní pre-
zenční službě nevyjímaje. Lze si jen přát, 
aby se tato faktograficky bohatá a na vyso-
ké odborné úrovni zpracovaná kniha stala 
vyhledávanou pomůckou nejen pro pro-
fesionální historiky, ale také pro studenty 
historie a všechny zájemce, zabývající se 
daným úsekem novodobých českosloven-
ských dějin.  Radek Slabotínský 

Hana B o r t l o v á :  Československo 
a Kuba v letech 1959–1962
Praha, Univerzita Karlova v Praze – Filo-
zofická fakulta 2011, 188 s., ISBN 978-80-
7308-358-8

Historička Hana Bortlová se již ně-
kolik let věnuje studiu dějin hispánského 
světa. Předkládaná monografie o dosud 
málo probádaném tématu československo-
-kubánských vztahů na přelomu 50. a 60. let 
20. století, tedy v prvních letech kubánské 
revoluce po svržení Batistova režimu, kdy 

Československo na „ostrově svobody“ pů-
sobilo jako důležitý prostředník sovětského 
vlivu, je výsledkem autorčina vytěžení po-
zůstalosti významného představitele česko-
slovenského komunismu Františka Kriege-
la, kterou původně studovala v souvislosti 
s jeho zapojením do španělské občanské 
války. A právě studium dosud nevyužité-
ho archivního materiálu z Kriegelovy po-
zůstalosti, zvláště pak z doby, kdy Kriegel 
působil jako poradce na ministerstvu zdra-
votnictví v hlavním kubánském městě, se 
stalo základem této velmi zajímavé práce. 
Bortlová ke své práci využila i další důleži-
té archivní dokumenty úřední povahy, a to 
především z provenience vedení KSČ, mini-
sterstva zahraničního obchodu, ministerstva 
zahraničních věcí, civilní rozvědky a dobo-
vého tisku, aby tak vytvořila pokud možno 
„celistvý“ politický a ekonomický obraz této 
prozatím opomíjené problematiky soudo-
bých československých dějin.

Úvodní pasáže své knihy zaměři-
la Bortlová směrem do minulosti, tedy 
do doby meziválečné, kdy se Kuba řadila 
mezi významné odběratele českosloven-
ských výrobků. Tyto často velmi důležité 
obchodní a potažmo lze říci i politické 
vztahy se dále upevňovaly (byť v jiné rovi-
ně a za změněných politických podmínek) 
i po druhé světové válce, aby nabyly nové 
intenzity po výbuchu revoluce na Kubě 
ve druhé polovině 50. let. V pozadí zájmu 
Československa o ostrov stály nejprve sym-
patie k protiamerické rétorice kubánských 
revolucionářů v čele s Fidelem Castrem 
a k jejich boji proti pravicovému Batistovu 
režimu, který byl levicovými povstalci po-
važován za regionální odnož amerického 
imperialismu. Tato počáteční spíše vlažná 
podpora postupně přecházela v intenziv-
ní, a to v rámci tzv. internacionální pomoci 
sovětského bloku Kubě, která zahrnovala 
i dodávky vojenského materiálu bojujícím 
povstalcům. 

Tato intenzivní pomoc novému socia-
listickému režimu, který hned od počátku 
zpřetrhal tradiční a několik desetiletí budo-
vané vztahy Kuby s USA, se neomezovala 
pouze na ekonomické a obchodní kontakty, 
ale středem zájmu československé strany 
byla také vědeckotechnická pomoc rodí-
címu se kubánskému hospodářství, která 



563

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

zahrnovala vysílání československých od-
borníků a poradců do různých odvětví 
průmyslu a na centrální ministerstva, orga-
nizaci a výstavbu kubánských bezpečnost-
ních složek a výcvik kubánských vojenských 
ozbrojených sil za osobní účasti českoslo-
venských vojenských expertů. Bortlová 
si přitom všímá skutečnosti, že obrovská 
pomoc, kterou československá strana ku-
bánskému vedení nabízela a vzápětí i reali-
zovala, nebyla v mnoha případech ze strany 
Havany odměněna očekávanou protihodno-
tou, zejména v oblasti přílivu devizových 
příjmů do československého hospodářství 
plynoucích z uzavřených výměnných kon-
traktů především na ekonomickém a hos-
podářském poli.

Důležitou součást vzájemných vztahů 
tvořily kromě této velmi intenzivní pomoci 
v hospodářské, ekonomické, bezpečnostní 
a vojenské oblasti také stovky stipendií udě-
lených kubánským vysokoškolákům, kteří 
mohli studovat za velmi výhodných podmí-
nek na československých vysokých školách, 
aby se vraceli zpět na „ostrov svobody“ jako 
experti v různých odvětvích. Je zajímavé, že 
mnozí z těch, kteří měli možnost v Českoslo-
vensku studovat, na tuto dobu vzpomínají 
jako na jedno z nejlepších období svého 
života. Závěrečnou část práce pak Bortlová 
věnovala obrazu Kuby v tehdejším česko-
slovenském tisku a knižních publikacích, 
který není prost zkreslení, zjednodušení, 
ideologického patosu a mnohých klišé.

Autorka na závěr knihy přichází s hy-
potézou, že tato etapa vzájemných vztahů 
mezi Československem a Kubou, která 
byla záhy ukončena na podzim 1962 tzv. 
kubánskou krizí, vyústila ve ztrátu důvěry 
mezi Kubou a evropskými socialistickými 
zeměmi a přerostla až ve vzájemné zklamá-
ní. Teprve nastartování nové etapy obou-
stranných vztahů po roce 1968 přineslo 
oživení především v oblasti ekonomických 
styků, které však byly opětovně podřízeny 
politickým potřebám. 

Monografie Hany Bortlové přináší dů-
ležitý a velmi dobře koncepčně uchopený 
příspěvek ke stále živé debatě o podobách 
československé zahraniční politiky na pře-
lomu 50. a 60. let a zároveň o důležité etapě 
vztahů Castrova režimu se zeměmi socialis-
tického bloku v čele se Sovětským svazem. 

Zároveň však přináší zajímavé poznatky 
o snaze Castra a dalších revolucionářů na-
vázat kontakty s československou stranou 
dříve než se SSSR, a to ještě před jejich ko-
nečným vítězstvím, kterou odůvodňuje ne-
jen momentálními politickými aspekty, ale 
také ohledem na tehdejší reakce kubánské 
veřejnosti, která sice s respektem přijímala 
Sovětský svaz jako hlavního představitele 
komunistického hnutí ve světě, neméně 
veřejně však dávala najevo svůj odpor 
proti této hegemonii a spolupráci s tímto 
státem. Hana Bortlová tak odborné i po-
učené laické veřejnosti zpřístupnila čtivý 
text psaný velmi kvalitním jazykem, který 
se opírá o studium dosud neprobádaného 
archivního materiálu.  Radek Slabotínský 

Miloslav R e c h c í g l  ml.: Pro vlast. 
Padesát let Společnosti pro vědy a umění 
(SVU)
Praha, Academia (Edice Paměť, sv. 41) 2012, 
564 s., ISBN 978-80-200-2030-7 

Renomované nakladatelství Academia 
se ujalo vydání svou informační hodnotou 
mimořádného textu, mapujícího činnost je-
dinečné organizace, jak po právu zdůraznil 
v předmluvě publikace předseda Akademie 
věd České republiky Václav Pačes. Společ-
nost pro vědy a umění podle předsedy 
AV ČR „udělala hodně pro obraz a zviditel-
nění Československa a jeho nástupnických států 
jak v době studené války, tak v době po same-
tové revoluci“ (s. 11). Lze si sotva představit 
člověka povolanějšího k tomu, aby podal 
zasvěcené svědectví o této organizaci, než 
je Miloslav Rechcígl mladší (* 1930). Mla-
doboleslavský rodák, syn poslance agrární 
strany, účastníka protifašistického odboje, 
po odchodu do exilu v roce 1948 spolu-
zakladatele Rady svobodného Českoslo-
venska (1949) Miloslava Rechcígla st., stál 
v roce 1958 u vzniku SVU, opakovaně 
vykonával funkci jejího prezidenta a pat-
řil k organizátorům řady jejích světových 
kongresů. Inicioval vydávání SVU Bulleti-
nu a s manželkou Evou redigoval záslužný 
a vyhledávaný biografický adresář členů 
SVU (SVU Directory). Jestliže starší genera-
ce poúnorových exulantů z Československa 
se nejednou upínala na vojenskou porážku 
komunismu, mladší generace, jejíž přísluš-
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níci se dokázali etablovat v západních spo-
lečnostech a nabýt potřebného sebevědomí, 
se přikláněla ve stále větší míře ke kulturní 
a vědecké práci a k zápasu o uchování ná-
rodních hodnot.

Co pudilo vynikajícího biochemika 
a experta pro otázky výživy k tomu, aby 
věnoval své úsilí „spolkaření“, jež se po-
sléze ztělesnilo v podobě respektované or-
ganizace vystupující ve Spojených státech 
amerických pod názvem Czechoslovak 
Society of Arts and Sciences? Co jej vedlo 
ke studiím genealogickým, k evidenci čes-
koslovenských památek a archivních prame-
nů v Americe, k pracím o úloze příslušníků 
československé inteligence v mezinárodním 
měřítku, k propagaci českého a slovenské-
ho přínosu světové kultuře? Odpověď nám 
naznačuje již hlavní název předložené pub-
likace – Pro vlast. Miloslav Rechcígl a jemu 
podobní lidé v sobě nesli a nesou jiskru 
neokázalého, obětavého a dělného vlaste-
nectví i potřebu sdružovat se s podobně 
smýšlejícími a cítícími. Těžko si představit, 
jak budeme moci těmto lidem splatit dluh. 
Snad se najdou badatelé, kteří učiní jejich 
životy a práci předmětem svých seriózních 
výzkumů a budou se zamýšlet nad motivy 
jejich konání.

Anotovaná kniha mapuje dějiny SVU 
od „formativních let“ až do roku 2006, 
kdy Rechcígl rezignoval na post preziden-
ta organizace, již zastával od roku 1994 
(a předtím v letech 1974–1978). Výklad 
se odvíjí po chronologické ose, od jednoho 
funkčního období jednotlivých prezidentů 
k druhému (připomeňme, že prvním z nich 
byl profesor Václav Hlavatý, světově pro-
slulý matematik), od jednoho kongresu či 
výroční schůze k další. V důsledku spole-
čenských změn se mohl první kongres SVU 
ve staré vlasti konat v roce 1992 v Praze. 
Miloslav Rechcígl se nemusel spoléhat 
pouze na svou paměť, mohl využít svého 
osobního archivu i bohatého archivu SVU 
(je jeho velkou zásluhou, že tento archiv 
byl uchován, byť je českým badatelům vzhle-
dem k místu uložení – Immigration History  
Research Center, University of Minnesota 

– obtížně dostupný; srov. http://ihrc.umn.
edu/whoweare/pr/dec17-02.php). Díky 
tomu detailně dokumentuje přípravu a prů-
běh jednotlivých akcí i jejich ohlas u širší 
veřejnosti. Nezastírá ani dramatické mo-
menty v dějinách organizace, jako například 
bojové hlasování, v jehož průběhu v roce 
1974 porazil dosavadního prezidenta, pro-
fesora Františka Schwarzenberga – proti 
vůli části členstva, obávajícího se nástupu 
neznámého „mladého Turka“. Rechcígl do-
káže pohlédnout na tehdejší dění s ironic-
kým nadhledem: „V té době se volby konaly 
vždy na valné hromadě, která bývala svědkem 
nezměrného politikaření, urážlivých projevů, 
emocí, konfrontací a nakonec napjatých voleb. 
Byla to skutečně nejlepší ‚vzrušující podívaná 
ve městě‘, na kterou se mnoho členů těšilo celý 
rok“ (s. 108).

Právě otevřený ráz vzpomínek Milo-
slava Rechcígla mladšího představuje jejich 
cennou devízu. Historik si pochopitelně 
bude vědom jejich subjektivního rázu a do-
plní je případně studiem dalších pramenů. 
Ocenění si ale v každém případě zaslouží 
Rechcíglův věcný, byť na některých místech 
značně kritický přístup k dění uvnitř SVU 
a kolem ní (srov. jak se uplatňuje například 
při popisu hulvátského pokusu o „uloupe-
ní“ prezidenta Václava Klause z kongresu 
SVU v Českých Budějovicích v roce 2006 
místními politiky, postupu pro občana USA 
nepochopitelného, nám ovšem, znalým de-
ficitů domácí politiky, tolik srozumitelného, 
s. 420–421). Kniha, doplněná autorovým 
biogramem, jmenným rejstříkem, edicí ně-
kterých vybraných dokumentů, bibliografií 
publikací SVU, přehledy vedoucích před-
stavitelů SVU a představitelů jejích míst-
ních skupin, valných hromad a světových 
kongresů, laureátů cen SVU a v neposlední 
řadě též pěknou obrazovou přílohou, se jis-
tě stane užitečnou pomůckou a bohatým 
zdrojem informací pro historiky česko-
slovenského exilu a pro politology. Před-
stavuje také důležitý pramen pro poznání 
dějin naší vědy a personálních vztahů mezi 
jednotlivými osobnostmi v exilu.

Jiří Křesťan
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Kolektiv autorů: Hluk. Dějiny města
Red. Jiří Mitáček. Hluk, Město Hluk 2011, 736 s., ISBN 978-80-254-9705-0

Rovných třicet autorů přispělo do obsáhlé publikace, která předsta-
vuje jednu významnou lokalitu Moravského Slovácka od dob nejstarších 
téměř po dnešek a přidává k tomu ještě obsáhlé informace o místních 
spolcích a organizacích, významných osobnostech, sportovním dění, his-
torii farnosti i sakrálních staveb, místní tvrzi a samozřejmě také o folklóru 
a etnologických tématech. Publikace je bohatě vybavena fotografiemi, 
a to i barevnými, kresbami, plánky, což zcela nepochybně zvyšuje její 
atraktivitu. Zatímco první část publikace je řazena po úvodním zhodnoce-
ní přírodních podmínek a rázu krajiny (Jaroslav Hrabec) chronologicky 
(pravěk Miroslav Vaškových, slovanské osídlení Luděk Galuška, od raného 
středověku do půli 17. století redaktor publikace J. Mitáček, habsburská 
monarchie Lukáš Čoupek, 1. světová válka a 1. republika Aleš Vyskočil, 
2. světová válka Jan Břečka spolu s redaktorem, poválečné období Jiří 
Čoupek), druhá část jde po tématech, jež zahajují družební styky Hluku 
a Nemšové, následují spolky, osobnosti, sport, farnost, architektura a témata 
folkloristická a etnologická. U chronologicky řazených dějin poněkud zaráží 
velmi odlišný způsob pojmenovávání podkapitol v jednotlivých blocích. 
Prehistorie je členěna přísně podle období, pojednání o starých Slovanech 
začíná ve třech případech předložkou O …, ve středověké historii se zase 
třikrát sešla „proměna“, habsburské období je rozděleno tematicky, první 
světová válka a první republika nemají pro změnu podkapitoly vůbec. 
Trocha jednotícího smyslu by zde zřejmě neuškodila. 

J. Mitáček začíná svůj výklad o středověkých dějinách problematikou 
tzv. Luckého pole, přičemž reflektuje nejnovější názory o tomto confiniu 
a uvádí na pravou míru některé novodobé legendy kolem bitvy, která se zde 
měla odehrát při střetnutí českého vládce s uherským králem roku 1116. 
Všímá si pak proměn ve 13. století a zabývá se kolonizačními aktivitami 
pánů z Rýzmburka, které jsou v kraji dodnes patrné ve jménech některých 
osad (Boršice, Slavkov). Zajímavou epizodou je držba území luckého kraje 
Oldřichem z Hradce jako panovníkovým „gubernátorem“, což bylo spoje-
no s purkrabstvím na Brumově. Titul brumovského purkrabího uvedený 
u Oldřicha v roce 1303 ale vůbec nemusí znamenat pokles jeho pravomocí, 
panovník mohl samotným Hlukem v uvedeném roce disponovat (tu jde 
o první zmínku o lokalitě), i když měl v kraji svého zástupce. Ve 14. století 
byl Hluk majetkově rozdroben. Autor dále seznamuje s dramatickým děním 
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husitské doby, kdy sousední Ostroh představoval významnou husitskou 
pevnost a byl obléhán králem Zikmundem a vévodou Albrechtem. Roku 
1465 jsou zaznamenána jména prvních hluckých obyvatel. Po drobných 
peripetiích se držiteli stali rytíři ze Zástřizl, král Matyáš však lokalitu převedl 
na svého hejtmana France z Háje. Přes Zástřizly se Hluk posléze dostane 
Žampachům z Potštejna. V první půli 16. století je Hluk již označován jako 
městečko. Před polovinou uvedeného století získá lokalitu Jan z Kunovic 
a přičleňuje ji ke svým dvěma panstvím: uherskobrodskému a ostrožskému. 
Renesančně se přestavuje tvrz, za Jetřicha z Kunovic však ztrácí residenční 
charakter. 

Vnitřní strukturu městečka odhaluje podrobně urbář z roku 1592, 
podle kterého bylo v Hluku 124 usedlostí (podle berního zápisu z roku 
1516 jen 79), z toho dva celolány (+ jeden farní), jeden třičtvrtělán, 
69 půllánů, 30 čtvrtlánů a 20 podsedků. To ovšem činí nějakých 45 či 46 
lánů a bylo by bývalo třeba se zamyslet, zda skutečně 24 hřiven platu z roku 
1303 z listiny krále Václava II. lze vztahovat na 24 tehdy předpokládaných 
existujících lánů jakožto všech lánů lokality, nebo je nutné záležitost řešit 
jinak. Jelikož podle urbáře emfyteutické platy činily jen nějakých 54 zlatých 
ročně, lze odvodit při původním předpokládaném počtu 48 lánů výši platu 
z jednoho lánu (1 zl = 30 grošů) na půl hřivny. Pak by 24 hřiven z roku 
1303 představovalo platy z 48 lánů a ne 24, jak mínil M. Zemek. Zdá se, že 
kombinace údajů listiny z roku 1303 a urbáře z roku 1592 takové řešení 
připouští a je snáze přijatelné, než hypotetické přeměření a restrukturali-
zování lánového systému. 

Po konfiskaci statků Jana Bernarda z Kunovic po stavovském povstání 
získává Hluk rod Lichtenštejnů, jejž představuje v další kapitole Lukáš 
Čoupek a seznamuje čtenáře také s organizací rodového, velmi rozsáhlé-
ho dominia. Podrobněji se věnuje obecní správě a Hluku jako jednotce 
ostrožského panství i jeho hospodářské struktuře na podkladě katastrů. 
Eviduje překotný stavební rozvoj obce v 18. století, všímá si historie mlýnů 
i požárů a opatření proti nim. Připojuje soupis osedlých podle lánového 
rejstříku. Není zřejmé, proč autor píše Lichtenštejnská éra v prostředku 
věty s velkým L (s. 204), adjektiva od jmen rodů přece mají malá písmena 
a nějaká éra není oficiálním, úředním označením. 

Otec posledně jmenovaného, Jiří, pojednává dějiny obce v 19. století 
v kapitole Pod vládou císařského orla (titul není zrovna výstižný – předtím 
Hluk nebyl „pod vládou císařského orla“?). Kapitola začíná zrušením 
nevolnictví v roce 1781, vývoji do roku 1848 je však věnováno jen málo 
místa. Přílišný autorův akcent na „vrchnostenský útlak“ a „feudální pořádky“ 
(s. 225–227) v konfrontaci s uvedenými požadavky hluckých sedláků (mj. 
právo honitby, s. 226), které byly často založeny na tradici a nebyly právně 
podchyceny, je poněkud v rozporu s nezaujatým hodnocením. Ilustrativně 
působí pasáže o selském hospodaření a řemeslech, obou mlýnech, pálenici 
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a hospodách. Ke slovu přichází i sociální skladba – citelný demografický 
nárůst v 19. století – a školství. 

Z pera A. Vyskočila pochází precizní výklad o 1. světové válce a prv-
ní republice. Autor eviduje válečné oběti, uvádí tabulku legionářů (rok 
narození, legie, útvar) i jména těch, kteří z války tyli. Dostatek prostoru 
věnuje první pozemkové reformě na uherskoostrožském lichtenštejnském 
velkostatku, pojednává o příjmech obce, struktuře řemesel a živností, spol-
cích sloužících zvelebení zemědělství i Pencově zbytkovém statku, školství 
i létech krize. Připomíná rozkvět národopisného dění na konci 30. let (kupř. 
natáčení filmu Její pastorkyňa v hluckých krojích či národopisná slavnost 
roku 1938). 

Nepochybně velmi zajímavou kapitolu dějin obce představuje působe-
ní hluckých separatistů v roce 1938, kteří chtěli připojit Moravské Slovácko 
ke Slovensku. Někteří představitelé těchto snah se později zúčastnili trapné 
návštěvy u R. Heydricha a spolupracovali s okupační mocí (manifestace 
u sv. Antoníčka, záměr vybudovat vzornou národopisnou obec aj.). Na stra-
nách o okupaci a světové válce dále popisují J. Břečka a J. Mitáček realitu 
každodenního života, odbojovou činnost (z Hluku pocházel např. člen 
1. a 2. ilegálního ústředí KSČ Cyril Šembera; desant a organizace Carbon) 
a následné osvobození, vlastně bez jediného výstřelu, když Němci předtím 
utekli a vyhodili místní mosty. 

Jiří Čoupek následně přibližuje události od konce války do roku 
1990, se stručným pohledem na další dvacetiletí (do roku 2009). Střídměji 
připomíná události roku 1948 a podrobněji pak znárodňování, vznik ko-
munálního podniku, družstva Jednoty, zemědělského strojního družstva 
(1947) i JZD (prosinec 1950). Eviduje poslední soukromé rolníky, žel bez 
uvedení konce činnosti. Pro 70. a 80. léta text zachycuje především akce 
Z a jiné podniky komunálního rázu, stejně jako rozvíjení folklórních tradic, 
tehdy vedením státu a KSČ silně podporované, či amatérského divadla. 
Méně toho lze nalézt o konfliktech obyvatel se státní mocí. Za tento text 
mělo být nepochybně zařazeno pojednání L. Čoupka o hlucké farnosti, který 
se nevyhýbá momentům útlaku církve a věřících stávající komunistickou 
mocí v období po 2. světové válce. B. Rašticová pak pojednává o kostele, 
faře a drobných stavebních památkách, M. Plaček o tvrzi.

Poměrně úsporně, byť výstižně a s dostatkem vyobrazení jsou pojedná-
ny otázky folklóru a národopisu (M. Pavlicová o písni, hudbě, tanci a jízdě 
králů, R. Habartová o lidovém oděvu a nositelích lidové kultury – spolu 
s A. Kovárníkovou, V. Šácha o malovaném ornamentu, Z. Potyková o nářečí).

Publikace o Hluku přes některé uvedené výhrady patří rozhodně 
do skupiny těch zdařilejších, které se na Moravě objevují, a honosná výprava 
ji řadí mezi čtenářsky a uživatelsky atraktivní.  Libor Jan 
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Radovan J a n č á ř :  Komňa. Minulost a současnost
Komňa, Obec Komňa 2012, 310 s., ISBN 978-80-260-2838-3

Komňa, kdysi domnělé rodiště „učitele národů“ J. A. Komenského 
(1592–1670), si v roce 2011 připomínala 750 let od první písemné zmín-
ky, doložené v zakládací listině vizovického kláštera Smilheim z roku 
1261. V následujícím roce byla veřejnosti představena reprezentativní 
kniha o obci s názvem Komňa. Minulost a současnost od Radovana Jančáře. 
Autor, v současné době ředitel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti, se dostal do širšího povědomí již svými předešlými 
tvůrčími počiny – monografií Kniha o Těšově (1298–1976). Těšovský rok 
ve starodávných zvycích, slavnostech, písních a tancích (2004) a publikacemi, 
na nichž spolupracoval s Tomášem Lekešem st.: Újezdec u Luhačovic – dějiny 
farnosti a obce (2010) a 100 let místní dráhy Újezd-Luhačovice (2005). Nová 
kniha o Komni není jedinou, která se věnuje dějinám této obce. Již v roce 
1991 vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pamětní spis s názvem 
Komňa J. A. Komenskému,1 jehož první polovina se věnovala historickým 
a místopisným souvislostem, druhá polovina z pera literárního historika 
Jana Skutila osvětlila životní osudy J. A. Komenského a připomněla spoji-
tosti mezi touto významnou postavou našich dějin a Komňou. Recenzovaná 
kniha je koncipována jinak, lze v ní postřehnout větší důraz na dějiny obce 
a zejména na události posledního dvacetiletí, které pochopitelně nemohly 
být součástí předchozí publikace. Knihu tvoří sedm kapitol, v nichž jsou 
přehledně představeny dějiny, spolkový život, pamětihodnosti, národopis 
i významné osobnosti, které jsou s obcí spojovány.

První kapitola, věnovaná dějinám obce, je rozdělena do devíti pod-
oddílů. Úvodem autor seznamuje s prvními písemnými zmínkami o obci, 
chybí zde tedy výklad o pravěku a raném středověku, který již byl dosta-
tečně objasněn v publikaci z roku 1991.2 Z textu se dozvídáme o prvních 
majitelích zdejšího panství a o vzájemných sporech mezi lokální šlechtou, 
které zasáhly v několika případech i Komňu. Je zde zařazen i popis hradu 
Zuvačova, známého také jako Hrádek, který je doplněn o obrazové přílo-
hy. Dále jsou vylíčeny osudy Komně v 16. a 17. století, v nichž nacházíme 
mnoho zajímavých skutečností. Autor například připomíná, že v 17. století 
si uherská šlechta ukládala svůj kapitál prostřednictvím skupování panství 
na východní Moravě – typickou ukázkou toho je rod Serenyi, jenž v této 
části země mnohá panství vlastnil. Životní styl tehdejší šlechty je přiblížen 
také například informací o tom, že poddaní byli nuceni odvádět vrchnosti 
ročně „6 kop hlemýždů“ (s. 25). Počátek 18. století byl v pohraniční oblasti 
doprovázen stálou vojenskou hrozbou v podobě kuruckých nájezdů, kvůli 
níž se lidé museli schovávat po lesích a nemohli se věnovat práci na poli. 

1 Autorský kolektiv tvořili Jiří Čoupek, Jiří Kohoutek, Jan Skutil a Josef Zemánek.
2 K o h o u t e k ,  Jiří: Z dávné minulosti Komně a jejího okolí. In: Komňa J. A. Ko-
menskému. Brno 1991, s. 22–32.
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V návaznosti na to poddaní projevili nespokojenost se zvýšením svých 
povinností vůči vrchnosti a roku 1716 byla uherskohradišťskému hejtma-
novi adresována stížnost poddaných z několika vesnic kraje. Významným 
milníkem v dějinách obce i celého regionu se ve druhé polovině 18. století 
staly tereziánské a josefínské reformy, jejichž součástí také bylo zrušení 
nevolnictví roku 1781. V textu jsou dále vypsány seznamy uživatelů jed-
notlivých pozemků, které však mohly být zařazeny do příloh umístěných 
v zadní části publikace. Jako vhodné se však naopak jeví zařazení textu 
závěti jisté Mariány Mojžiškové (s. 31). 

Zrušení poddanství v revolučním roce 1848 znamenalo pro obyvatele 
obce v prvé řadě zrušení roboty. Po obnovení ústavnosti v roce 1861 pak 
bylo také voleno obecní zastupitelstvo. Několikrát je zmíněna nevýhodnost 
polohy obce u hranic s Uhrami, kterou dokládají jak loupeže dobytka, 
jenž byl po překročení hranic v Uhrách prodán (s. 42), tak i skutečnost, že 
v období první světové války se v méně dostupných pohraničních oblastech 
země skrývalo množství dezertérů i jiných živlů (s. 50). Rozpoutání první 
světové války značně ochromilo život v obci, práceschopní muži byli odve-
deni a zhoršila se celková hospodářská situace v kraji, zvláště zásobování 
potravinami. Prostřednictvím tabulky na s. 48 přibližuje autor propastný 
rozdíl mezi cenami potravin v červenci 1914 a v roce 1915, kdy se ceny 
zvýšily čtyř- až pětinásobně. V textu je též citován deník legionáře Jana 
Habartíka, popisující nesnadnou cestu československých legionářů ze Sibiře 
(s. 50–51). Vznik československého státu byl v obci přijat s nadšením, také 
obecní samospráva získala výraznější pravomoci. Zajímavá obrazová příloha 
na s. 62 zachycuje kandidátní listinu republikánské strany, na níž si katolický 
farář poznačil mj. kandidáty odpadlé od církve. Vývoj obce probíhal ve 20. 
století téměř stejně jako v každé menší vesnici. Lidé za první československé 
republiky poznali pozitivní i negativní stránky doby, druhá světová válka 
opět vytvořila státní hranici mezi Moravou a Slovenskem, s jejíž existencí 
vznikl problém pašeráctví, a na konci války probíhaly v hlubokých lesích 
Bílých Karpat operace partyzánů. Po válce se i v Komni dostali do obecní 
samosprávy komunisté, kteří postupně přebírali moc. Nastalo období „bu-
dování socialismu“, založení jednotného zemědělského družstva. Kromě 
výjimky na konci šedesátých let, byl život v obci „centrálně“ řízen až do roku 
1989, vedoucí postavení v místním (později oblastním) národním výboru 
měla KSČ. Krátká epizoda, kdy byla Komňa součástí Bojkovic, trvala pouze 
deset let, od roku 1980 do roku 1990. Po tzv. sametové revoluci nastává 
období konsolidace poměrů. V roce 1992 se konala velká slavnost u pří-
ležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského. Na závěrečných deseti 
stranách kapitoly je popsán život obce v posledních dvaceti letech.

Další, poměrně obsáhlá kapitola se věnuje spolkovému životu v obci. 
Dlužno podotknout, že právě tato kapitola chyběla v publikaci z roku 1991, 
je tedy významným přínosem. Ve stručných medailonech jsou postupně 
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představeny jednotlivé spolky a uskupení, jmenujme alespoň sbor dobro-
volných hasičů, folklórní soubor Podšable, dechovou hudbu Komňané či 
Tělocvičnou (tělovýchovnou) jednotu Sokol. Významné místo mezi spolky 
v obci zaujímá Spolek k uctění památky J. A. Komenského v Komni, který 
má hluboké historické kořeny. 

Čtvrtá kapitola nazvaná Život v obci se věnuje školství a společenské-
mu dění, na jejím konci jsou zařazeny podkapitoly věnující se zaniklým 
řemeslům a živnostem. Významnou součástí kapitoly je text Zvěroklestičství 
v Komni sepsaný Tomášem Hamrlíkem, který přibližuje dnes již málo 
známé a neexistující řemeslo. Zvěroklestiči, tzv. miškáři, byli považováni 
za „smetánku“ obce, významný podíl příslušníků tohoto řemesla stál později 
například u zrodu mysliveckého spolku (s. 152). Dcera miškáře také byla 
vzhledem k vysokému věnu pro budoucího ženicha „dobrou partií“ (s. 44).

Zdařilá je i kapitola popisující národopis obce, která seznamuje 
nejprve s lidovými zvyky a obyčeji během roku; svatba je zde vylíčena 
ve dvou textech, z nichž druhý je zpracován podle rukopisu místního uči-
tele Aloise Kolaříka. Dále je představen komenský kroj, pasáž je vhodně 
doplněna obrazovými přílohami. Text obsahuje také ukázky místního nářečí 
i výpis starých rodů Komně. Jedná se tedy o stručnější shrnutí poznatků 
z publikace z roku 1991. V závěru kapitoly jsou zařazeny čtyři písně a šest 
pověstí s tematikou Komně.

Závěrečná část textu se věnuje významným osobnostem obce. Autor 
zde dokazuje, že i malé obce velikosti Komně mají své významné osob-
nosti. Vedle J. A. Komenského nacházíme v seznamu osobností dalších 
devět jmen. Připomenuti jsou například Ferdinand Spíšek (1877–1970), 
významný filolog, který se také angažoval ve státní správě první českoslo-
venské republiky; ve stejném období působící československý diplomat 
Michael Hlavička (1890–1943); proslulý představitel veterinární chirur-
gie František Jurný (1895–1979) či básník Josef Bora (1896–?), v jehož 
pestrém životopise však zůstává mnoho nejasností, není například známo, 
kdy a kde zemřel.

Nová kniha o Komni se vyznačuje zdařilou koncepcí, faktograficky 
hodnotným textem, k jehož přehlednosti přispívá i omezení poznámko-
vého aparátu na nejnutnější minimum. Publikace ovšem obsahuje i něko-
lik nesprávností, převážně jde o gramatické chyby (na s. 39 „z Komni“, 
na s. 41 „stávalo“ místo „vstávalo“, na s. 42 setí „ovse“ místo „ovsa“, na s. 
105 „vyspravení chodníku“). Na několika místech nebyla dodržena shoda 
podmětu s přísudkem (s. 15, 37, 40, 69, 92, 93, 178), chyby se objevují 
i v psaní velkých či malých písmen (na s. 62 chrám „páně“, na s. 69 je ozna-
čení Německa za druhé světové války psáno jako „říše“ namísto „Říše“). 
Tyto nedostatky naznačují, že korekturám nebyla věnována dostatečná 
pozornost. Pokud jde o faktografická pochybení, jichž se v textu nachází 
minimum, jedná se spíše o přehlédnutí či překlepy. Nesprávně je tvrzení, 
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že roku 1923 byl starostou obce „opět“ zvolen Josef Formánek (s. 58 – 
ve skutečnosti však byl starostou zvolen poprvé). V přehledech na konci 
knihy nalézáme v seznamech majitelů obce některé nepřesnosti v datech. 

Výtku si zasluhuje skutečnost, že na několika místech v kapitole Dě-
jiny obce nacházíme velmi podobné formulace jako v textu Jiřího Čoupka, 
jednoho z autorů publikace z roku 1991. Jančář tedy ze staršího textu více 
či méně čerpá, ne vždy jej však cituje. Není jistě třeba příliš zdůrazňovat, 
že by se autor odborné práce měl podobnému postupu vyhnout.

Závěrečný seznam literatury a pramenů je sice zpracován přehledně 
a z formálního hlediska správně, chybí v něm však několik titulů, na něž 
autor v textu odkazuje či které přímo cituje. Jde především o nepojme-
novaný text F. A. Slavíka (s. 16–17), Hasičskou kroniku (s. 110) či Jubilejní 
sborník požárního sboru Komňa 1885–1985 (s. 117). Je s podivem, že autor 
téměř nereflektuje komeniologickou literaturu, jejíž roli bychom u této 
publikace mohli považovat za obligátní.

Závěrem je nutno konstatovat, že i přes uvedené nesrovnalosti a po-
chybení je kniha Radovana Jančáře poměrně zdařilou prací. Kniha také 
názorně dokládá, že se vyplatí s vydáním publikací tohoto typu vyčkat až 
po oslavách výročí, text pak může přiblížit i události se slavnostmi spojené. 
S úrovní recenzované práce ostře kontrastují některé publikace o okol-
ních obcích, jejichž příprava byla urychlována a podle toho také vypadají 
výsledky.3 Kniha Komňa. Minulost a současnost je významným počinem 
regionálního významu a vhodnou připomínkou místa, které dalo jméno 
rodu Jana Amose Komenského. Lukáš F. Peluněk

*

3 Srov. alespoň H l a d i š ,  František a kol.: Nivnice v proměnách času: 750 výročí 
písemné zmínky o Nivnici. Nivnice 2011 (viz recenzi ve Vlastivědném věstníku moravském 
65, 2013, č. 2, s. 203–205); G r e g á r e k ,  Josef: Suchá Loz 1261–2011. Břeclav 2011 
(viz recenzi ve Vlastivědném věstníku moravském 65, 2013, č. 4, s. 427–428).

Sborník Ostrava padesátiletý (1963–
2013)

V roce 2013 si připomínáme 50 let 
existence historicko-vlastivědného sborní-
ku Ostrava, neboť jeho první svazek vyšel 
v roce 1963. Nejnovější svazek (27.) byl 
prezentován v říjnu 2013.

Ohlédneme-li se za půlstoletím perio-
dika Ostrava, lze jeho stěžejní přínos spatřo-
vat v podnícení studia historie a především 
pak v možnosti výsledné práce zveřejnit. 
Sborník se stal kvalitní tribunou zpřístup-
ňující hodnotné stati mapující do té doby 

neznámá či málo probádaná místa v ději-
nách, kultuře, národopisu apod. města Os-
travy. Tím bylo umožněno v letech 1967, 
1993 a 2013 postupně vydat tři monografie, 
syntézy dějin Ostravy, čímž se může po-
chlubit málokteré město. V tom tkví hlavní 
význam jubilujícího sborníku.

Sborník Ostrava ve své padesátileté 
historii prošel zajímavým vývojem, neboť 
nebyl ušetřen politických ani společenských 
vlivů. Vnější vlivy, zde v prvním plánu pře-
devším ostravské, působily již při jeho 
zrodu. Ostrava byla posledním z velkých 
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měst, která do té doby nevydávala vlastní 
vlastivědné periodikum. To bylo způsobeno 
jednak tehdejším nazíráním na Ostravu jako 
centrum hornictví, hutního a chemického 
průmyslu („ocelové srdce republiky“), jed-
nak slabým postavením městského archivu 
jakožto historického pracoviště a též absen-
cí obdobných odborných institucí. Vždyť 
opavský Slezský ústav Čs. akademie věd 
vznikl v roce 1958 a Pedagogická fakulta 
v Ostravě, mající statut vysoké školy, v roce 
1964. Právě odtud pak pocházelo nejvíce 
jeho stálých autorů – přispěvatelů – i re-
cenzentů.

Nejen zrod, ale též trvání sborníku 
nebylo bez problémů. Sice již obsah jeho 
prvých tří svazků mohl být využit při zpra-
cování moderně koncipovaných přehled-
ných Dějin Ostravy,1 které vyšly v rámci 
oslav 700. výročí založení města Ostravy. 
Paradoxně to neznamenalo posílení presti-
že sborníku, ale naopak se objevily úvahy 
o ukončení jeho vydávání, protože vzhle-
dem k novým dějinám města jej již prý 
nebude třeba.

Do další existence periodika zasáhly 
celostátní události označované jako „nor-
malizace“. Nestačilo instalovat novou re-
dakční radu sborníku, i tak musel být jeho 
rukopis předkládán, alespoň zpočátku, 
ke schválení ideologickým orgánům Ko-
munistické strany Československa. Úroveň 
sborníku zpočátku nepoklesla, postupně se 
však začaly projevovat nedostatky způso-
bené příliš úzkým okruhem přispěvatelů, 
jejichž invence se nadto vyčerpala.

Na kvalitu a obsah sborníku měly 
pochopitelně dopad i podstatné změny, 
ke kterým došlo po listopadu 1989. Po ob-
sahové stránce se Ostrava jeví jako mnohem 
pestřejší, což je způsobeno tím, že mohla 
být publikována i dříve tabuizovaná témata, 
zvýrazněny byly různé stránky života Os-
travy a regionu v minulosti i přítomnosti. 
K pestrosti ve volbě a zpracování témat 
přispělo i to, že se podařilo rozšířit okruh 
přispěvatelů, píší všichni odborní archiváři 
z Archivu města Ostravy, odborníci z Os-
travské univerzity, Národního památkové-
ho ústavu v Ostravě, Ostravského muzea. 
Po dlouhé odmlce se objevily články vě-
nované archeologickým výzkumům, zcela 
nově jsou do sborníku zařazovány i zkrá-

cené verze diplomových prací studentů 
především Ostravské univerzity.

Od roku 1994 se redakční práce uja-
la redakční rada v úplně novém složení 
a od 21. svazku v roce 2003 je též zvolena 
zcela nová forma prezentace na veřejnosti, 
a sice jeho představení za přítomnosti pri-
mátora města Ostravy nebo jeho náměstka. 
V roce 2007 (sborník Ostrava, 23. svazek) 
byla poprvé s úspěchem vyzkoušena popu-
larizace sborníku formou veřejného čtení 
v prostorách Knihovny města Ostravy.

Během uplynulého padesátiletí se při-
rozeně vyvíjel i obsah jubilujícího sborní-
ku, stále však platí původní koncepce tak, 
jak byla uveřejněna v jeho prvním svazku: 
„[Sborník] bude ve formě studií, článků a edic 
pramenného materiálu monograficky zpra-
covávat nejdůležitější úseky z historie města, 
přičemž hornická tematika se zaměří na celý 
ostravsko-karvinský revír. Okruh příspěvků se 
nebude omezovat na vlastní historii, ale bude 
přinášet též výsledky prací ostatních historických 
a příbuzných disciplin (archeologie, národopis, 
dějiny literatury, hudby, výtvarného umění, 
techniky), dále pak studie o výstavbě a rozvoji 
našeho města v nedaleké budoucnosti.“  2

Tomu odpovídá i vnitřní členění sbor-
níku. Vedle stálých rubrik „Studie a mate-
riály“, „Osobnosti“, „Edice“ se nepravidelně 
objevují tematické oddíly „Vzpomínky“, 
„Zprávy“ nebo „Bibliografie“.

Tematický záběr lze demonstrovat 
na obsahu zatím posledního 27. svazku 
sborníku, vydaného v roce 2013. Středo-
věkému uspořádání města se díky prove-
deným archeologickým záchranným vý-
zkumům věnoval archeolog Ostravského 
muzea Zbyněk Moravec, který zmapoval 
původní uliční sítě středověké Moravské 
Ostravy od konce 13. století a nálezy za-
hozených či ztracených předmětů (Ulice 
středověké Ostravy). Statí Jakuba Ivánka 
(Socha sv. Jana Nepomuckého u svinovského 
mostu z dílny frýdeckých Weissmannů) se 
ocitáme na počátku 18. století. Jeho pří-
spěvek není jen uměnovědnou studií, ale 
připomíná jedno z klíčových komunikač-
ních míst regionu v minulosti. Podobně člá-
nek archivářky Jaroslavy Novotné (Příběh 
moravskoostravské velkoměšťanky Barbory 
Máchové a jejích ztracených perel), není jen 
líčením jedné zapomenuté životní epizody, 
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jak by se mohlo z názvu zdát, nýbrž i popi-
sem pohnutých lidských peripetií zachycu-
jících každodenní život v Moravské Ostravě 
na přelomu 18. a 19. století, dokonce s te-
ritoriálním přesahem do slovenských měst 
Čadca a Kysucké Nové Mesto. Výmluvné 
pojednání Miloslava Kročka s názvem  
Ostravská národní garda v revolučních letech 
1848–1849 má s prací J. Novotné jedno 
společné, totiž precizní a důkladné vytěžení 
archiválií nejstarší vrstvy registratury města 
Moravské Ostravy.

Dosud málo autorů se věnovalo pro-
blematice nemocenské péče o kojence 
a děti. Tato bílá místa se pokouší odstranit 
Hana Mášová (Emílie Lukášová a její prů-
kopnická práce na poli péče o kojence). Člá-
nek Mečislava Boráka Ostravský rabín Arnošt 
Bass (1885–1943) a jeho rodina dokumen-
tuje čtivou formou a na základě neznámých 
(tentokrát orálních) pramenů, jak jsme u to-
hoto autora již zvyklí, na příkladu jedné 
rodiny, dějiny židovského holocaustu.

V obsahu 27. svazku sborníku Ostrava 
nalezneme, podobně jako je tomu i u star-
ších svazků, několik příspěvků inspirujících 
se událostmi 20. století. Zvlášť cenné jsou 
ty statě, jejichž autoři čerpají z vlastních či 
zprostředkovaných vzpomínek. V oddíle 
Edice je to Osobní deník Libuše Střelcové 
z Hrušova z let 1938–1942, připravený k vy-
dání archivářem Zemského archivu v Opavě 
Petrem Tesařem a v oddíle Vzpomínky stať 
Svatavy Baďurové Sametová revoluce ve VÍT-
KOVICÍCH. Občanské fórum, vznik nových od-
borů a kolektivní vzpomínka O transformaci 
Vysoké školy báňské na technickou univerzitu 
po roce 1989.

Uvedený výčet článků uveřejněných 
ve 27. svazku sborníku Ostrava nevyčerpává 
v úplnosti jeho obsah. Je jen ilustrací tema-
tické šíře periodika, které si v roce 2013 
připomíná jubileum padesát let od svého 
vzniku. Antonín Barcuch

1 J i ř í k ,  Karel –  P i t r o n o v á ,  Blanka 
(edd.): Dějiny Ostravy. Ostrava 1967.
2 Úvodem. Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám 
a výstavbě města 1, 1963, s. 6.

Emil K o r d i o v s k ý  a kolektiv: 
Drnholec
Brno, Muzejní a vlastivědná společnost (Kniž-
nice Jižní Moravy, sv. 33) 2011, 392 s. + 
četná černobílá a barevná vyobrazení v textu, 
ISBN 978-80-7275-090-0

Také jihomoravský Drnholec má no-
vou publikaci o svých dějinách. Byla zvole-
na sborníková forma, jednotlivé příspěvky 
však bohatou historii lokality víceméně po-
krývají, stejně jako podávají popis přírodní-
ho rámce a jevů spadajících spíše do sféry 
uměleckohistorické, kulturní a folkloristic-
ké. Povšimněme si ale některých momentů, 
jejichž výklad souvisí s nejstaršími dějinami 
lokality a v zásadě se dotýká také nejstarší 
minulosti Moravy. Mladohradištní osídlení 
konstatuje Josef Unger v trati Holenická 
pole, poblíž vrcholně středověké, dnes 
zaniklé vesnice. Podstatně zajímavější je 
však lokalita na nevelké ostrožně asi 2 km 
západně od Drnholce (Liščí díry). Autor 
zde svého času položil dvě sondy, zjistil 
dřevohlinité a případně palisádové opevně-
ní (okružní příkop je dosud dobře patrný) 
a datoval podle keramiky do 12. století. 
Na výběr je buď přemyslovské pohraniční 
opevnění (platforma cca 50 × 6–13 m je 
ovšem i pro malé hradisko nedostatečná), 
nebo privátní sídlo velmi raného původu. 
Pokud by skutečně šlo o soukromé fortifi-
kované sídlo, mohl by jeho výzkum přinést 
zásadní slovo k problematice formování 
rané šlechty. 

Lubomír Jan Konečný se věnuje Po-
čátkům Drnholce v kontextu regionálních dě-
jin. V souvislosti s Pulínem uvádí do kraje 
bratry Pulu, Viléma a Heřmana a domnívá 
se, že šlo o šlechtu z Německa (hrabata ze 
Sulzbachu nebo z okolí Zwiefaltenu), která 
přišla do služeb knížete Vladislava I. Tuto 
identifikaci nedávno zásadně zpochybnili 
T. Somer a J. Šrámek (Historie benediktin-
ského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově 
/1160–1541/. Praha 2010, s. 6–9). L. J. Ko-
nečný i v tomto příspěvku razí představu, 
že část Drnholecka získali Sirotkové, pů-
vodem rakouský ministeriálský rod z Lavy, 
a v roce 1237 měl král Václav I. synu Viléma 
z Pulína Svatoslavovi toto území, původně 
patřící jeho předkům, restituovat. Přiznává, 
že tato konstrukce je založena jen na jed-
nom formuláři; odkazuje na CDB III, č. 166, 
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kde se sice edice nachází, její zařazení je 
však stěží oprávněné, protože jde o pou-
hý formulář a Vilémův syn se zde nadto 
jmenuje Vratislav, nikoli Svatoslav. Pokud 
skutečně ke zcizení statků došlo, muselo 
jít jen o krátké období v souvislosti s po-
vstáním markraběte Přemysla v uvedeném 
roce a nikoli o časový úsek dostačující 
k provádění kolonizace, tj. nejméně deset 
let, spíše však více. Tento konstrukt založe-
ný na úvaze V. Richtera pak ovlivňuje celý 
další Konečného výklad. Samotné založení 
hradu v Drnholci v poloze dnešního zámku 
pak autor neoprávněně připisuje Sirotkům 
(tento údaj se dostal, žel, i do kastelologic-
ké literatury), souhlasit s ním lze naopak 
v tom, že původním sídlem zakladatele 
dolnokounického kláštera a významného 
velmože Viléma mohla být uvedená opev-
něná lokalita 2 km západně od městečka 
ve směru na Lito bratřice. Další Konečného 
úvahy vtahující do hry jako dědice rakouské 
Wehingeny a pány z Vartenberka nejsou 
podloženy prameny. Drnholec se po smrti 
Oldřicha z Drnholce dostal pravděpodobně 
jako zástava za věno s jeho vdovou, dcerou 
Přemysla Otakara II. (na toho spadl Drn-
holec jako odúmrť), jejímu novému man-
želovi, rakouskému maršálkovi Jindřichovi 
z Kuenringu-Vitorazi, a právě majetkové 
vyrovnání bylo předmětem jednoho bodu 
smlouvy mezi římským a českým králem 
z roku 1277. Pulín pak Konečný ztotož-
ňuje se zaniklými Pavlovicemi na drnho-
leckém katastru, skutečné doklady pro to 
však nemá.

Posledním potomkem Vilémovým, to-
tiž Oldřichem z Drnholce a jeho kariérou, 
se přehledně a výstižně zabývá Jiří Mitáček. 
Jistý problém představuje manželka tohoto 
šlechtice, nemanželská dcera „zlatého a že-
lezného“ krále. Mitáček ji ve shodě s ostatní 
literaturou přisuzuje jméno Eliška. Pokud 
si ale vdova po Oldřichovi z Drnholce vza-
la Jindřicha z Kuenringu (jak se domní-
vá kupříkladu V. Vaníček), pak se musela 
jmenovat Anežka, protože nemanželská 
dcera krále, která byla ženou rakouského 
velmože, se tak jmenovala (Agnes) podle 
spolehlivého rakouského, leč v českých 
zemích opomínaného pramene (Das „Stif-
tung-Buch“ des Cistercienser-Klosters Zwettl. 
Hrsg. von Johann von Frast. Fontes rerum 

Austriacarum II. Diplomataria et acta, Bd 3. 
Wien 1851, s. 248–249). Se záhadou Otaka-
rových levobočků si nevědí rady ani autoři 
přemyslovské genealogie v nejnovější prá-
ci Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 
2009, s. 570–571, kde jsou nelegitimní dce-
ry uvedeny hned čtyři, ani J. Žemlička: Pře-
myslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha 2005, 
s. 243–245, který jich chce mít rovnou pět. 
Zřejmě bude nutné okolnosti tohoto nelegi-
timního potomstva zásadně prošetřit, stejně 
jako působivou, leč málo pravděpodobnou 
historku o Anežce z Kuenringu zvané Palce-
řík pozdního podání jako o matce některých 
z nich. Patrně nelze přijmout ani v literatu-
ře často opakovanou totožnost Oldřichova 
strýce Heřmana z Drnholce s Heřmanem 
z Rychnova či Heřmanem z Letovic, byť 
oba byli ze stejného rozrodu.

Již na pevné půdě, co se pramenů týká, 
stojí Miroslav Svoboda, který rekonstruoval 
majetkovou držbu Drnholce od závěru prv-
ní poloviny 14. století. Zjišťuje, že způsob, 
jakým přešlo panství do rukou Vartenberků, 
není zřejmý. Po jistých peripetiích se stávají 
vlastníky panství na delší dobu Lichtenštej-
nové a po nich Tieffenbachové, kteří je, ač 
nekatolíci, udrželi přes stavovské povstání. 
Po držbě Šternberky a Trautmannsdorfy se 
dominium ve druhé půli 18. století stalo 
majetkovou základnou Tereziánské akade-
mie ve Vídni.

Odpovídajícím způsobem je popsána 
velká výměna obyvatelstva po roce 1945, 
stejně jako počátky družstva či lidové zvyky 
obyvatelstva německého, původního, i no-
vého, česky hovořícího, které z větší části 
pochází z Uherskohradišťska a Hodonínska. 
Publikace o Drnholci může dobře plnit svoji 
roli základního poučení o starobylé lokalitě.

Libor Jan

Vladimír V e l e š í k  –  Vladimír 
V e l e š í k  ml.: Banín. 720 let obce 
na česko-moravském pomezí 
Banín, Obecní úřad Banín 2011, 312 s., ISBN 
978-80-260-0600-8

Kniha Vladimíra Velešíka a jeho 
stejnojmenného syna přináší nejen pozi-
tivní zprávu o generačním přenosu lásky 
k historické matérii, ale především zdařilý 
počin na poli regionálních dějin histori-
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ky doposud poněkud opomíjené oblasti 
na česko-moravském pomezí. Za promyš-
lenou lze označit již samotnou koncepci 
představované knihy. Ta je v zásadě roz-
členěna na dva základní oddíly: první, 
v němž její autoři sledují historii Banína 
v rámci chronologického rozvržení, vy-
cházejícího od nejranějších zpráv o obci 
a spějícího až po dobu nedávno minulou 
(de facto do roku 2010), a druhý, tema-
ticky definovaný, který nabízí dílčí sondy 
do problematiky ovlivňující společenský 
život v obci v minulosti i dnes (výstavba 
Brněnského vodovodu, církevní památky 
a duchovní život v obci, potažmo obecní 
místopis, podávající stručnou a ne vždy 
jednoduše dohledatelnou historii jednot-
livých staveb v rámci obecního katastru). 
Cenný je též přehled členů obecních sa-
mospráv v mezidobí 1891–2010, jakož 
i seznam místních duchovních pastýřů.

Po úvodní kapitole, seznamující čte-
náře s vývojem příslušné geografické ob-
lasti v prehistorické době, se tvůrci knihy 
zaměřili na samotný historický vývoj obce. 
Z textu je patrná důkladná obeznámenost 
jak s pramenným materiálem, který se au-
torům podařilo takřka maximálně vytěžit, 
tak s obecněji zaměřenými syntetickými 
pracemi k jednotlivým obdobím českých 
dějin. I to je důvod, proč se autorské dvo-
jici v prvních kapitolách podařilo zdařile 
zasadit nejstarší dějiny Banína, sahající 
před rok 1291, do širšího kontextu vývoje 
v tehdejších středověkých českých zemích. 
Historický vývoj sledované obce se v těch-
to pasážích stal součástí dějin kolonizace 
Poličska, kterou zde po první fázi vedené 
litomyšlskými premonstráty prováděli loká-
toři pověření přímo panovníkem. 

Následně dějiny vesnice zasáhly po-
měrně složité vztahy mezi českými panovní-
ky a Zbraslavským klášterem, do jehož drž-
by se Banín dostal již na sklonku 13. století. 
Tento stav zůstal zachován až do husitské 
revoluce, po níž se Banín dostal do rukou 
světské feudality; před koncem 15. století 
již tvořil součást svojanovského a následně 
bysterského panství. Na počátku 18. století 
je Jan Adam z Lichtenštejna směnil se za-
dluženým hrabětem Hannibalem III. z Ho-
henemsu za jeho říšský statek ve Vaduzu 
a právě touto směnou započala nová éra 

v dějinách celého panství, a tedy i Banína, 
jež trvala až do roku 1848. 

Ústředními tématy závěrečných chro-
nologicky vymezených kapitol, věnovaných 
z velké části dějinám 19. a především pak 
20. století, se staly otázky spjaté s posta-
vením Banína v rámci vyšších správních 
jednotek příslušného regionu, což plně 
koresponduje se zaměřením kapitol zací-
lených na předchozí historické etapy, dále 
se spolkovým životem v obci a s činností 
jednotlivých zde působících organizací, 
s místními projevy válečných konfliktů 
a konečně pak s národnostními poměry, 
včetně problému odsunu německého oby-
vatelstva a poválečného dosídlení této ob-
lasti. Banín se totiž nacházel v nejzápadnější 
části německojazyčného ostrova Hřebeč-
sko (Schönhengstgau), rozkládajícího se 
ve střední části česko-moravského pomezí, 
a Němci tedy v období do konce druhé 
světové války představovali podstatnou část 
obyvatelstva této obce.

Stejně jako v případě mnohých dalších 
podobně koncipovaných publikací, i zde je 
právě kapitolám zaměřeným na vrcholnou 
fázi novověku, respektive na moderní či 
soudobé dějiny věnováno nepoměrně více 
prostoru než dějinám starším. Obecně je 
tento trend dán stejně nepoměrně širší 
pramennou základnou vztahující se k to-
muto období, která se v důsledku promítá 
i do struktury výsledného textu. V tomto 
případě lze však příčinu hledat i jinde, a sice 
v odborné specializaci obou autorů, která je 
spjata právě s moderní epochou. Upozornit 
v tomto kontextu lze (lépe řečeno je nutné) 
alespoň na velmi kvalitní studii Vladimíra 
Velešíka orientovanou na problém pováleč-
ného osídlování svitavského regionu (Ve-
lešík, Vladimír: Osídlování Svitavska v letech 
1945–1947. Pomezí Čech a Moravy. Sbor-
ník prací ze společenských a přírodních věd 
pro okres Svitavy, 2000, sv. 4, s. 199–268).

Podobnou souvislost lze vysledovat 
i v případě samostatné, tematicky vymeze-
né kapitoly věnované dějinám Brněnského 
vodovodu, který sehrál klíčovou roli i v mo-
derních dějinách Brna (srov. Velešík, Vladi-
mír – Velešík ml., Vladimír – Velešík, Ma-
rian: Brněnský vodovod a zápas o vodu mezi 
Brnem a Banínem. Pomezí Čech a Moravy. 
Sborník prací ze společenských a přírod-
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ních věd pro okres Svitavy, 2011, sv. 12, 
s. 9–47). Její zařazení však nelze hodnotit 
jako samoúčelné, protože právě v katastru 
obce Banín se nacházejí podstatné zdroje, 
jimiž byl a je napájen.

Autoři v úvodu své publikace konsta-
tovali, že jejich snahou bylo zachytit útržky 
osudů zdejších lidí, že nechtěli psát o obec-
ných trendech, i když nebylo lze se jim zcela 
vyhnout, a svoji pozornost se snažili upřít 
na každodennost. Z technických důvodů 
pak byli nuceni učinit kompromis stran 
poznámkového aparátu, takže průběžně 
v textu uvádějí bibliografické odkazy pouze 
zřídka, a to k nejdůležitějším zdrojům in-
formací. Štíhlý poznámkový aparát však ku 
prospěchu věci supluje závěrečný seznam 
archivních či jiných pramenů a odborné 
literatury.

Celý text vykazuje ve vztahu k po-
dobně zacíleným publikacím znaky vysoké 
odborné úrovně a s přehmaty terminologic-
kého rázu (jako např. na straně 216, kde je 
v souvislosti s Karlem z Lichtenštejna zmí-
něna „reformace“ namísto „rekatolizace“) 
se zde setkáme zcela výjimečně. Podobnou 
kvalitu lze připsat i jazykové redakci, kte-
rá je dílem PhDr. Ivany Pavlišové, snad až 
na formální podobu zmíněného seznamu 
(např. na některých místech došlo k zá-
měně spojovníků a pomlček, nestejně jsou 
uváděny díly, respektive svazky publikací 
a u některých odkazů nebylo respektováno 
závazné řazení jednotlivých položek).

Diskutovat by bylo lze například 
i o vnitřní kompozici některých chrono-
logicky vymezených kapitol (při vzájemné 
komparaci) či o tom, zda k textu nebylo 
vhodné připojit explicitní závěr, ovšem to 
nic nemění na tom, že se autorské dvojici 
Velešíkových podařilo napsat „otevřené 
dílo“, a to v tom smyslu, že jeho četba 
bude jistě vykazovat atraktivitu ve vztahu 
k současným obyvatelům Banína, jimž není 
lhostejná historie jejich obce, ale rovněž 
k odborné veřejnosti, jejíž členové mohou 
představený text zhodnotit při snaze o roz-
šíření svých znalostních obzorů i při své 
badatelské činnosti.

 Robert Antonín – Jan Dvořák

Martin B o š t í k  –  Stanislav V o -
s y k a  –  Jaromír Z e m i n a :  Vác-
lav Boštík (1913–2005). K stému výročí 
malířova narození
Řevnice – Litomyšl, Arbor vitae – Regionální 
muzeum v Litomyšli 2013, 320 s., ISBN 978-
80-7467-036-7, ISBN 978-80-904064-3

Vynikající malíř, grafik, ilustrátor, re-
staurátor, osobitý myslitel a umělecký teo-
retik Václav Boštík, rodák z Horního Újezda 
u Litomyšle, je v poslední době prezento-
ván jako „objev“ z období po roce 1989. 
Není to přesné. Boštíkovo jméno fascino-
valo obeznámené již dávno předtím. Širší 
veřejnosti se pak dostalo příležitosti sezná-
mit se s jeho dílem blíže již v době krotké 
československé perestrojky – připomeňme 
výstavy v Litomyšli (kolektivní akce z roku 
1986), v Brně (1987), Gottwaldově (1988) 
a posléze v Galerii hlavního města Prahy 
na jaře 1989. Posledně uvedená výstava je 
spojena se jménem boštíkovského propagá-
tora Karla Srpa. S výstavou věnovanou to-
muto pozoruhodnému umělci se Srp vrátil 
na stejné místo na přelomu let 2010 a 2011. 
Instalaci této výstavy nepovažuji za doko-
nalou, do boštíkovské literatury nicméně 
tehdy přibyl nepřehlédnutelný publikační 
titul (Karel Srp: Václav Boštík. 1913–2005. 
Praha 2011). Od začátku devadesátých let 
neminul v podstatě rok, kdy by se neko-
nala nějaká výstava či připomínka Václava 
Boštíka, kdy by se někdo nezaobíral touto 
osobností v tisku či v odborné literatuře. 
Každý další návrat k umělci musí být tedy 
oprávněn. Je nutno hned na začátku říci, 
že předložená publikace nesporně přida-
nou hodnotu k dosavadním boštíkovským 
bádáním přináší.

Kniha, vydaná u příležitosti výstavy 
Václav Boštík (1913–2005). Hledání ztra-
ceného ráje, konané od května do srpna 
2013 v Litomyšli (na niž navázala od září 
do listopadu toho roku výstava Václav 
Boštík – Dělení prostoru v Galerii Smečky 
v Praze), představuje něco více, než pou-
hou povinnou „doprovodnou publikaci“. 
Síly při přípravě knihy spojili výtvarný 
teoretik a kritik Jaromír Zemina, muzejní 
pracovník Martin Boštík a archivář Stanislav 
Vosyka. První jmenovaný již svou znalost 
a pochopení pro dílo Václava Boštíka pro-
kázal (srov. alespoň Jaromír Zemina: Via 
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artis, via vitae. Praha 2010). Zemina psal 
o Boštíkovi od šedesátých let, on byl tím, 
kdo asi jako první odbornou veřejnost 
na jeho mimořádný zjev upozornil a věrně 
umělce v dalších letech provázel. Šťastným 
nápadem se ukázalo, že v posuzované knize 
propojil své dobové texty se vzpomínkami, 
jež nejen sledují umělecký růst Boštíkův, ale 
dávají nám nahlédnout i do jeho osobního 
světa, většinou před lidmi skrytého. Jaromír 
Zemina ovšem nakonec připouští: „Já sám 
jsem stále cítil, že má svá tajemství, týkající se 
především záležitostí náboženských, ale střežil 
jsem se po nich pátrat“ (s. 199).

Zeminův vědoucí a přitom pokorný 
pohled, představující Boštíka nejen v kon-
textu soudobého umění, ale také v kruhu 
rodinném, mezi přáteli v hospůdkách a zase 
v tiché modlitbě nebo v partě restaurátorů 
sgrafit na litomyšlském zámku, považuji 
za plodný. Zeminově kapitole byly vhodně 
předřazeny texty Martina Boštíka a Sta-
nislava Vosyky, jež zachovávají bohatě 
strukturovaný pohled na skvělého malíře. 
Oba mladí historikové podávají důkaz, jak 
produktivní může být pro analýzu tvůrčí 
osobnosti využití mimouměleckých prame-
nů. Vedle klasických archivních dokumentů 
se jim oporou stala i četná svědectví pamět-
níků. Martin Boštík stopuje ve své obsáhlé 
studii život slavného jmenovce (nejsou pří-
buzní), všímá si rodinných podnětů a zážit-
ků z mládí, impulzů z let studií i zákrut jeho 
umělecké dráhy. Registruje zásahy „velkých 
dějin“ do umělcova života, jako byla třeba 
okupace v roce 1968. Oživuje řadu zajíma-
vých epizod. Namátkou upozorním na to, 
jak dokumentuje přátelství Václava Boští-
ka s pozdějším rektorem piaristické koleje 
v Litomyšli Františkem Ambrožem Střítes-
kým, krajanem z Horního Újezda, který byl 
v roce 1950 odsouzen ve zmanipulovaném 
soudním procesu se studenty a dalšími mla-
dými lidmi. Martin Boštík také podrobně 
mapuje dění v již zmíněné skupině restaurá-
torů na litomyšlském zámku, kde se Václav 
Boštík v roce 1974 sešel s tak výraznými 

uměleckými osobnostmi, jako byli Zde-
něk Palcr, Stanislav Podhrázský a Olbram 
Zoubek. Objevná je pasáž o zálibě Václava 
Boštíka v bádáních regionálněhistorických 
a genealogických.

Martin Boštík se ve spolupráci se Sta-
nislavem Vosykou ujal popisu prezentace 
tvorby Václava Boštíka v Litomyšli a v okolí 
za umělcova života. Stanislav Vosyka potom 
přidal zasvěcenou studii o výtvarném umě-
ní v Litomyšli, přičemž se především kon-
centroval na dobu studií Václava Boštíka 
na tamějším gymnáziu (1925–1933). Oba 
autoři představují malíře a jeho tvorbu 
v různých situacích, přinášejí cenné fakto-
grafické údaje, takže si čtenář může sám 
učinit závěry nebo si klást otázky. Minu-
ciózní práce s prameny dovolila korigovat 
několikeré omyly a nepřesnosti, vyskytující 
se v již zmíněné Srpově monografii z roku 
2011. Autoři upřesňují řadu životopisných 
dat a informací o některých dílech, korigují 
omyly místopisné, doplňují soupis malířo-
vých výstav i jeho bibliografii. Vyvracejí 
stále se opakující legendu o příbuzenství 
Václava Boštíka se selským rebelem Luká-
šem Pakostou (s. 136 a 143). Cenný je nález 
Srpovi neznámého rozvržení Boštíkovy prá-
ce o malířství a umění, na jejímž rukopisu 
pracoval od 80. let (srov. s. 260).

Hodnotu samu o sobě představuje 
ediční část publikace. Martin Boštík v ní 
soustředil malířovy uměnovědné studie, 
úvahy a poznámky a objevně pak také 
jeho dosud neznámé verše, které dojíma-
vě dokreslují kontury umělcova vnitřního 
světa. Kniha, vybavená jmenným rejstříkem 
a rozsáhlou obrazovou přílohou, jež tvoří 
organickou součást publikace, zaujme his-
toriky i milovníky dějin umění. Vyzvednout 
je nutno krásnou grafickou podobu díla, 
již připíšeme především Jiřímu Lammelovi. 
Kniha je spolehlivou referenční příručkou 
o osobnosti mimořádného umělce, a přitom 
nastoluje i otázky širšího dosahu, dotýkající 
se úlohy umělce v současném světě.

Jiří Křesťan
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Kronika

Historická geografie v digitálním světě
Historický ústav AV ČR a Katedra sociální geografie a regionálního 

rozvoje PřF UK uspořádaly pod hlavičkou Výzkumného centra historické 
geografie v pořadí již devátou historickogeografickou konferenci. Tématem 
letošního setkání bylo využívání moderních metod a technologií v historic-
ké geografii, pomocí nichž lze vizualizovat historickou krajinu, modelovat 
digitální mapové rekonstrukce či vytvářet mapové portály. Nad touto 
tematikou se 30. ledna 2013 sešlo v Praze na Albertově na 150 účastníků. 
Zazněla desítka referátů, která potvrdila, že pro budoucnost historické 
geografie je zcela nezbytné propojení tradičních metodologických přístupů 
a pramenných základen oborových vědních disciplín s moderními počíta-
čovými technologiemi, např. geografickým informačním systémem (GIS), 
umožňujícím analýzu a vizualizaci vložených dat. Díky tomu je možné 
vytvořit zcela jedinečné specializované mapy modelující mj. výsledky voleb, 
chování voličů a proměnu jejich preferencí v čase a prostoru nebo zpracovat 
a zpřístupnit statistická data ze sčítání lidu, která nabídnou nový pohled 
na vývoj národnostní, jazykové a sociální struktury obyvatelstva českých 
zemí v období 1921–2011 (projekt historického populačního atlasu). 
Jedním z vizuálně nejvděčnějších výsledků využití geografického softwaru 
jsou rozličné trojrozměrné modely krajiny a sídel, ať už jím byla historická 
krajina rekonstruovaná archeology prostřednictvím leteckého laserové-
ho snímkování, virtuální model raně novověkého Brna (1645), pohled 
na krajinu, ve které se odehrála bitva u Trenčína (1708), nebo studentské 
práce orientované na rekonstrukci událostí a jevů moderní éry – asanaci 
města Dobříše, projekt Slapské přehrady, proměnu krajiny pohraničního 
pásma nebo brdského vojenského újezdu. Potenciál mapových portálů 
a možnosti jejich využití vědci, orgány územní samosprávy i zájemci z řad 
široké veřejnosti dokumentoval portál města Prahy, vycházející z projektu 
Historického atlasu měst České republiky. Se zkušenostmi a přístupy polské 
historické geografie seznámil přítomné na příkladu Historického atlasu Pol-
ska 16. století prof. Bogumil Szady. Řada dalších dílčích témat byla řešena 
v rámci tradiční posterové sekce. Výsledky sympozia budou zveřejněny 
v časopise Historická geografie (39/2), vydávaného Historickým ústavem 
Akademie věd ČR. 

Aleš Vyskočil
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Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“
Unikátní průmyslové prostředí Vítkovických železáren hostilo 

ve dnech 25. a 26. dubna 2013 mezinárodní konferenci s názvem Vzdělanec 
nad hranicemi „provincionality“, první z rozsáhlého cyklu dalších odborných 
setkání Vzdělanec v provincii. Tento interdisciplinární projekt vzešel ze vzá-
jemné spolupráce dvou institucí, Centra pro hospodářské a sociální dějiny 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Filologicko-historické fakulty 
Akademie Jana Długosze v Częstochowé, jež se zároveň staly pořadateli 
konference. S cílem přinést nová zjištění a témata diskusí o sociálních rolích 
a funkcích inteligence v procesu modernizace se tak v jednom ze zasedacích 
sálů kongresového centra GONG setkali přední odborníci z Polska, Sloven-
ska i České republiky. Ceremoniální a již od počátku výjimečný charakter 
dodala této mezinárodní akci skutečnost, že byla uspořádána především 
na počest oslav životního jubilea předního českého odborníka v oblasti 
hospodářských a sociálních dějin novověku a jedné z nejvýznamnějších 
osobností Katedry historie Ostravské univerzity, Milana Myšky.

Zahájení mezinárodní vědecké konference se pod vedením sbormistra 
Jana Spisara a Jana Štěpánka ujal vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské 
univerzity. Za hudebního doprovodu byla slavnostně odhalena busta 
Milana Myšky, pronesen přípitek a gratulace. Poté předstoupil před široké 
plénum účastníků odborného setkání děkan Filozofické fakulty OU Aleš 
Zářický. V úvodním slovu nejen představil tematiku konferenčního jedná-
ní, ale za pomoci článku Milana Myšky K obecně historickým předpokladům 
konstituování Ostravy jako centra kulturní oblasti se zamyslel nad několika 
typy podmínek, které v průběhu let přetvořily samotnou Ostravu v kulturní 
středisko regionu, a daly tak vzniknout moderní metropoli, jež díky svému 
kulturnímu zázemí formovala život představitelů zdejší inteligence. Tím 
zahájil mezinárodní setkání, jež ve dvou dnech a pěti tematických blocích 
otevřelo rozmanitou problematiku působení vzdělanců v „provinciích“, 
jejich postojů a vzorců chování i vztahů k centru. 

První blok přednášek zahájil Jiří Štaif. Ve svém příspěvku Metodo-
logická invence a neprovincionální regionalismus Milana Myšky vedl dialog 
s některými pracemi a výkladovými texty zmíněného jubilanta, jež podle 
něj typickou kombinací metodologické invence a neprovincionálního a in-
telektuálně tvořivého regionalismu významně ovlivnily obor hospodářských 
a sociálních dějin nejen na poli české, ale i středoevropské historiografie. 
Zhodnotil nejrůznější vlivy, které působily na autorovo profesní formování, 
jeho talent pro vědeckou práci, vliv na rozvíjení současné historické vědy. 
Stranou ponechal otázku přesahu historikova vlivu mimo akademickou 
obec, jež by si podle něj zasloužila samostatné pojednání. V tématech 
všeobecných a syntetických pokračoval Petr Kadlec příspěvkem Inteligence, 
intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů. Zabýval se v něm 
nelehkou problematikou definování části společnosti, již lze nazvat inteli-
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gencí. Pokusil se odpovědět na otázky, v jakých případech, jakým způso-
bem a koho především je možné označit za osobnost vyčnívající z běžné 
populace. Poukázal i na rozdílnost možných přístupů k terminologii nejen 
u nás, ale i u autorů z různých jiných zemí. Z perspektivy literární historie 
pojal téma Krzysztof Czajkowski (Mezi hlavním městem a provincií: topografie 
osudů a příběhů člověka myslícího), který rozebral příklady osobností svě-
tové literatury, a to Publia Ovidia Nasona, Franciszka Karpińského, Jeana 
Jacquese Rousseaua a Bruno Schulze. Na základě jejich životních osudů 
představil několik specifických možností vzájemných vztahů vzdělance, 
člověka myslícího, k centru a městu. Slovenského vzdělance v 19. století 
typologicky odlišil Dušan Škvarna. Zamyslel se nad formami identit slo-
venské inteligence v Uhersku, postoji k vlasti, národu a ideologiím. První 
blok přednášek završil Sławomir Gawlas referátem Inteligence v Polsku před 
zrodem inteligence. Nastínil strukturu sociální vrstvy polských vzdělanců 
ještě před důležitými proměnami v jejím chápání, k nimž došlo ve druhé 
polovině 18. století. Pomocí dosavadního studia polských historiků pak 
analyzoval vývoj nepříliš početné skupiny provinční inteligence v rodících 
se moderních centrech Polska. 

Na úvod odpoledního bloku přednášek vystoupil Lumír Dokoupil, 
jenž ve spolupráci s již dříve referujícím Petrem Kadlecem představil 
specifický typ vzdělance – středoškolského profesora. V příspěvku Středo-
školský profesor daleko od centra – pedagog, badatel, veřejný činitel vyzvedli 
autoři na příkladu slezského pedagoga Vincence Praska významnou 
úlohu místních učitelů středních škol, kteří nezřídka překračovali hranice 
provincionality a prosazovali se ve vědeckém a veřejném životě. Andrea 
Pokludová obdobně nastínila na konkrétních příkladech typické kariéry 
provinčních lékařů a advokátů na přelomu 19. a 20. století. Stejně jako její 
kolegové zdůraznila důležitost existence sociální vrstvy vzdělanců v pro-
vinčních lokalitách rakousko-uherské monarchie, v nichž tato vrstva tvořila 
kulturonosnou a kulturotvornou platformu městské společnosti. Příspěvek 
s názvem Technická inteligence jasně vypovídal o předmětu zájmu dalšího 
vystupujícího Aleše Zářického, jenž na základě rozboru celé řady biogramů 
rozebral společenské angažmá manažerů, hospodářských činovníků a vý-
znamných pracovníků technických oborů z několika průmyslových center 
českých zemí v období před první světovou válkou. 

Po krátké přestávce vystoupil Lukáš Fasora, jenž v pojednání Děl-
nický aristokrat, vzdělanec, byrokrat... K jedné problematické sociální kategorii 
v českých zemích do r. 1914 nastínil možnosti sociálního vzestupu děl-
nictva. Rozlišil několik segmentů vzdělání od řemeslných znalostí, přes 
administrativní zaučení až po teoretické vzdělání, přičemž neopomenul 
zdůraznit rozpory v uplatnění socialistických vzdělanců. Tematiku gender 
history otevřela Ludmila Nesládková. V příspěvku Žena v Moravské Ostravě 
a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. 
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století provedla stručnou regionální sondu do tématu dějin žen, do projevů 
ženské emancipace jak v oblasti reprodukčního jednání, tak v přístupu 
ke vzdělání a v následném uplatnění na pracovním trhu nejen rodící se 
moderní metropole. První jednací den završila Jana Geršlová, jež svým 
směle nazvaným pojednáním Ženy, které čtou, jsou nebezpečné (obchodnice 
a podnikatelky) neodbočila od problematiky, do níž uvedla přítomné její 
dříve referující kolegyně. Autorka se specifičtěji zaměřila na ženy ekono-
micky činné v oblasti obchodu, případně na manželky významných pod-
nikatelů a nastínila rozporuplné situace, které prosazování žen do těchto 
oborů přinášelo. 

Následující konferenční den navázal tematikou i uspořádáním před-
nášek na předchozí jednání. První blok referátů zahájil Radim Macháň 
s příspěvkem Zrod moderního důstojníka, jenž se zamyslel nad významem 
vzdělání u důstojníků armády habsburské monarchie a doložil, po jak 
dlouhou dobu byl pro kariérní postup v rakouské armádě daleko lepším 
předpokladem společenský původ než právě patřičné vzdělání. Referát 
završil nástinem změn vzdělávacího systému armádních důstojníků, jež se 
podle něj následně příznivě projevily i na bojištích první světové války. Hana 
Šústková se pokusila na základě několika případových studií dokázat, že 
mezi příslušníky technické inteligence zaměstnaných u železářsko-horního 
koncernu Vítkovice fungovala na přelomu 19. a 20. století jakási mezigene-
rační kontinuita. Na jinou specifickou skupinu vzdělanců se zaměřil Rado-
slav Daněk, který přiblížil význam projektantů budov a regulačních plánů 
pro modernizaci a urbanizaci měst 19. století. Na příkladech nejzvučnějších 
jmen, jež jsou spojeny s výstavbou Moravské Ostravy, doložil, jak se právě 
i rozvíjející se města na periferii stávala lákavou výzvou k seberealizaci archi-
tektů. Antonie Doležalová v příspěvku Být mecenášem vzdělance na provincii 
otevřela otázku studijních nadací, jejich místa v tehdejší společnosti, jejich 
základních rysů a způsobů činnosti. Podle autorky sehrávaly tyto nadace 
na konci 19. století klíčovou roli v přístupu ke vzdělání. Dopolední blok 
přednášek završil Marek Rembierz, který se v příspěvku Filozof mezi pedago-
gy v provincii – účast Kazimierza Twardowského na univerzitních přednáškách 
Pedagogické společnosti Těšínského knížectví a jeho kontakty s touto společností 
zaměřil na osobnost známého polského filozofa přelomu 19. a 20. století 
a na význam jeho pedagogického působení na periferii, čímž tematicky 
navázal na dříve přednesený referát Lumíra Dokoupila a Petra Kadlece. 

Po polední pauze přišla na řadu se svým pojednáním Inteligence 
od černého fochu, neboli role učitelů základních škol v modernizující se společnosti 
Těšínského Slezska ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století Marzena Bogus. 
Ta na rozdíl od svých kolegů zhodnotila úlohu a pozice učitelů tehdej-
ších základních škol, kterým bylo odmítnuto právo řadit se k inteligenci. 
Teprve až s platným školským zákonem ze 60. let 19. století o základech 
osvěty na lidových školách byly vymezeny kompetence a povinnosti těch-
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to pedagogů a mohlo dojít k budování jejich autority a pozic skutečných 
osvětových činitelů. Autorka tak posoudila roli tzv. černé práce, kterou 
vykonávali učitelé na nejnižších vzdělávacích stupních ve školách na Tě-
šínsku. Opět s konkrétním příkladem intelektuála vystoupil Jiří Němec. 
Věnoval se osobnosti Eduarda Wintera, který významnou měrou přispěl 
k formování a udržení německého jazyka a kultury prostřednictvím kato-
lické víry. Referent přítomné zasvěceně seznámil s myšlenkovým světem 
a postoji tohoto teologa, církevního historika a vysokoškolského pedagoga 
působícího v období první republiky na německé teologické fakultě v Praze. 
Ve vystoupení Na studia do hlavního města. Kariéry židovských absolventů 
těšínských středních škol ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století představil 
Stefan Król ve spolupráci s Januszem Spyrou širší projekt, jehož cílem je 
analýza kariér a osudů absolventů středních škol na území Těšínského 
Slezska před rokem 1918. Pro uvedení do svého výzkumu použili autoři 
příklad židovských studentů s ohledem na jejich větší mobilitu ve srov-
nání s ostatními studenty, a dokázali tak, že díky dochovaným archivním 
materiálům bude možné podrobně studovat tuto budoucí elitu regionu 
na základě nejrůznějších ukazatelů. Do intelektuálních a múzických zájmů 
knížat Lichnowských uvedl přítomné Jiří Jung. V příspěvku Aristokratický 
salon na periferii – návštěvníci a hosté knížat Lichnowských na zámku v Hradci 
nejen otevřel problematiku šlechtických elit, ale nastínil i proměny jejich 
společenského statusu a prestiže v průběhu 2. poloviny 19. století a 1. polo-
viny století následujícího. Východiskem pro jeho výzkum mu byla unikátní 
návštěvní kniha zámku Hradce u Opavy. Jakési metaforické cti uzavřít svým 
příspěvkem nazvaným Mé virtuální setkání s Milanem Myškou dvoudenní 
mezinárodní konferenci se dostalo Milanu Hlavačkovi. V autorově krátkém 
zamyšlení zaznělo nejen osobní přiznání, jak obrovskou měrou formovala 
badatelská práce Milana Myšky jeho vlastní studium, ale také úvaha nad 
skutečností, jak snadno se centrum může stát provincií a naopak. 

Na závěr celého jednání vystoupil i sám Milan Myška, jenž upřímně 
poděkoval všem zúčastněným. Přiznal, že je mu nesmírnou ctí inspirovat 
budoucí generace historiků a svěřil přítomným několik oblastí, ze kterých 
během své akademické praxe získal poučení, jež jej nejvíce obohatily 
a ovlivnily, ať už měl na mysli některé své vlastní učitele, knihy či zahranič-
ní stáže. Děkan Ostravské univerzity Aleš Zářický pak celou mezinárodní 
konferenci slavnostně ukončil. Z jednání bude připraven a vydán souhrnný 
sborník příspěvků a již nyní je jisté, že druhé setkání z širšího cyklu kon-
ferencí Vzdělanec v provincii ponese název Historik a jeho dílo.

Jana Knapiková
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Dějiny podnikání a podnikatelstva
Na půdě Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci se dne 3. května 2013 konal doktorandský workshop na téma 
Dějiny podnikání a podnikatelstva. Bylo to již potřetí, kdy se na této katedře 
uskutečnilo společné odborné setkání doktorandů a vyučujících nejen z po-
řádající katedry, ale také z dalších univerzit – Masarykovy univerzity v Brně, 
Univerzity Pardubice, Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity 
v Ostravě. Pořádání workshopů je umožněno díky projektu Inovace studia 
Historických věd na Univerzitě Palackého, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0025, 
který je realizován v rámci OPVK, prioritní osa 2.2 Vysokoškolské vzdělání, 
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. 

Díky tomuto projektu mají olomoučtí doktorandi možnost si něko-
likrát v průběhu akademického roku vyslechnout přednášky domácích 
i zahraničních odborníků a spolu se svými kolegy z výše zmiňovaných 
univerzit se aktivně zúčastnit dvou odborných workshopů. V květnu 2012 
se konal první workshop zaměřený na problematiku využití metody oral 
history ve výzkumu moderních dějin, hlavním hostem a přednášejícím byl 
prof. Miroslav Vaněk. V listopadu téhož roku se uskutečnil druhý workshop 
pod vedením doc. Jiřího Mikulce. věnovaný tématu raně novověké zbož-
nosti. Třetí workshop, o kterém referuje tato zpráva, byl věnován tématu 
podnikání, podnikatelstva a biografistice této společenské vrstvy.

V dopoledním bloku vystoupil se svou přednáškou prof. Aleš Zá-
řický z Ostravské univerzity, který se zaměřuje právě na výzkum hospo-
dářských dějin v období 18.–20. století, zvláště pak na dějiny podnikání 
a podnikatelstva. Prof. Zářický pojal svou přednášku jako rozbor metodiky 
zpracovávání biografií podnikatelů a podnikatelských rodin. Využil přitom 
vlastní bohaté zkušenosti, neboť se danému tématu dlouhodobě věnuje 
a podílel se i na vzniku biografických slovníků podnikatelů. Díky tomu 
mohl pohovořit o všech obtížích, se kterými se může badatel v průběhu 
svého výzkumu setkat a také o problematice řízení autorského kolektivu 
a redakčních prací při přípravě výše zmíněných slovníků. Po skončení 
přednášky následovala diskuze. 

Po polední pauze byl na programu odpolední blok, během kterého 
vystoupily čtyři doktorandky zabývající se dějinami podnikání a podni-
katelstva. Jako první přednesla svůj příspěvek nazvaný Textilní podnikání 
a podnikatelé v dějinách města Šumperka (současný stav výzkumu a jeho další 
perspektivy) Pavla Dubská z pořádající katedry. Příspěvek pojala jako pre-
zentaci svého badatelského záměru: přítomné posluchače seznámila s cíli 
výzkumu, metodami a zdroji, jež hodlá využít. Druhý příspěvek s názvem 
Židovští kartounkářští podnikatelé Porges-Portheimové přednesla Jana Suchá 
z Ostravské univerzity. V první části pohovořila krátce o kartounkářském 
průmyslu a posléze se zaměřila na osudy podnikatelské rodiny Porges-
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-Portheimů a jejich podniku. Následující příspěvek Věry Bystrianské 
z Masarykovy univerzity byl věnován osobnosti sociálnědemokratického 
politika a dělnického vůdce Petra Cingra. I v tomto případě představila 
doktorandka svůj výzkumný projekt, v němž se hodlá zaměřit na proměny 
obrazu výše jmenované osobnosti ve společnosti v průběhu 20. století. 
Poslední příspěvek Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. 
století byl věnován dějinám dopravního podniku v Ostravě a přednesla jej 
Michaela Závodná z Ostravské univerzity. V referátu zazněly mj. infor-
mace o akcionářích zmíněného podniku, přičemž byli blíže představeni 
ti nejvýznamnější. Po skončení každého příspěvku následovala rozsáhlá 
diskuze, během níž zaznělo mnoho zajímavých otázek a také podnětných 
připomínek. 

Konání workshopu se neslo ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. 
Nezbývá než popřát organizátorům úspěchy při přípravě a realizaci dalších 
takto pojatých akcí, které dávají mladým a začínajícím badatelům možnost 
nejen prezentovat své výzkumy a jejich dílčí výsledky, ale také zapojovat 
se do diskusí s odborníky. Michaela Kollerová

Valašsko – historie a kultura
Dlouho připravovaná mezinárodní konference s názvem Valašsko – 

historie a kultura se uskutečnila ve dnech 18.–20. září 2013 na poetickém 
místě, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a dokázala 
tak navodit autentickou atmosféru zcela specifického historického prostředí. 
Akci uspořádalo právě Valašské muzeum v přírodě společně ve spolupráci 
s Ústavem pro regionální studia a Centrem pro hospodářské a sociální 
dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Jednání probí-
hala v několika tematických sekcích, které byly rozděleny mezi prostory 
Janíkovy stodoly (všechna plenární zasedání, literární a filologická sekce, 
uměnovědná sekce, sekce „Valašská krajina“) a Sušáku (historická a etno-
grafická sekce). Hlavním cílem této rozsáhlé interdisciplinární konference 
bylo uskutečnit setkání řady badatelů z České republiky, Slovenska či 
Srbska a především pak také vydání důstojné monografie, která by obsáhle 
postihla bohatství tohoto moravského regionu. Její význam potvrdil nejen 
ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš, zástupci zlínského 
a moravskoslezského kraje, ale i profesorka Svatava Urbanová či děkan 
FF OU Aleš Zářický, kteří při jejím zahájení vystoupili. 

V úvodním plenárním zasedání byly prezentovány čtyři referáty, 
jež měly za úkol především přiblížit příspěvky očekávané v následujících 
dnech, otevřít řadu témat a problémů, které měly být řešeny, a obecně 
uvést všechny zúčastněné do atmosféry valašské krajiny, její historie a kul-
tury. Zazněly zde mj. příspěvky Jiřího Langera (Geneze metodiky historiků 
a etnografů, potřeby vědeckých výstupů na Valašsku v posledním půlstoletí  ), 
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Miroslava Války (Valašsko a jeho lidová kultura v národopisné publicistice) či 
Jana Malury a Zdeňka Smolky (Literárněvědné myšlení o Valašsku – bilance 
a perspektivy /od nejstarších dob do roku 1945/  ). Po plenárním zasedání 
pokračovala jednání odděleně ve dvou tematických sekcích.

Odpoledne zahájil v literární a filologické sekci Martin Tomášek, 
který upřel svůj zájem na zobrazování valašské literární krajiny v 19. 
a na počátku 20. století v dílech průkopníků valašské literární historie, 
konkrétně Miloslava Hýska, Bedřicha Slavíka či Vojtěcha Martínka. Jiří 
Svoboda jako druhý přednášející upozornil, jak romantická krajina ze-
jména kolem Radhoště inspirovala romanopisce Bohumíra Četynu a jak 
jsou všechna jeho rozmanitá díla spojena jednotným valašským tématem 
jako hlavním zdrojem vypravěčské invence. Pavel Kotrla představil náro-
dopisce a pozapomenutého sběratele lidové slovesnosti Jana Rouse. Práci 
dalšího literárního umělce rodem spojeného s Valašskem příznačně popsal 
Karel Komárek v referátu „Valašský ahasver“ – charakteristika díla Adolfa 
Bognera. Příspěvek Libora Knězka Literatura na Frenštátsku. Zkušenosti 
z výzkumu a oživování literárních tradic byl osobní reflexí vlastní dlouholeté 
literárněvědné činnosti. Iva Málková se na základě pozůstalosti Františka 
Hrubína zaměřila na pracovní kontakty tohoto spisovatele s osobnostmi 
literárního Valašska, jež byly nejintenzivnější zejména ve 40. a 50. letech. 
Lukáš Průša s referátem Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vyslou-
žila připomenul dalšího básníka, esejistu a prozaika valašského kraje, jenž 
měl na zprostředkování jeho bohatství nemalý podíl. První den jednání 
ve zmíněné sekci uzavřela Svatava Urbanová (Folklor a literatura, inspirace 
a filiace), která otevřela otázku vztahu mezi literátem a folklorem, přičemž 
zmínila významná jména B. M. Kuldy, Oldřicha Syrovátky, Marty Šrámkové 
či Josefa Strnadla. 

Paralelně probíhající historickou sekci zahájil první jednací den 
svým referátem Valašské právo jako základ valašské kolonizace – komparace 
s vlašským právem na Balkáně Miloš Luković. Podrobně pojednal o vývoji 
a podstatě valašského práva a porovnal jej se statusem a institucemi pas-
teveckého obyvatelstva 13.–17. století z různých oblastí Karpat. Lenka 
Nováková se následně zaměřila na způsob hospodaření a obživy Valachů 
na hukvaldském panství po třicetileté válce. Miroslav Maňas představil 
vývoj zcela svébytného řemesla výroby papučí a důvody jeho vzniku právě 
ve valašském kraji (Počátky řemeslné výroby papučí na Valašskokloboucku 
a fenomén valašského papučářství v první polovině 20. století  ). Soňa Med-
veďová seznámila přítomné na příkladu vsetínské továrny Bubela a spol. 
s bohatou a tradiční výrobou nožířského zboží, z níž se postupně vyvinul 
prosperující nožířský průmysl. Po velmi vášnivé diskusi nad průběhem 
a podstatou valašské kolonizace a krátké přestávce přiblížil Karel Altman 
barvitou historii trampského hnutí na jižním Valašsku. Referát Valašská 
emigrace do Texasu Lukáše Perutky seznámil s nemálo probádanou, ovšem 



586

K R O N I K A

zajímavou oblastí valašské historie přelomu 19. a 20. století. Radoslav 
Vlk poté uzavřel odpolední blok uvedením do problematiky ovocnářství 
na Valašsku v období od 18. do poloviny 20. století.

Druhý konferenční den byl zahájen v Janíkově stodole brzy ráno opět 
literární a filologickou sekcí. Zachování valašského nářečí v literárních textech 
Jana Surého (příspěvek do studia jazyka regionálních tvůrců) bylo tématem 
referátu Ivety Bogoczové. Předmětem její pozornosti se stal především 
jazykový rozbor sbírky vyprávění Tož tak ide svět tohoto valašského auto-
ra. Se svým disertačním projektem Nářeční slovník jihozápadního Valašska 
seznámila přítomné Hana Goloňová. Uvedla tak přítomné do problematiky 
stále probíhajícího systematického nářečního výzkumu, v němž již bylo 
na základě současných lexikografických metod shromážděno obsáhlé 
množství nářečního materiálu. Na tento referát tematicky navázala Lucie 
Jílková, která analyzovala prvky valašského nářečí ve vybraných tištěných 
rozhovorech s Jarmilou Šulákovou, Radoslavem Brzobohatým a Františ-
kem Čubou. Sekci završila Anna Ramšáková, která ve svém exkurzu Valasi 
a ich jazyk potvrdila důležitost studia nářečí karpatského areálu z hlediska 
slovenské dialektologie. 

Odpoledne hostila Janíkova stodola uměnovědnou sekci. Janě Kou-
delové se podařilo na příkladu roubeného domu č. p. 43 s hospodářským 
zázemím v Trojanovicích pod Javorníkem seznámit posluchače s problema-
tikou zakládání pasek na hukvaldském panství v nehostinných podmínkách 
beskydských hor i s nelehkým životem zdejších pasekářů. Významná jména 
Bohumíra Kupky či Josefa Mosteckého připomenula Ivana Martišková, 
jež stručně doložila význam dřevařské školy ve Valašském Meziříčí jako 
architektonické základny v tehdejším Rakousko-Uhersku. Osobnost Jo-
sefa Mosteckého se stala předmětem příspěvku Kamily Valouškové, která 
představila na příkladu moravské nábytkové a interiérové tvorby výtvarný 
styl tzv. „třetího kubismu“; svůj referát přitom doplnila řadou fotografií 
bohužel již nedochovaných uměleckých prací. S tématem Bigbít po valašsku 
vystoupil po krátké pauze Martin Pilař, jenž velmi osobitě zavzpomínal 
na řadu nemálo významných hudebních skupin (např. Mňága a Žďorp, 
Cement), jejichž členové pocházeli ze sledovaného regionu a ve své 
tvorbě jej rozličnými způsoby reflektovali. Romana Rosová pak přenesla 
pozornost účastníků konference k fenoménu dřevěné církevní architektury, 
když představila kostel sv. Bedřicha v Bílé jako význačný příklad tohoto 
specifického architektonického stylu a kompilaci několika světoznámých 
norských vzorů. Sekci uzavřel Martin Strakoš s referátem Internacionální 
a regionální stránky architektonické kultury Valašska ve 20. století, v němž 
obsáhle pojednal vztah architekta a centra. 

V historické sekci zahájili druhý den konference Jan Al Saheb a Martin 
Krůl, kteří přiblížili problematiku valašských ozbrojených složek v pro-
storách těšínského knížectví a panství olomouckého biskupství v raném 
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novověku. Daniel Drápala na téma navázal svým referátem Portáši – valašské 
národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských 
portášů, v němž pojednal o dějinách vojenských oddílů nasazovaných 
v přerovském a uherskohradišťském kraji na ochranu zemských hranic. 
Historickou sekci definitivně uzavřel Petr Odehnal, který připomněl, jak 
ničivé vpády Turků a Tatarů ve druhé polovině 17. století ovlivnily proměny 
strategií hospodaření poddaných na jižním Valašsku. 

Po krátké přestávce vystřídaly historickou sekci dva bloky sekce 
etnografické. Zahajující referát Mezinárodní komise pro výzkum lidové 
kultury v Karpatech a výstupy její činnosti se vztahem k potřebě mezioborové 
a mezinárodní spolupráce proslovil Jiří Langer, který ocenil výzkumnou 
a syntetizující práci této pro region významné instituce. Barbora Machová 
následně přiblížila problematiku studia školních kronik z okresu Vsetín 
z přelomu 19. a 20. století a možnosti jejich využití jako pramene etnologic-
kého výzkumu. Produkty tradiční rukodělné výroby chápané v současnosti 
především jako identifikační znak specifického teritoria kriticky zhodnotil 
Václav Michalička. Lenka Drápalová pak s pomocí dochovaných písemných, 
obrazových či hmotných pramenů seznámila přítomné s řadou možných 
způsobů studia tradičního lidového oděvu na Valašsku. O žánrovém cha-
rakteru a proměnách pestré ústní slovesnosti mikrosociálního prostoru 
na hranici se Slovenskem pak pojednala Jana Pospíšilová (Regionální 
a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Záhoří  ). 

Druhý blok etnografické sekce zahájil Radek Bryol, který doku-
mentoval specifický typ průmyslové výroby obvyklý v mnoha regionech 
severovýchodní Moravy a Slezska a popsal, jakým způsobem se pomocné 
práce domácích dělníků podílely na výrobě ohýbaného nábytku přede-
vším v Bystřici pod Hostýnem a Holešově. K oděvní kultuře se vrátila Eva 
Románková (Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku lokální identity 
Rožnovanů), jež se snažila dokázat, jak významné poznatky může přinést 
terénní výzkum pro zachycení důležitých událostí, které vedly k proměně 
nošení tradičního kroje. Jana Tichá se zabývala identifikací výročních zvy-
ků v duchovní kultuře současného valašského venkova. Jednání uzavřela 
Barbora Valešová, která přednesla krátkou stať na téma Poutní kostel ve Štípě 
a jeho „život“ v 19. století. 

Závěrečný den konference se odehrával pouze v Janíkově stodole, 
kde se sešli účastníci sekce nazvané „Valašská krajina“. Přemysl Mácha 
na úvod informoval o studiu místního a pomístního názvosloví na Valašsku 
a přítomné seznámil se svým dlouholetým výzkumem této problemati-
ky v oblasti Velkých Karlovic a Karolinky. Helena Beránková následně 
na mnoha historických fotografiích prezentovala krásu valašské krajiny 
a svébytné osobnosti jejich autorů. Marek Havlíček zhodnotil dlouhodobý 
výzkum využití krajiny a ve stručnosti popsal její změny v letech 1836 až 
2006, a to na základě studia starých topografických map z území celého 
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Valašska. Specifika osídlení pískovcových krajin na příkladu Pulčinských skal 
se stala předmětem referátu Evy Čermákové, která velmi poutavým způ-
sobem pojednala o posledních výsledcích archeologického výzkumu této 
oblasti. K problematice vlivu lidské činnosti na proměny krajiny hornatého 
Valašska se vrátil i poslední vystupující Pavel Mašláň.

Na závěrečném plenárním zasedání shrnuli nejprve zpravodajové 
všech tematických sekcí, Iva Málková, Milan Myška, Jiří Langer a Jan 
Malura, přínos a výsledky jednání. Vyzdvihli metodologický význam 
konference i přínos některých referátů pro další výzkum, avšak zdůraznili 
rovněž úskalí jejich obsahového a chronologického rozptýlení a prokáza-
ného nejednotného přístupu jednotlivých oborů. Konečná slova, kterými 
se uzavřela třídenní mezinárodní konference o Valašsku, jeho historii 
a kultuře a kterými se zároveň otevřel prostor pro další mezioborovou 
spolupráci, pronesli ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš 
a za spolupořadatele Svatava Urbanová a Aleš Zářický. 

Jana Knapiková

Paměť míst. Konference o vlastivědné práci na Moravě
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s Historicko-

-vlastivědným kroužkem v Žarošicích uspořádala ve dnech 27.–28. září 
2013 vlastivědnou konferenci pod názvem Paměť míst, která navázala 
na dlouholetou tradici konferencí vlastivědných kroužků, v minulosti 
uskutečněných na mnoha místech Moravy.

První den konference se uskutečnil v prostorách Moravského zem-
ského archivu v Brně. Úvodního slova se zhostili ředitelka Moravského 
zemského archivu Kateřina Smutná, předseda Muzejní a vlastivědné spo-
lečnosti Jaromír Kubíček a Pavel Michna z Národního památkového ústavu 
v Olomouci. Následovalo připomenutí spolupráce Muzejní a vlastivědné 
společnosti s mnohými osobnostmi vědeckého dění na Moravě, především 
na významné edici Vlastivěda moravská – Země a lid. Při této příležitosti 
tak byli pamětní medailí oceněni Josef Válka (v nepřítomnosti), Vladimír 
Podborský, Miloš Trapl, Tomáš Kubíček, Jiří Malíř, Pavel Michna, Bohumír 
Smutný a Zdeněk Měřínský. Profesor Měřínský je autorem čtvrtého svazku 
zmíněné edice, který vyšel v nedávné době pod názvem Morava na úsvitu 
dějin. Kniha byla při této příležitosti pokřtěna. Program pokračoval před-
náškami, které byly rozděleny do tří tematických bloků.

První blok přednášek s příznačným názvem Paměťové instituce byl 
uveden příspěvkem Libora Martínka z Opavské univerzity (Regionali-
smus a regionální literatura), následovalo vystoupení Kateřiny Smutné  
(Archivnictví a zemský archiv v Brně  ), které představilo dějiny Moravského 
zemského archivu a zvláště některé méně známé skutečnosti a zajímavosti 
spojené s tímto tématem. Slova se dále ujali Jaromír Kubíček (Knihovny 
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zdrojem informací vlastivědy), Václava Horčáková z Historického ústavu 
AV ČR (Bibliografie českých zemí a vlastivědná periodika Moravy), Božena 
Víchová (Památková péče. I. Úřad, praxe), na niž tematicky navázal František 
Vícha (Památková péče. II. Restaurování a novostavby), který také přednesl 
příspěvek Tomáše Víchy (Památková péče. III. Muzeologie a ekologie). Pří-
spěvky, které zazněly v první části konference, byly také předem otištěny 
v Supplementu 1 Vlastivědného věstníku moravského, vydaném krátce 
před uskutečněním konference.

V dalším, rovněž tematicky pestrém bloku (Vlastivědné zdroje a výsled-
ky) vystoupili Jiří Fiala (Literární místopis dříve a dnes), Josef Jančář (Vlas-
tivěda a národopis), Jiří Sehnal (Nové objevy v dějinách hudby), Miloš Trapl 
(K 50. výročí Kabinetu regionálních dějin Katedry historie FF UP) a David 
Papajík (Aktivity a plány Kabinetu regionálních dějin KH FF UP v současnosti ).

Třetí okruh přednášek prvního dne konference se týkal významu 
archivních fondů pro vlastivědné bádání. Své příspěvky pronesli správci 
jednotlivých kategorií fondů Moravského zemského archivu – Pavel Fric 
(Zemské fondy Moravy), Miroslava Kučerová a Petr Sychra (Fondy politické 
správy), Jana Fasorová (Fondy justiční správy), Daniel Štaud (Finanční 
správy a katastry), Eva Tichomirovová (Církevní fondy), Marie Kopečná 
(Fondy velkostatků, lesních správ a zemědělství  ), Tomáš Černušák (Rodinné 
archivy, pozůstalosti, spolky) a Lubomír Antl (Fondy výrobních podniků 
a hospodářských organizací  ).

Druhý den se konferenční jednání přesunulo do Žarošic, rodiště Ja-
roslava Vlacha (1913–1995), jehož památce byla u příležitosti stého výročí 
narození konference věnována. Příspěvky, které v Komunitním centru v Ža-
rošicích zazněly, se věnovaly spíše lokálním tématům. Jan Horák a Jaromír 
Kubíček úvodem osvětlili život a dílo Jaroslava Vlacha, navazující příspěvky 
Petra Hlaváčka (Žarošice a kantoři  ) a Karola Frydrycha (Příspěvek k hudební 
kultuře Žarošic) se týkaly přímo historie a kulturního dědictví Žarošic. Pro-
gram dále nabídl mj. příspěvky Jana Martínka (Výzkum historických cest), 
Pavla Foltýna (Rezidence Šardice – centrum výzkumu kupeckých cest) a Ester 
Vratislavské (Nevíme po čem chodíme, aneb i malé dědiny měly velké dějiny). 
Druhý den vlastivědné konference byl symbolicky zakončen prohlídkou 
Muzea obce Žarošice, návštěvou místního kostela a zastavením u hrobu 
Jaroslava Vlacha. Příspěvky, které zazněly v Brně a Žarošicích, by měly být 
dle tradice otištěny v příštím ročníku Vlastivědného věstníku moravského.

Lukáš F. Peluněk

Via Benedictina. 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko
Ve dnech 2.–3. října 2013 se v prostorách broumovského benediktin-

ského kláštera u příležitosti 800. výročí příchodu benediktinů na Broumovsko 
a Policko uskutečnila mezinárodní vědecká konference Via Benedictina. Or-
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ganizátory konference byli Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, 
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a Agentura pro rozvoj Broumovska, 
zaštítěni odbornou spoluprací s Centrem medievistických studií AV ČR 
a UK v Praze a Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. Na konferenci, jejíž mezinárodnost zajišťovali dva polští účastníci 
(z nichž jeden působí na Univerzitě Hradec Králové) aktivně vystoupilo 15 
přednášejících s celkem 14 příspěvky ve třech přednáškových blocích. Jed-
nacím jazykem byla čeština, jeden příspěvek byl prosloven polsky. Přesto, 
že čtyři ohlášení přednášející vůbec nevystoupili, byl program konference 
natolik hutný, že v něm pořadatelé vůbec nevyhradili prostor pro diskuzi. 
Tu si sice některé přednesené příspěvky doslova vynutily, ale probíhala 
ve všech případech pod neskrývaným časovým tlakem a nebylo možné 
zbavit se dojmu, že ji moderátor konference „povolil“ pouze „pro forma“. 

Úvodní, mezi 10. a 18. stoletím rozkročený, referát Marka Derwicha 
(Uniwersytet Wrocławski) Čeští benediktini a Slezsko nezazněl (přednáše-
jící byl jako jediný z nepřítomných auditoriu oficiálně omluven), a téma 
konference tak otevřel Ondřej Felcman (FF UHK), věnující se politicko-
-správním a teritoriálním dějinám kraje za Stěnami – Broumovska, kolonizo-
vaného po polovině 13. století břevnovskými benediktiny z Policka (Vztah 
Broumovska a Kladska). Již na tomto první příspěvku se jasně ukázalo, že 
dodržet poněkud naddimenzovaný rozvrh konference, který každému 
přednášejícímu vyhrazoval pouhých 20 minut času, bude stálý problém 
obou konferenčních dní. Málokdo z referentů dokázal do vymezeného 
časového rámce své téma vměstnat a ten, komu se to podařilo, tak většinou 
učinil na úkor vypovídací hodnoty případně s nebezpečím argumentačních 
zkreslení a zjednodušení, která bohužel občas nemohla být vyjasněna ani 
v rámci kratičké diskuze. Podrobněji se průběhu benediktinské kolonizace 
ve 13. století věnoval František Musil z FF UHK (Benediktinská kolonizace 
Broumovska a Náchodska), který se ve svém metodologicky tradičně pojatém 
příspěvku pouze zběžně dotkl klíčové osobnosti opata Bavora z Nečtin 
a tzv. břevnovských falz. Ke škodě plasticity obrazu této klíčové postavy 
středověkých dějin broumovského a polického kláštera a celého pro dějiny 
severovýchodních Čech přelomového období na zlomu 13. a 14. století 
bohužel nezazněl příspěvek Josefa Šrámka (Muzeum Východních Čech 
v Hradci Králové) Opat Bavor z Nečtin a Policko a Broumovsko, který mohl 
posluchačům představit pohled mladší generace badatelů sledujících 
aktuál ní medievistický diskurz mj. ohledně formování klášterních domén 
ve 13. a 14. století. Na úvahy F. Musila na téma jazykové příslušnosti ko-
lonistů Broumovska navázal Jarosław Malicki (Uniwersytet Wrocławski), 
který svůj rozbor s názvem K onymickým stopám jazykové historie okolí Brou-
movských stěn uvedl poněkud nekonvenčně konstatováním, že propriální 
materiál je (pro česko- a polskojazyčné prostředí 13. století) materiálem 
spíše z nouze. V prvním přednáškovém bloku vystoupil ještě Boguslaw 
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Czechowicz (FF UHK), jehož poněkud vágní a metodologicky neukotvené 
zacházení s pojmem „historismus“ (Broumovská skupina kostelů – moderní 
baroko nebo barokní historismus?), spolu s naprostým nezohledněním písem-
ných pramenů při studiu architektury, vyvolalo živou diskuzi. 

Odpolední blok prvního dne se nesl převážně v duchu dějin umění, 
respektive památkové péče. Dušan Foltýn (CMS) nejprve vymezil Místo 
Police nad Metují a Broumova v síti předhusitských benediktinských proboštství 
konstatováním, že Police a Broumov představovaly mezi 25 benediktin-
skými předhusitskými pobočnými domy různého charakteru a důvodů 
vzniku, jejichž představený byl označován titulem probošt, „zcela unikátní 
fenomén“, neboť se, na rozdíl od většiny ostatních, jež se nikdy nepo-
vznesly nad úroveň řeholníky nepočetně obsazených inkorporovaných 
far, postupně přetvořily v plnohodnotné konventy. Právě existence těchto 
podřízených klášterů a hlavně jejich majetkové zázemí byly tím, co umožnilo 
břevnovskému konventu jeho velký rozkvět v barokním období. Postave-
ní broumovského kláštera, útočiště břevnovského opata i části tamního 
konventu, za husitských válek, jakož i jeho zapojení do „přeshraniční“ 
– slezské – politiky katolické strany ve své sondě Slezský landfrýd 1435 
a Broumovský klášter vysvětlil Zdeněk Beran (FF UHK). S Novými poznatky 
o stavebním vývoji kláštera v Broumově před barokní přestavbou publikum 
seznámili Petr Sommer (CMS) a Jiří Slavík (NPÚ, ú. o. p. Josefov), jejichž 
v současnosti stále ještě probíhající výzkum již mj. potvrdil, že klášterní 
kostel ze 14. století zůstal dochován v původním gotickém zdivu až do výše 
půdních prostor, a odkryl též honosný obytný prostor středověké prelatury. 
Účastníkům byla v rámci doprovodného programu konference – prohlídky 
kláštera – prezentována in situ gotická freska Klanění Tří Králů, docho-
vaná v kobce věže u vstupu do patra klausury. Vývoj a využití jednotlivých 
částí klášterní zahrady, využití a stavební vývoj jednotlivých staveb v zahradě 
stojících přiblížil Miloš Buroň (NPÚ, ú. o. p. Josefov), jímž provedený sta-
vebně-historický průzkum z roku 2012 je součástí příprav na kompletní 
obnovu zahrady. Sumarizací výsledků nejnovějšího stavebně-historického 
průzkumu byl také zajímavý příspěvek Michala Patrného (NPÚ, ú. o. p. 
Praha) Nejnovější poznatky o stavebním vývoji kláštera v Polici nad Metují. 
Autorova předběžná rekonstrukce středověké podoby konventu umisťuje 
jeho budovy severně od kostela, tedy na opačnou stranu než se nachází 
pozdější barokní novostavba. 

Z koncepce přednáškového bloku druhého dne zůstalo hned po bri-
lantním rozboru barokní výtvarné prezentace českých benediktinů (Identita 
a memoria – benediktinský řád v českých zemích a jeho prezentace ve výtvarném 
umění 17. a 18. století  ) předneseném Štěpánem Váchou (ÚDU AV ČR) 
pouhé torzo. Vácha představil vybrané příklady výtvarných děl vzešlých 
z objednavatelské aktivity břevnovsko-broumovského opatství, na nichž 
ukázkovým způsobem demonstroval tři základní, vzájemně se prolínající 
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prvky výtvarné reprezentace břevnovsko-broumovských benediktinů: 
starobylost klášterního založení s odkazy na fundátory, prioritní postavení 
v rámci české řádové provincie včetně filiačních vazeb k dalším řeholním 
domům, spojení se zemskými a (celo)řádovými světci. Váchův příspěvek 
měli tematicky doplnit Jakub Zouhar (Historiografie českých benediktinů) 
a Martin Mádl (Barokní nástěnné malby v Břevnově a Broumově: Monumen-
tální výzdoba v kontextu monastické architektury), kteří bohužel nevystoupili. 
O bratrstvu Bolestné Panny Marie působícím v 17. a 18. století při klášterním 
kostele sv. Vojtěcha v Broumově referovala Radka Tibitanzlová (Archiv NG 
Praha), Broumovskému klášternímu gymnáziu a jeho benediktinským profesorům 
se velmi entuziasticky věnovala Lydia Baštecká (SOkA Náchod). 

Poslední dva příspěvky konference byly věnovány neradostnému 
dění v Broumově a na Broumovsku v době kolem a po polovině 20. století. 
Události roku 1945 a odsun německých benediktinů z Broumova popsala Jitka 
Bartošková (PedF UK). V poválečném pohraničí nikoliv ojedinělý exces, kdy 
byli v srpnu 1945 zastřeleni v Šonově dva němečtí řeholníci broumovského 
kláštera, zasadila do širších souvislostí problémů broumovské, národnostně 
převážně německé, benediktinské komunity v letech 1945–1946/47, jejíž 
postavení a majetek měly být zachráněny pokusem řádových představených 
přesídlit do Broumova české mnichy z opatství sv. Prokopa v Lisle u Chica-
ga. Neúspěch snahy o záchranu konventu, stvrzený odchodem německých 
řeholníků do bavorského Rohru, byl definitivně završen zrušením muž-
ských klášterů roku 1950. Velký informační potenciál závěrečného tématu 
Ludmily Štěpánové (bývalá archivářka podniku Veba) Internace a pracovní 
nasazení řeholních sester v Broumově zůstal bohužel zcela nevyužit. Poslední 
přednášející dokonale demonstrovala fakt, že pouhý nadšený zájem o dějiny 
k historické práci opravdu nestačí. 

Konference Via Benedictina měla zajímavý doprovodný program, který 
krom rozšířené prohlídky kláštera a koncertní premiéry suity Petra Kořínka 
Brána času zahrnoval komentovaný výlet po významných sakrálních stav-
bách tzv. broumovské skupiny kostelů (Šonov, Otovice, Božanov). Pořada-
telům je třeba poděkovat za příjemnou atmosféru a stálou péči o maximální 
komfort a spokojenost účastníků konference a některé drobné organizační 
prohřešky (zmatky v programu, jehož existovalo několik verzí a žádná 
nakonec nebyla, vlivem absencí přednášejících a přesunování příspěvků, 
platná, nepředstavení některých přednášejících, nekalkulování s časem pro 
diskuzi) přičíst na vrub nezkušenosti s tímto typem akcí. Bezpochyby se 
však lze těšit na plánovaný sborník z konference, který jistě přinese jak 
příspěvky, které nezazněly, tak širší verzi těch, které předneseny byly, a při-
spěje tím k dalšímu prohloubení našeho poznání nejen osmisetleté historie 
benediktinů na Broumovsku, ale také celého kraje před i za Stěnami, jakož 
i působení benediktinského řádu v našich zemích. Eva Richtrová
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Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy v České 
republice na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny

Ve středu 16. října 2013 uspořádala Komise pro vydávání středově-
kých pramenů diplomatické povahy při Historickém ústavu Akademie věd 
ČR kolokvium zaměřené na problematiku ediční práce se středověkými 
diplomatickými prameny. Téma je více než příhodné v době, kdy spatřují 
světlo světa další svazky dlouholetých edičních podniků. Úvodní slovo 
obstarala ředitelka Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová.

Kolokvium zahájil vstupním referátem Pavel Krafl, který otevřel hned 
několik otázek, především ohledně dalšího směřování edice Regesta Bohe-
miae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (dále RBMV). Zvažoval smysluplnost 
edice regestového typu a oproti tomu vyzdvihl diplomatářovou formu, což 
bylo vzhledem k dosavadnímu stavu debaty uvnitř Komise pro vydávání 
středověkých pramenů poněkud překvapivé. Edici RBMV se věnovaly 
i následující dva příspěvky. Jana Zachová připomněla vývoj směrnice pro 
vydávání této edice a upozornila na úskalí jejího uvádění do ediční praxe 
především v souvislosti s jazykově-technickými problémy. Vojtěch Vaněk 
pak zcela případně poukázal na dochování novověkých opisů listin a listů 
Václava IV. ve středočeských archivech a nutnost jejich využití v rámci 
připravované regestové edice.

Pokračování prvního bloku po přestávce zajistila Lenka Blechová, 
která představila postup prací na edici Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Bohemiae et Moraviae (RBM) pro období posledních 14 let vlády Karla IV., 
upozornila opět na stávající směrnice a vyslovila myšlenku na změnu edič-
ního jazyka regestů na češtinu. Stanislav Bárta prezentoval v příspěvku 
připraveném společně s Petrem Elbelem koncepci a rozvržení edičního 
projektu Regesta Imperii XI Neubearbeitung zahrnujícího listiny a listy Zik-
munda Lucemburského a seznámil účastníky s edičními směrnicemi, které 
dokumentoval na konkrétním příkladu. Dalibor Havel ve svém vystoupení 
k vývoji ediční techniky Českého diplomatáře otevřel na příkladu listin 
Přemysla Otakara I. pro velehradský klášter problematiku textové tradice 
a jejího zohlednění v edici, přičemž upozornil na dosud nedokumentovaný 
důkaz dalšího užití zlaté buly Přemyslem Otakarem I. Blok zakončil Jan 
Hanousek zajímavými úvahami nad možností pokračování torza původní 
edice Pozůstatky desk zemských od Josefa Emlera. Zaměřil se na osudy 
Emlerovy pozůstalosti, resp. té její části, v níž jsou zachovány podklady 
pro původně zamýšlené další dva svazky této edice.

Následovala společná diskuze k příspěvkům proneseným v rámci 
úvodního bloku. I přes množství zajímavě nastolených otázek se rozprava 
stočila především k problému formy psaní místních jmen v německojazyčné 
edici RI XI. Neubearbeitung, a potenciál debaty tak nebyl zdaleka využit.

Předposlední blok zahájil Tomáš Krejčík několika úvahami nad proble-
matikou edičního zpřístupnění pečetí, které je do jisté míry závislé na jiných 
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typech edic diplomatického materiálu. Tomáš Černušák poté představil 
pozadí projektu Monasterium a upozornil na problémy spojené s digitalizací 
archivního materiálu, především z hlediska náročnosti dlouhodobého pro-
vozu datových úložišť. Neplánovaně také hovořil o svém nedávno vydaném 
svazku edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora Antonia 
Caetaniho. Zcela mimo program, ovšem o to zajímavěji, referovala Jana Voj-
tíšková o edici Práv městských Království českého Pavla Kristiána z Koldína, 
při jejímž zpracování se musela vypořádat se zcela nečekaným problémem, 
a sice s podobou češtiny v období, které právě z hlediska fungování jazyka 
není dosud příliš zmapované.

Celé jednání završil příspěvek Tomáše Sternecka o problémech 
spojených s edičním zpřístupňováním raně novověkého diplomatického 
materiálu. V následné debatě pak Vojtěch Vaněk vyzdvihl smysluplnost 
ediční práce i v současné době digitálních technologií, ovšem nikdo 
z účastníků již nevyužil prostor ke znovuotevření některého z nastíněných 
problémů. Nezbývá než doufat, že zamýšlený sborník z tohoto setkání se 
stane platformou, kde se nastolené otázky znovu připomenou a otevřou 
debatu v širší historické obci. Stanislav Bárta

Financial Aspects of Medieval Economy
Ve dnech 17.–19. října 2013 uspořádala Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy a Centrum medievistických studií v Akademickém 
konferenčním centru mezinárodní konferenci na téma finanční aspekty 
středověké ekonomiky. Organizační tíha spočinula především na bedrech 
Romana Zaorala, kterému se podařilo poskládat lákavý program. Vlastní 
jednání bylo rozděleno do sedmi bloků, jež se vtěsnaly do dvou dnů.

Po úvodním uvítání ředitelem Centra medievistických studií Petrem 
Sommerem následovala vstupní přednáška Romana Zaorala, který se pokusil 
na poměrně malé ploše shrnout základní badatelské tendence a přístupy 
historické vědy po druhé světové válce k problematice středověkých financí. 
První sekci otevřel svým vystoupení o znehodnocování a zlehčování měny 
a jeho vlivu na středověkou evropskou ekonomiku Martin Allen. Následova-
ly příspěvky Hendrika Mäkelera a Michaela Northa, pojednávající o říšském 
mincovnictví a pokusech o jeho reformu ve 14., resp. 15. a 16. století.

Ve druhé sekci se sešly dva zajímavé referáty Antonyho Moora a Ka-
talin Prajdy, analyzující soubory pramenů z apeninského poloostrova, které 
doplnilo vystoupení Lindy Hroníkové a Šárky Maškové-Janotové o zboží 
dálkového obchodu ve středověkých Čechách. Antony Moore rekonstruoval 
na základě souboru 150 000 obchodních listů obsažených v Libri di cambio 
Francesca di Marco Datini a jejich srovnání s účetními knihami oběh měny 
mezi Florencií, Janovem a Pisou. Katalin Prajda pro změnu analyzovala 
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záznamy obchodních společností ve florentském katastru z let 1427 a 1433, 
které dosud unikaly větší pozornosti badatelů.

Třetí sekci zahájil Andrew Wareham rozborem mincovních i nemin-
covních platidel a jejich vztahu ke komercionalizaci a urbanizaci západní 
Anglie v období 9.–11. století za využití pramenů worcesterského regionu. 
V dalším vystoupení se Grzegorz Myśliwski zabýval fragmenty účetních 
knih města Vratislav (konec 14. – počátek 16. století) a řešil otázku jejich 
užívání vratislavskými obchodníky, kteří měli bohaté kontakty napříč teh-
dejší Evropou. Sekci uzavřela Beata Możejko, která se zabývala prostředím 
města Gdaňsk v období vlády Kazimíra IV. Věnovala se účetnímu systému 
města a ročnímu platu ve výši 2000 uherských zlatých, který město odvádělo 
královské komoře, jejž jej často různými kvitancemi převáděla na třetí osoby.

Zajímavý prostor pro srovnání nabídla díky relativně úzce časově i re-
gionálně sevřenému záběru referujících čtvrtá sekce. Zdeněk Žalud podal 
přehled o věřitelích a bankéřích krále Jana Lucemburského. Následující 
dva příspěvky Stanislava Bárty a Janose Inczeho se věnovaly zástavám 
Zikmunda Lucemburského. Zatímco první otevřel problematiku zástav 
církevního zboží pro české příjemce v souvislosti s financováním Zikmun-
dových válečných akcí, druhý rozebral zástavní listiny téhož panovníka 
vydané v uherském prostředí a analyzoval jejich vypovídací hodnotu. Sekci 
a zároveň i první konferenční den uzavřel Petr Elbel rozborem finanční 
správy rakouského vévodství za Albrechta V. Přes absenci účetních pramenů 
se mu podařilo alespoň pro některé roky zrekonstruovat vévodovy příjmy 
i výdaje a zasadit je do dobových politických souvislostí.

Druhého dne zazněly v páté sekci pouze dva referáty. Martin Štefánik 
pojednal o účetní knize města Kremnice z let 1423–1424, která obsahuje 
řadu údajů nejen o městských příjmech a výdajích, ale i o směnných kurzech 
apod. (městská pokladna například udržovala stálou hotovostní rezervu 
1000 uherských zlatých), a představuje díky tomu zajímavý pramen pro 
studium každodenní finanční praxe královského města za vlády Zikmunda 
Lucemburského. Balazs Nagy také zůstal v uherském prostředí – analyzo-
val bratislavský celní registr z let 1457–1458 a pokusil se charakterizovat 
dálkový obchod pozdně středověkých Uher.

Šestou sekci zahájil Antonín Kalous příspěvkem věnovaným finan-
cování papežských legací v pozdním středověku. Na něj navázal Marek 
Suchý rozborem stavebních účtů svatovítského chrámu (1372–1378), které 
nabízejí mnoho zajímavých informací o stavebnících katedrály a stavebních 
aktivitách v jednotlivých letech. Martina Maříková se pak věnovala vypoví-
dací hodnotě účetních register pražské kapituly na přelomu 14. a 15. století 
a otevřela také otázku edičního zpřístupnění podobného typu pramene. 
Sekci uzavřel Pavel Kůrka referátem o ekonomických aspektech zádušní 
správy v pozdně středověkých Čechách.
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V poslední sekci nejprve Pavla Slavíčková v teoreticky zaměřeném 
referátu řešila především otázku typu účetnictví užívaného v českých 
a moravských městech v pozdním středověku a na počátku novověku. 
Petr Kozák nabídl analýzu dvorských účtů polského prince Zikmunda 
Jagelonského z let 1493–1507 s ohledem na finanční zajištění cest, které 
Zikmund se svým dvorem podnikal. Sekci uzavřel Georg Vogeler, který 
se vrátil k tématu edic středověkých účetních knih a představil projekt 
digitální edice, založené na interdisciplinární spolupráci.

Velmi se osvědčil i formát setkání, v jehož rámci byl vytvořen prostor 
pro diskuzi ke každému referátu, která se vždy rozproudila a otevřela celou 
řadu zajímavých otázek. Setkání mělo i svůj společenský rozměr završený 
exkurzí do Kutné Hory. Ohlasy účastníků zároveň naznačují, že byl polo-
žen základní kámen pro další setkávání nad podobnými tématy. Nezbývá 
než se na ně těšit, stejně jako na sborník z konference, který by měl vyjít 
v příštím roce v prestižní ediční řadě nakladatelství Palgrave Macmillan 
Palgrave Studies in the History of Finance. Stanislav Bárta

Životní jubileum doc. Vladimíra Vašků
V polovině října roku 2013 se dožil významného životního jubilea 

doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. Narodil se 15. října 1933 v Luhačovicích, 
po maturitě na reálném gymnáziu v Uherském Brodě se zapsal na filo-
zofickou fakultu brněnské univerzity ke studiu archivnictví v kombinaci 
s dějepisem. S brněnským pracovištěm pomocných věd historických byla 
od té doby spojena jeho životní i vědecká dráha. Již jako posluchač se 
dostal do kontaktu se středověkým listinným materiálem, protože jej Jin-
dřich Šebánek a Sáša Dušková zapojovali společně s ostatními studenty 
do přípravy základní edice k českým dějinám Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae (CDB). Diplomatika přemyslovského období tak ovlivnila 
témata jeho raných vědeckých kroků, diplomové práce a prvních studií, jež 
publikoval na stránkách interního oborového periodika Folia diplomatica 
nebo ve Sborníku prací filosofické fakulty brněnské university (řada C), 
např. Studie k otázce funkce listiny v přemyslovském období nebo Příspěvek 
k otázce svatováclavské pečeti. Hloubku erudice Vladimíra Vašků dokládá 
studie K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III., 
v níž již jako mladý badatel prokázal schopnost aplikace Sickelovy metody 
na listinný materiál konce přemyslovského období. 

Záhy byl ale postaven před úkol, který nepotkává každého. Na počátku 
šedesátých let se ukazovala potřeba, aby byla výuka diplomatiky rozšířena 
i na novověké období. Přestože se právě v té době vedly na stránkách 
odborných periodik k tomuto tématu ohnivé diskuse, šlo o oblast vědecké 
práce, která měla za sebou teprve první studie. Dosud nezpracované téma 
slibovalo jedinečnou možnost objevitelského dobrodružství, zároveň ale 
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představovalo závazek k formování nové části diplomatiky. Před mladým 
odborným asistentem (od roku 1961) tak stál úkol z dosažených poznatků 
vytvořit základní systém výuky a zároveň vymezit nejpotřebnější směry 
dalšího bádání v novověkém období. Orientace na diplomatiku novověkých 
písemností ovšem neznamenala, že by byl Vladimír Vašků zcela vyvázán 
z prací na Českém diplomatáři. K tomu docházelo postupně, technické 
práce na budovaném vědeckém aparátu edice omezovaly systematickou 
práci na poli novověké diplomatiky.

Je proto obdivuhodné, že již v polovině šedesátých let (v roce 1965) 
mohla vyjít ve skriptech z diplomatiky metodicky nově zpracovaná kapitola 
Česká (královská) kancelář a kancelářská zařízení jiných stěžejních institucí 
státní (zeměpanské) správy v letech 1526–1848, která doposud představuje 
základní studijní text pro posluchače archivnictví a pomocných věd histo-
rických na všech našich univerzitách. Už v roce 1966 ji následovala studie 
Nejstarší radní protokol moravského tribunálu. (K otázce vztahu mezi úředními 
knihami a aktovým materiálem), zpracovaná v souvislosti s přípravou kandi-
dátské práce. Tu Vladimír Vašků dokončil jen o něco později, tiskem vyšla 
ale až v roce 1969 pod názvem Studie o správních dějinách a písemnostech 
moravského královského tribunálu z let 1636–1749. Představuje zpracování 
písemností i vnitřních poměrů nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě 
v pobělohorské době do tereziánských reforem. 

Počínající normalizace významně omezila jeho vědeckou dráhu 
a možnosti bádání. Zejména mu nebylo umožněno vyjíždět do zahraničních 
archivů, především vídeňských, které představují pro badatele v oboru 
novověké diplomatiky velmi důležitý zdroj informací. Uzavřela se tak 
možnost nahlédnout do archiválií dvora a centrálních institucí habsburské 
monarchie, jimiž lze dobře doplňovat a korigovat poznatky z domácího 
prostředí. Přibližně v této době proto Vladimír Vašků začal pracovat 
na novém tématu, které objevil ve spleti materiálů královského tribunálu, 
totiž na problematice novověkých konfirmací středověkých listin. Uplatnil 
v něm také svou erudici diplomatika-medievisty, neboť se zde propojuje 
středověký a novověký materiál. Nové téma představil veřejnosti v roce 1971 
článkem Eine nicht durchgeführte Konfirmation mittelalterlicher Urkunden in 
der josefinischen Zeit a jeho celkový princip v práci z roku 1976 s názvem 
Landesfürstliche Konfirmationen des 18. Jahrhundert für mährische Klöster 
(Umriß). Nejprve se soustředil na novověký konfirmační proces u vybra-
ných moravských klášterů a po přípravných časopiseckých článcích vydal 
v roce 1981 knihu Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století. 
(Novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin), doplněnou 
později komplexně pojatou studií Přehled výsledků revizí a konfirmací listin 
nejstarších moravských klášterů v 18. století. 

Zpracování dalších témat novověké diplomatiky ale přerušila na delší 
dobu spolupráce na rejstříkovém svazku CDB, k níž byl vyzván po úmrtí 
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Jindřicha Šebánka (1977) spolueditorkou edice Sášou Duškovou, zejména 
proto, že v té době nebyl nikdo, kdo by tuto náročnou práci zvládl. Vladimír 
Vašků se tak na nějaký čas vrátil k Českému diplomatáři. Netušil, že mu 
práce zabere více než deset let, ale bylo třeba do rejstříků zpracovat tři 
svazky listinné řady pátého dílu edice. Jeho glosář, zpracovaný s neoby-
čejnou pečlivostí, dosahuje světových parametrů a představuje významný 
příspěvek k medievistice (vyšel až roku 1993). 

Po společenských změnách mu konečně byla udělena venia docendi 
(1990), ale také mohl konečně vyjet do vídeňských archivů a doplňovat 
své poznatky o průběhu konfirmačního procesu středověkých listin mo-
ravských klášterů. Výsledkem jeho badatelského úsilí jsou práce nazvané 
Vídeňské studie z novověké diplomatiky (Příčiny zániku konfirmačního řízení 
v habsburské monarchii v roce 1836; Additamenta k josefínským konfirmacím 
pro cisterciácké kláštery na Velehradě a u Žďáru; Additamenta k josefínským 
konfirmacím pro premonstráty v Klášterním Hradisku, Louce, Zábrdovicích 
a Nové Říši). Studie Moravský zemský advokát a fiskální adjunkt Johan  
Joseph (Edler von) Rosenzweig (1738–1805) doplňuje celkový obraz 
tohoto procesu o portrét činnosti jednoho z jeho významných aktérů. 
Svůj zájem současně rozšířil také na konfirmace městských listin a pri-
vilegií. Zaměřil se zejména na Brno, jehož konfirmačnímu procesu vě-
noval rozsáhlou studii (Panovnické konfirmační listiny pro město Brno z let 
1633–1720). 

Významnou součástí profesního života Vladimíra Vašků je také jeho 
dlouhodobá, více než padesát let trvající pedagogická činnost, do níž se 
zapojil již na počátku svého působení na fakultě. Patřil mezi nejvytíženěj-
ší učitele. K přednáškám z novověké diplomatiky, které na oboru nově 
konstituoval, přibyly po odchodu profesora Šebánka do penze na počátku 
sedmdesátých let i přednášky z diplomatiky středověké. To představo-
valo významné zatížení, protože jde v obou případech o vícesemestrové 
předměty. Navíc mimo svého hlavního oboru seznamoval posluchače 
s dějinami správy, vedl prosemináře ke studiu archivnictví a pomocných 
věd historických, stále pak uvádí posluchače do problematiky základních 
právních pojmů a vede diplomové a disertační práce. V letech 1994–2000 
vedl Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU.

Vladimír Vašků zůstává v paměti absolventů oborů archivnictví a po-
mocných věd historických zapsán nejen jako vynikající, ale i velmi vnímavý 
a chápající pedagog. S vděčností i po letech vzpomínají na to, s jakou no-
blesou vedl jejich studijní skupiny a pomáhal jim překonávat nejrůznější 
problémy. Neformální respekt posluchačů se přenášel i do kvality příprav 
ke zkouškám z jeho předmětů. Hlavním motivem bylo úsilí nezklamat 
oblíbeného pedagoga nesprávnými odpověďmi, nebo dokonce neznalostí. 
Vnímavé žáky navíc okouzloval schopností klást si otázky i tam, kde jiní 
mají jen jasné odpovědi. Nejlepším dokladem obliby a inspirující síly Vla-
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dimíra Vašků jsou jubilejní sborníky, na jejichž přípravě se aktivně podíleli 
posluchači a absolventi Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Vivat, crescat, floreat Vladimír Vašků!
Zbyněk Sviták

Historik gentleman Jaroslav Mezník (1928–2008)
Historik gentleman – snad u žádného jiného historika nezaznívá toto 

slovní spojení tak často jako u Jaroslava Mezníka, od jehož smrti nedávno 
uplynulo pět let a od narození pětaosmdesát. Mezníkův život ohraničují 
roky 1928–2008, prožil šest politických režimů, které dramaticky zasáhly 
do jeho života osobního, profesního i rodinného, jeho názory a hodnotový 
svět ale zůstávaly stálé. Jaroslav Mezník byl vždy zosobněním zodpověd-
nosti, neúhybného dodržování etických a morálních závazků a schopnosti 
potlačit osobní cíle ve prospěch celku.

K občanským ctnostem jej předurčoval již rodinný původ. Jeho otec 
patřil k předním představitelům prvorepublikové státní správy a jako po-
slední moravský zemský prezident byl zavražděn v roce 1941 v brněnském 
vězení gestapa. Mladické pokusy J. Mezníka o protikomunistický odboj 
po roce 1948 zůstaly naštěstí neodhaleny, za opoziční aktivity na počátku 
normalizace však již byl potrestán vyhazovem z Historického ústavu ČSAV 
a tříapůlletým vězením. To jej nezlomilo a po propuštění, kdy nesměl pra-
covat v jiném než manuálním zaměstnání, se dál věnoval činnosti v disentu. 
Kooptování do Federálního shromáždění po listopadu 1989 bylo logickým 
výsledkem Mezníkových aktivit. Nepatřil mezi hlasité řečníky, jeho před-
nosti spočívaly v názorové pevnosti spojené s vyjednávacími schopnostmi. 
Jeho sociální cítění a starost o ostatní jej přirozeně nasměrovaly mezi 
první členy obnovované sociální demokracie, za kterou kandidoval v roce 
1996 do Senátu. Při svém vzdělání, životních zkušenostech a čestnosti jen 
těžko mohl mířit k politické kariéře, J. Mezník byl straníkem loajálním, avšak 
nikoli nekritickým. Právě z jeho úst jsme jako diplomandi mohli poprvé 
slyšet známou anekdotu o tom, kdo se zachrání, když se uprostřed jezera 
převrhne loďka s V. Klausem a M. Zemanem. Odpověď: Česká republika.

Historik Jaroslav Mezník odborně vyrůstal v nešťastných letech 
po roce 1948 a ve šťastném napětí mezi dvěma velkými učiteli, Jindřichem 
Šebánkem a Josefem Macůrkem. Prvý jej ovlivnil akribií v práci s prameny, 
druhý schopností celostního pohledu na dějiny. Obé začal prokazovat něko-
lik let po studiích, když se v krátkém mezidobí uvolňování poměrů dostal 
roku 1956 spolu s Jaroslavem Markem, od té doby celoživotním přítelem, 
do brněnské pobočky Historického ústavu ČSAV. Jeho kandidátská práce 
o brněnském a olomouckém patriciátu patří dodnes k základním a hojně 
užívaným pracím. Bez velkých teoretických proklamací v ní Mezník použil 
moderní metodu, jejíž základy začínaly být na západ od našich hranic teprve 
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diskutovány – prosopografický výzkum. Po úspěšném prověření prosopo-
grafie na velkých moravských městech čekalo na J. Mezníka komplikovanější 
pole výzkumu, a sice Staré Město pražské. Mezník pronikavě nově vyložil 
cestu Prahy k husitské revoluci a mnoho nových poznatků uložil do série 
studií, které monografii provázely. Rukopis Prahy před husitskou revolucí se 
stal ještě podkladem úspěšné habilitace, pak do Mezníkova života znovu 
zasáhly politické události a kniha mohla vyjít až v roce 1990. Ani za nor-
malizace nepřestal být Jaroslav Mezník historikem, vedle medievistických 
výzkumů, jejichž publikování svým jménem kryl František Matějek, ale 
stále více směřoval k soudobým dějinám. Přestože ještě v roce 1999 vydal 
syntézu Lucemburská Morava, jeho hlavním zájmem byly české dějiny právě 
uplynulých desetiletí. K jejich knižnímu ztvárnění se již nedostal, kniha 
vzpomínek Můj život za vlády komunistů však ukazuje, jak může historik 
na pozadí vlastního života vykreslit problémy doby, již prožíval.

Soustavnějšímu učitelskému působení Mezníkovu byl vyměřen čas 
nejkratší, vlastně stěží jedno desetiletí na konci století. Jeho přednášky 
byly vždy systematické a důkladně připravené, semináře patřily k velmi 
oblíbeným, neboť v nich dával studentům možnost podílet se na výzkumu, 
trpělivě a s citem korigoval unáhlené soudy posluchačů a podporoval jejich 
zaujetí. Noblesa, s jakou J. Mezník přecházel nedokonalosti a prohřešky 
druhých, se nám studentům zdála někdy až přehnaná. Snad nejlépe ji 
dokreslí vzpomínka na jeden výběrový seminář, v němž měli studenti 
přednášet výsledky seminárních prací na zadaná témata, zpravidla vlastní 
pokusy o výzkum problémů z regionálních dějin. J. Mezník se snažil kaž-
dého podpořit pochvalou, na každém výstupu nalézt něco pozitivního. Až 
přišla studentka, která přečetla referát snad slovo od slova opsaný z Ottova 
slovníku naučného. Všichni jsme napjatě čekali, co na to J. Mezník řek-
ne, a on jen s nepohnutou tváří pravil: „Děkuji kolegyni, že nám to tady 
přečetla“, a kultivovaně spatra přednesl vlastní pohled na zadané téma. 
Mezník nepatřil k lidem, kteří kritizují, ale k těm, kdo se snaží působit 
vlastním příkladem. To neznamenalo benevolenci k žákům, jako školitel 
byl J. Mezník pozorný a kritický čtenář předkládaných textů.

Zdravotní problémy a těžká nemoc začínaly Jaroslavu Mezníkovi 
od počátku nového tisíciletí bránit nejen ve výzkumu a vedení prací, ale 
i v docházení na fakultu, kde měl stále své místo. Přesto sledoval, dokud 
mohl, dění kolem sebe ve všech hlavních oblastech svého veřejného života 
– jako občan, historik i učitel.

Tomáš Borovský
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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
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