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S T U D I E  A  Č L Á N K Y
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Michaela Antonín Malaníková

Testamentární strategie v pozdně 
středověkých městech (na příkladu Brna 
a Znojma)*

Testamentary strategies in the late medieval towns: the case of Brno and Znojmo

The author focuses on family strategies used in medieval towns based on an analysis 
of the sources from two cities in the area under the influence of the south-German 
law, Brno and Znojmo. The analysis is based mainly on testaments, while the studied 
phenomenon is researched in context of the valid law with a particular attention to 
possible differences between the legal norm and the legal practice. The article mostly 
focuses on merchant testaments and the difference between the male and female 
receivers comparing the type and structure of possession, which based on the donor’s 
will was to go down the female or male line of the family or friends.

Key words: medieval town, inheritance law, testament strategy, gender differentiation, 
family, childhood

Ačkoli testamenty dochované z pozdně středověkých měst rozhodně 
nemůžeme považovat za prameny sériové povahy a nad otázkou jejich 
reprezentativnosti lze vést spory,1 zůstávají jedněmi z hlavních zdrojů 
pro zkoumání měšťanské majetkové struktury, projevů zbožnosti a mimo 
jiné také rodinných vazeb a strategií, na něž se zaměříme na následují-
cích stranách. I když je zřejmé, že dochované testamenty zachycují spíše 
majetnější vrstvu městského obyvatelstva, a to ještě její výseč, není nutné 
na ně v dobovém kontextu nahlížet jako na abnormalitu. Z hlediska počtu 
dochovaných středověkých kšaftů jistě, ale s ohledem na zachycené rodin-
né konstelace si tím nemůžeme být jisti.2 Do dnešních dnů se dochovaly 

*  Studie vznikla v rámci projektu POST-UP II., CZ.1.07/2.3.00/30.0041, spolufinancova-
ného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na výzkum, 
který jsem provedla pro svou dizertační práci nazvanou Genderová analýza ekonomického života 
středověkého Brna v komparaci s Jihlavou a Znojmem, obhájenou v roce 2013 na Historickém 
ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
1 Vůči paušálnímu využívání testamentů se v českém prostředí nejvýrazněji vymezil Martin 
Nodl, srov. N o d l ,  Martin: Středověký testament jako abnormalita. In: Pozdně středověké 
testamenty v českých městech: prameny, metodologie a formy využití. Sborník z konference 
uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Aka-
demie věd České republiky. Edd. Kateřina Jíšová – Eva Doležalová. Praha 2006, s. 73–87. 
2 K tomuto závěru se na základě rozboru kšaftů z měst pražských přiklonily O. Fejtová 
a K. Jíšová, které sice nepohlížejí na testament jako na abnormalitu s ohledem na ekonomické 
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povětšinou testamenty, které byly buď na základě listiny, nebo ústního 
svědectví vepsány do městských knih. Velká část z písemně zaznamenaných 
kšaftů vzniklých ve formě listiny se nedochovala, ale nemusíme se nutně 
domnívat, že by se systémově lišily od těch, které máme dnes k dispozici.3 
Byť řada posledních vůlí vykazuje snahu řešit potenciálně konfliktní situace, 
není to pravidlem. Jak konstatovala ve své studii věnované raně novověkým 
testamentům jihlavské provenience Pavla Jirková, tato údajná „abnormalita“ 
byla v praxi asi natolik častá, že se de facto stávala „normalitou“.4 Obava 
z přílišné schematizace a paušalizace závěrů založených pouze na kvanti-
tativní analýze testamentů je ovšem vždy na místě. 

Protože je nutné sledovat analyzované jevy v kontextu platného 
práva, soustředíme se na dvě královská města náležející do jedné právní 
oblasti,5 která disponují dostatečnou pramennou základnou,6 totiž na Brno 

a sociální zázemí testujících osob, ale zastávají názor, že dochované testamenty dominantně 
řeší neobvyklé či „defektní“ dědické převody, viz F e j t o v á ,  Olga –  J í š o v á ,  Kate-
řina: Děti v testamentární praxi pozdního středověku a raného novověku v městech pražských jako 
badatelské téma. In: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo. Edd. Bożena Popiołek – 
Agnieszka Chłosta-Sikorska – Marcin Gadocha. Krakow 2012, s. 22–23.
3 Jako příklad můžeme uvést testament brněnských měšťanských manželů Jindřicha 
a Reginy Španových z roku 1482, který se šťastně dochoval pouze ve formě listiny a rovněž 
řeší potenciálně složitou distribuci rozsáhlého rodinného jmění, srov. M a l a n í k o v á , 
Michaela: Regina Španová – možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středo-
věkého Brna. Brno v minulosti a dnes (= BMD) 22, 2009, s. 71–90. 
4 J i r k o v á ,  Pavla: Jihlavské testamenty na přelomu 16.–17. století: prameny pro dějiny 
rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii. Sborník archivních prací 60, 2010, 
s. 233–234.
5 Jak královské město Brno, tak Znojmo patřily v rámci Koruny české do okruhu ji-
honěmeckých práv. Středověkým právním pramenům města Brna se editorsky i badatelsky 
dlouhodobě věnuje Miroslav Flodr, v této studii budou využity edice: F l o d r ,  Miroslav 
(ed.): Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. I. Úvod a edice (= Právní kniha I  ). Brno 
1990; II. Komentář. Brno 1992; III. Rejstříky a přehledy. Brno 1993; t ý ž  (ed.): Příručka 
práva městského (Manipulus vel directorium iuris civilis) (= Manipulus). Brno 2008. Ačkoli 
Brno a do určité míry i Znojmo fungovala jako centra vlastního právního okruhu (ve Zno-
jmě byl na konci 14. století sepsán tzv. Ortholfův kodex, Státní okresní archiv Znojmo  
[= SOkA Znojmo], Archiv města [= AM] Znojmo, sg. II/287/2), je zřejmé, že pro Znojemské 
bylo Brno se svou Právní knihou z poloviny 14. století silným inspiračním zdrojem. Můžeme 
jen doufat, že se znojemským právním knihám dostane v budoucnu pozornosti, jakou by si 
zasloužily. Dosud se znojemským rukopisným knihám nejsystematičtěji věnoval František 
Čáda, srov. Č á d a ,  František: Rukopisy města Znojma. Studie o rukopisech 1966, s. 97–144, 
zde k Ortholfově kodexu a vztahu brněnského a znojemského práva na s. 103–106. O zno-
jemských rukopisech včetně jejich katalogu dále t ý ž :  Znojemské rukopisy. Jižní Morava 
11, 1975/2, s. 33–57, k Ortholfově kodexu zde na s. 39–40. Skutečnost, že znojemské právo 
bylo intenzivně ovlivněno právem brněnským, demonstruje nejen fakt, že se v archivu města 
Znojma dochoval opis brněnské právní knihy z 15. století, ale především skutečnost, že notář 
města Znojma Štěpán z Vyškova při koncipování svého slavného Municipálu ve 20. letech 
16. století přímo z jejího textu vycházel, resp. jedná se o její redakci doplněnou překlady 
do němčiny, která měla vzbuzovat zdání, že se jedná o dílo originální, založené na materiálu 
znojemské provenience, viz Č á d a ,  F.: Rukopisy města Znojma, s. 111.
6 V Brně se dochovaly v malé míře testamenty listinné, uložené v Archivu města Brna 
(= AMB), A 1/1 (Sbírka listin, mandátů a listů), konkrétně se jedná o inv. č. 640, 701 
(obsahuje 2 testamenty), 771, 871, 917, 1021, z nichž testament Jindřicha Fuchse byl již 
edičně zpřístupněn, viz Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) IX. Ed. Vincentius 
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a Znojmo. Poslední vůle dochované z obou měst se sice již dočkaly bada-
telské pozornosti (věnované především zákonitostem testamentární praxe7 
a legátům určeným pro církevní instituce),8 přesto řada otázek, spojených 
například právě se strukturou a podobou měšťanských rodin, zůstala dosud 
povšimnuta jen v menší míře.9

Sousloví „rodinné strategie“ zasahuje široké pole tematických oblastí, 
je tedy nutné předeslat, že prezentovaná analýza se soustředí na odkazy 
kšaftujících s ohledem na příjemce mužského či ženského pohlaví, ne-
boli na srovnání typu a struktury majetku, který měl být na základě vůle 
odkazujících tradován v ženské či mužské linii rodiny a přátel. V našem 
pomyslném hledáčku se budou primárně ocitat děti, příbuzenstvo a spřá-
telené osoby. Manželky a manželé tvoří rovněž velmi důležitou součást 

Brandl. Brünn 1875, s. 203–205, č. 277. Většina dnes dostupných kšaftů je součástí tzv. Knih 
pamětních, uložených v AMB, fond A 1/3 (Sbírka rukopisů a úředních knih), rkp. č. 39 a 48, 
které byly obě vydány tiskem, srov. F l o d r ,  Miroslav (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 
1343–1376 (1379) (= Pamětní kniha I  ). Brno 2005; t ý ž  (ed.): Pamětní kniha města Brna 
z let 1391–1515 (= Pamětní kniha II  ). Brno 2010. Časové ohraničení výzkumu roky 1343 až 
1515 je umělé, dané pramennou základnou – první a poslední testamentární zápis z brněn-
ských Pamětních knih pochází právě z rozmezí těchto dvou let. Pouze v malé míře byly proto 
využity zápisy brněnské Knihy testamentů založené roku 1510 a vedené do roku 1571, uložené 
v AMB, fond A 1/3 (Sbírka rukopisů a úředních knih), rkp. č. 49, konkrétně se do roku 1515 
jednalo o čtyři poslední vůle (f. 4r, 5v–6r, 6v–7r, 9v–10r). Ze Znojma se z období středověku 
dochoval pouze jediný listinný testament, viz CDM XII. Ed. Vincentius Brandl. Brno 1890, 
s. 414, č. 467. Všechny ostatní znojemské středověké kšafty jsou součástí tzv. Knihy testamentů 
založené v roce 1421 (první zápis zde je nicméně datován k roku 1409), užívané až do roku 
1529. Kniha nemá edici, je dostupná v SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96.
7 F l o d r ,  Miroslav: Brněnské městské právo. Zakladatelské období (–1359). Brno 2001, 
především s. 284–298; J o r d á n k o v á ,  Hana –  S u l i t k o v á ,  Ludmila: Zásady 
testamentární praxe královského města na jihoněmeckém právu (na příkladu Brna). In: Pozdně 
středověké testamenty, s. 39–53. Pro Brno v době raného novověku se testamentární praxí 
naposledy zabýval T. Malý, viz M a l ý ,  Tomáš: Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. 
Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století. Brno 2009, s. 266–271. Situaci 
ve Znojmě podrobila nejsystematičtější pozornosti Věra Tlapáková, srov. T l a p á k o v á , 
Věra: Testamenty znojemských měšťanů v pozdním středověku (do roku 1479). Diplomová práce 
na Historickém ústavu FF MU. Brno 2004; t á ž :  Testamentární praxe ve Znojmě v 15. století. 
Jižní Morava 41, 2005, s. 29–43.
8 Pro Brno srov. B o r o v s k ý ,  Tomáš: „Zu der Ere Gots und meiner Sele zu Selikeit.“ 
Odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410–1530. Sborník prací filozofické 
fakulty brněnské univerzity C 46, 1999, s. 79– 96; t ý ž :  Kaplani, oltářníci a jejich beneficia 
v kostele sv. Jakuba v Brně. BMD 15, 2002, s. 271–309. Znojemskými testamenty se v tomto 
smyslu zabývala T l a p á k o v á ,  Věra: Zbožné odkazy v testamentech znojemských měšťanů 
do roku 1479. In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2004. Znojmo 2004, s. 13–23.
9 Rodinným strukturám věnovala pozornost na základě analýzy testamentů Věra Tlapáko-
vá v jedné z kapitol své diplomové práce, srov. T l a p á k o v á ,  V.: Testamenty znojemských 
měšťanů, s. 73–98. Na její závěry, které byly podrobeny rozboru, zde bude navázáno (viz 
odkazy na příslušných místech), situace po roce 1479 do konce sledovaného období byla 
nově analyzována. Problematice dětství jsem (především také na základě rozboru testamentů 
brněnské provenience), věnovala pozornost na jiném místě, viz A n t o n í n  M a l a n í -
k o v á ,  Michaela: „Aby byly dobře drženy a s láskou se s nimi jednalo…“ (Ne)radostná doba 
dětství v českých městech pozdního středověku. In: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh 
industriální doby. (Documenta Pragensia 31). Edd. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří 
Pešek. Praha 2012, s. 163–174. 
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skupiny příjemců, a výsledky analýzy orientované právě na ně proto bu-
dou na některých místech stručně prezentovány. Distribuce majetku mezi 
manželskými partnery se však řídí specifickými pravidly, jak právními tak 
faktickými a její podrobný rozbor by si zasloužil samostatnou pozornost, 
která přesahuje zaměření tohoto textu.

*  *  *

Jak ukázaly na základě zkoumání testamentů mnohé zahraniční výzku-
my, otázka genderové diferenciace odkazů je navýsost relevantní, protože 
středověká společnost fungovala jako systém, v němž genderové rozdíly hrály 
významnou roli a životní osudy jednotlivců se do velké míry odvíjely od bio-
logického pohlaví, respektive představ, které s touto skutečností středověká 
společnost asociovala.10 Za zmínku proto stojí také stručná charakteristika 
dochovaných kšaftů z hlediska jejich původců, přičemž ovšem obecnější 
srovnání mužských a ženských posledních vůlí zůstává v pozadí, především 
z toho důvodu, že pořizovatelkami testamentů byly většinou vdovy, zatímco 
mužští testátoři byli zpravidla ženatí a obecné konstatování rozdílů by s sebou 
a priori neslo setření této odlišnosti. Z téměř 280 posledních vůlí docho-
vaných pro Brno11 mezi léty 1346 až 151512 jich tři čtvrtiny nechali sepsat 

10 Ačkoli hlavní proud diskuzí nad konceptem genderu jako součástí historiografie pro-
bíhal mimo medievistiku, řada podnětů pronikla i sem. Jako přehled o produkci a hlavních 
tématech v této oblasti historického bádaní do přelomu nového tisíciletí je možné využít 
např. studie: L u n d ,  Bea: Mediävistische Genderforschung. Fragestellungen – Forschungsergeb-
nisse – Geschichtdidaktische Überlegungen. In: Zwischen Politik und Kultur: Perspektiven einer 
kulturwissenschaftlichen Erweitung de Mittelalters. Hg. Wolfgang Hasberg. Neuried 2003, 
s. 71–108; L i f s h i t z ,  Felice: Differences, (Dis)appearances and the Disruption of the Straight 
Telos. Medievalogy („Mediävistik“) as a History of Gender. In: Mediävistik im 21. Jahrhundert. 
Stand und Perspektiven der internationale und interdisziplinären Mittelalterforschung. Hgg. 
Hans Werner Goetz – Jörg Jarnut. München 2003, s. 295–312. 
11 Zatímco ve Znojmě je situace vzhledem ke speciálně založené Knize testamentů z bada-
telského hlediska poměrně přehledná (v této studii nebyly zohledněny pouze kšafty nobility, 
duchovních a jiných než znojemských měšťanů), v Brně bylo nutné posuzovat jednotlivé zápisy 
Pamětních knih na individuální bázi – do zkoumaného korpusu nebyly zařazeny všechny 
zápisy týkající se posledních pořízení. Především ve 14. století nemají ještě testamentární 
zápisy ustálenou formu, takže v některých případech nebylo možné rekonstruovat všechny 
podstatné parametry. Pamětní knihy obsahují množství zápisů, v nichž jsou zachyceny dědické 
spory, z nichž ale často nemůžeme zjistit původní přání testátora či testátorky. Tyto spory se 
někdy také týkají pouze některého z odkazů, nebo jednoho aspektu kšaftu, a nebylo proto 
možné rekonstruovat celé (či alespoň větší část) pořízení. Jiné záznamy se týkají převodu či 
darování majetku, bez udání bližších podrobností však není zřejmé, zda je můžeme vyhod-
notit jako poslední vůle. Zařazeny byly proto případy, v nichž je jasné, že zápis vyplýval ze 
snahy urovnat pozemské záležitosti, a takové, v nichž bylo možné rekonstruovat větší část 
posledního pořízení. 
12 Konkrétně se jednalo o 27 zápisů identifikovaných v Pamětní knize I, 8 listinných 
kšaftů a 4, resp. 3 zápisy (testament Václav Kollera z 19. prosince 1510 je zároveň dochován 
i v listinné formě) v Knize testamentů založené v roce 1510, zbytek je dochován v Pamětní 
knize II. Brno i Znojmo se co do počtu zachovaných posledních vůli z období středověku 
ve srovnání s jinými městy nachází spíše pod průměrem. V hanzovním Lübecku je jich z to-
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muži,13 z toho přes 70 % jich bylo prokazatelně ženatých. Kšafty ženatých 
mužů tedy tvoří více než polovinu z celkového počtu testamentů. 24 % 
brněnských testamentů nechaly sepsat měšťanky, z toho polovinu tvořily 
ženy explicitně označené jako vdovy. Pro Znojmo máme z období mezi léty 
1421 až 1513 dochováno celkem 270 posledních pořízení,14 z čehož 80 % 
připadá na kšafty mužů. Poměr ženatých mužů a ovdovělých žen ve skupině 
testátorů je velmi podobný jako v Brně.15 Celkově lze konstatovat, že zjištěné 
závěry korespondují se situací v jiných evropských městech.16 S ohledem 
na skladbu odkazovaného majetku, které bude věnována pozornost dále, je 
nutné poznamenat, že typ majetku odkazovaného měšťany a měšťankami se 

hoto období k dispozici více než 6000, byť drtivá většina pouze v regestech, v Kolíně okolo 
1500, v geograficky blízké Vídni je z let 1395–1430 dochováno v městských knihách přes 
2400 testamentárních zápisů, viz Z a h n d ,  Martin Urs: Spätmittelalterliche Bürgertestamente 
als Quellen zu Realienkunde und Sozialgeschichte. Mitteilungen des Instituts für österreichi sche 
Geschichtsforschung 96/1–2, 1988, s. 60. V Bratislavě jich mezi léty 1414–1529 bylo do měst-
ských knih zapsáno přes 800, srov. S z e n d e ,  Katalin: From Mother to Daughter, from Father 
to Son? Intergenerational Patterns of Bequeathing Movables in Late Medieval Bratislava. Annual 
of Medieval Studies at the Central European University 7, 2001, s. 213. 
13 Na Novém Městě pražském tvořily ženské testamenty mezi léty 1455 až 1494 čtvrti-
nový podíl, přesně 25 %, viz K r z e n c k ,  Thomas: Prager und Pilsener Frauentestamente 
in der Hussitenzeit im Vergleich. Mediaevalia Historica Bohemica 4, 1995, s. 266. Čtvrtinové 
až třetinové zastoupení kšaftujících žen je obecně evropský průměr, pouze v Kolíně n. R. 
byla díky specificky příznivým podmínkám pro obyvatelky města v právu i podnikání situace 
odlišná, zde před polovinou 14. století dokonce testátorky převažovaly nad testátory a velká 
část z nich byla svobodná. V dalších dekádách se situace vyrovnala, na významu zde ov-
šem získávají společné testamenty manželů, které jsou interpretovány jako snaha pojistit si 
manželské spoluvlastnictví (eheliche Erwerbsgemeinschaft), viz K l o s t e r b e r g ,  Brigitte: 
Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie – Kölner Testamente von Laien und Klerikern im 
Spätmittelalter. Köln 1995, s. 31–34. I v Brně a Znojmě najdeme doklady o společných vzdá-
ních majetku manželů, jsou však méně početné a týkají se často situací, kdy manželé vlastní 
majetky v různých městech.
14 Brněnské Pamětní knihy jsou vedeny do roku 1515, znojemská Kniha testamentů obsa-
huje kšafty do roku 1529, přičemž mezi léty 1513 a 1529 nalezneme pouze sedm posledních 
vůlí, viz SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 194–204 (po roce 1513 následuje až zápis 
z roku 1523). S ohledem na větší časový odstup a lepší časovou korelaci se situací v Brně bylo 
těchto posledních sedm kšaftů ponecháno mimo naše zorné pole. Časové ukotvení výzkumu 
je v každém případě spíše orientační, sledujeme zde společenské jevy dlouhodobějšího 
charakteru. 
15 Rodinný stav nebylo možné naprosto bezpečně určit u jedné třetiny posledních 
vůlí – ani případy nanejvýš pravděpodobné (které nebylo možné ověřit v jiných zdrojích) 
nebyly zohledněny, kvůli snaze vyhnout se zkreslené interpretaci výsledků. Je ovšem třeba 
poznamenat, že v případě ženských testamentů, které nebylo možné určit s naprostou jistotou, 
patřila pravděpodobně velká část vdovám, což znamená, že musíme počítat s tím, že počet 
testamentů vdov byl ve skutečnosti ještě vyšší. Toto rozložení odpovídá dispozičním právům 
k majetku, jak je definuje dobové městské právo – pouze ten, kdo měl plné dispoziční právo, 
o něm mohl činit poslední pořízení.
16 V Lübecku tvořili ženatí muži 56 % vydavatelů, zatímco vdané ženy jen 8 % vyda-
vatelek; 46 % testujících bylo v okamžiku vzniku kšaftu vdaných nebo ženatých, 18 % bylo 
ovdovělých, přičemž tato skupina byla z 54 % tvořena vdovami, viz N o o d t ,  Birgit: Religion 
und Familie in der Hansestadt Lübeck Aland der Bürgertestamente des 14. Jahrhunderts. Hamburg 
2000, s. 259. Podíl testamentů vdov ve skupině ženských testamentů tvořil 56 % v Kolíně 
14. století a 70 % tamtéž ve století 15., viz K l o s t e r b e r g ,  B.: Zur Ehre Gottes, s. 60. 
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nijak výrazně neodlišoval, což je dáno právně i fakticky silnou pozicí vdov 
v pozdně středověké městské společnosti. Můžeme proto konstatovat, že 
struktura majetku, jímž disponovali testátoři a testátorky je obdobná, a je 
tudíž relevantní srovnávat jimi uplatňované strategie.

Pro analýzu odkazů není možné vycházet z reálné hodnoty jednotli-
vých položek,17 protože i ve zdánlivě nekomplikovaných případech odkazů 
v hotovosti není její stanovení jednoznačné – pokud například testátor 
odkázal svým dvěma dětem 30 zlatých bez bližšího určení, není jasné, zda 
byla částka určena pro obě děti společně, nebo zda měla být vyplacena 
každému z dětí jednotlivě. Jako nejvhodnější východisko pro srovnání 
se tedy stala typologie odkazovaného nemovitého a movitého majetku, 
která nám může při rozdělení do dvou základních příjemeckých kategorií 
(dcery, ženské příbuzné a přítelkyně; synové, mužští příbuzní a přátelé) 
pomoci objasnit, zda byl určitý typ majetku přednostně předáván v ženské, 
či mužské linii. V případě dětí je možné tímto způsobem sledovat, jaké 
podmínky městská společnost utvářela ve vztahu k budoucím generacím, 
resp. jak byly tyto podmínky modifikovány tím, zda se narodily v mužském 
či ženském těle.

Distribuce majetku v jednotlivých rodinách byla v praxi ovlivněna 
celou řadou dalších parametrů, počínaje prostou existencí či neexistencí 
dcer/synů, ženských/mužských příbuzných a konče fází životního cyklu, 
v níž se jednotlivé obmyšlené osoby nacházely. Některé z dětí mohly 
být v okamžiku pořizování kšaftu již provdané/ženaté, tedy jejich podíl 
na rodinném majetku byl již uhrazen, a z tohoto důvodu nemusely být 
zohledněny v testamentu po boku ostatních sourozenců. Zjistit z testa-
mentů spolehlivě celkový počet dětí je proto nemožné. Do rozdělování 
majetku se promítala také velmi spletitá síť rodinných vztahů v měšťan-
ských rodinách, kde společně vyrůstaly děti ze současných i předchozích 
manželských svazků svých rodičů, což vytvářelo mnohdy napjaté situace, 
jak o tom svědčí dochované dědické spory. S ohledem na otázky, které si 
v této analýze klademe, tak mají největší vypovídací hodnotu situace, kdy 
jsou v kšaftu zmíněny nedospělé děti obou pohlaví, které vzešly ze stej-
ného svazku. Těmto případům je proto v rámci předkládané argumentace 
věnována zvýšená pozornost. 

*  *  *

17 Tato varianta je prakticky neproveditelná, protože mimo odkazy částek v hotovosti 
se jejich hodnotu z testamentu dozvídáme spíše výjimečně, a pokud přece, není možné ji 
automaticky považovat za odpovídající skutečnosti – na jeden z příkladů upozornil ve vztahu 
k brněnským raně novověkým kšaftům T. Malý, viz M a l ý ,  T.: Smrt a spása, s. 9. V praxi jsou 
pak nejčastější kombinované odkazy hotovosti a nemovitostí, případně movitostí, ve většině 
případů bez stanovené odhadní ceny.
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Než přistoupíme k analýze testamentární praxe, pokusíme se ve struč-
nosti nastínit relevantní právní normy, které utvářely mantinely, v nichž 
se kšaftující měšťané a měšťanky ve sledovaném časovém horizontu po-
hybovali. Musíme ovšem v této souvislosti opět zdůraznit, že středověké 
právo bylo v každém konkrétním případě vždy znovu a znovu nalézáno, 
proto je nutné pohlížet na prameny městského práva pouze jako na soubor 
modelových řešení, nikoli jako na pevný a za všech okolností platný právní 
rámec v dnešním slova smyslu. Problematika dědictví, dědiců a jejich po-
sloupnosti je velmi komplexní, prostupuje celou relevantní právní materií. 
Svobodu kšaftování pro měšťany nepřímo kodifikovala již brněnská Iura 
originalia.18 Zásadní jsou pro nás v tomto smyslu ale až články o testa-
mentech (De testamentis) a o dědicích (De hereditatibus a De successionibus) 
jak v Právní knize písaře Jana (1355–1357), tak v o něco málo mladším 
Manipulu (1379–1386). Oba tyto normativní zdroje, které zásadním způ-
sobem ovlivnily také normy práva znojemského, zůstaly v platnosti po celé 
sledované období, resp. až do sklonku 17. století, kdy se v dané oblasti 
prosadila Koldínova kodifikace.19 Z toho, jak podrobné a rozsáhlé20 jsou 
jednotlivé oddíly, můžeme dovodit, jak značnou pozornost věnovala měst-
ská rada testamentárním a dědickým záležitostem. Není možné věnovat se 
podrobnému rozboru jednotlivých článků,21 omezíme se na konstatování 
základního ustanovení vztahujícího se k nejčastější situaci, kdy zemřel muž 
a zanechal manželku a děti a také na analýzu sentencí týkajících se dětí 
jako dědiců. Dále se zaměříme na několik případů z oddílu De hereditatibus, 
které jsou pro naše téma relevantní.

Pokud zemřel manžel, měl být podle brněnského i znojemského 
městského práva za standardní situace veškerý jeho majetek rozdělen mezi 
jeho manželku a děti, jak je to zdůrazňováno na několika místech Právní 
knihy22 i v Ortholfově kodexu.23 V případě Právní knihy je explicitně určeno, 
že má být dělen v poměru jedna třetina pro vdovu ku dvěma třetinám pro 
děti. Tak zvaná vdovská třetina, objevující se v městech na území dnešní 

18 F l o d r ,  Miroslav (ed.): Iura originalia civitatis Brunensis. Privilegium českého krále 
Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno. Brno 1993, [II Privilegium minus], č. 9–12. Pro 
Znojmo podobný soubor práv dochován nemáme.
19 Srov. J o r d á n k o v á ,  H. –  S u l i t k o v á ,  L.: Zásady testamentární praxe, s. 45.
20 Právní kniha I: De testamentis, s. 360–372, č. 617–649, De hereditatibus, s. 252–266, 
č. 321–365, De successionibus, s. 356–359, č. 607–613; Manipulus: De testamentis, s. 200–210, 
č. 1290–1322, De hereditatibus, s. 72–83, č. 484–564, De successionibus, s. 196–199, č. 1280–
1286. V oddíle De testamentis a De successionibus jsou oba texty až na drobnosti a formulace 
téměř identické, struktura v oddíle De hereditatibus se v Manipulu poněkud liší. 
21 Stručný výklad této problematiky podává M. Flodr, viz F l o d r ,  M.: Brněnské městské 
právo, v oddíle o právu dědickém, s. 284–297.
22 Tamtéž, s. 294.
23 Zde není explicitně řeč o dělení na třetiny, pouze je zdůrazněno, že v této situaci nemá 
na majetek nárok rychtář ani bratři zemřelého, pouze manželka a děti, viz SOkA Znojmo, 
AM Znojmo, sg. II/287/2, XXIIII, f. 41v. K tomu též T l a p á k o v á ,  V.: Testamenty zno-
jemských měšťanů, s. 36.
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České republiky od konce 14. století,24 může být posuzována jako jeden ze 
znaků posilujícího postavení měšťanských žen a zároveň charakteristický 
znak jihoněmeckých práv, považovaných obecně za progresivnější, do je-
jichž okruhu patřila práva obou sledovaných měst.25 Je nutné zdůraznit 
v tomto ohledu jednu důležitou skutečnost: podle brněnského městského 
práva měla sice vdova nárok na třetinu majetku, nicméně pokud se roz-
hodla vstoupit do nového sňatku, měla jí být její třetina vydána v majetku 
movitém.26 Majetek nemovitý měl tradičně vyšší status, což je pro naši 
další argumentaci důležité, a děti na něj měly z hlediska městského práva 
větší nárok. Sentence v půvabném staročeském překladu doslova uvádí: 
„[…] poněvadž símě otcovo a památka zůstává na dětech a ne na matce, prů-
vodněji jest, aby statek déle zůstávající, jako jest nemovitý a dědičný, dětem jest 
přivlastněn.“  27

Z výše řečeného vyplývá, že městské právo považuje za hlavní dědice 
vždy děti a manželské partnery.28 Tento trend jasně odráží také právní praxe. 
Vedle odkazů manželským partnerům jsou legáty v testamentech nejčastěji 
adresovány dětem. Právní kniha města Brna, uvádí hned čtyři kategorie 
potomků podle stupně jejich dědických nároků: legitimní, tzv. pueri natu-
rales et legitimi (narozené z legitimního, církví požehnaného manželského 
svazku), dále nelegitimní, tzv. naturales non legitimi (narozené konkubíně 
za života manželky), adoptivní a konečně kategorii dětí označených jako 
nec naturales nec legitimi, tedy takových, které vzešly z cizoložného poměru 
manželky nebo z incestního svazku.29 Legitimní a adoptivní děti mají stejné 
právní nároky na dědictví.30 

V právní praxi, kterou v rámci předkládaného výzkumu reprezentují 
Pamětní knihy a listinné testamenty brněnské provenience a Kniha testa-
mentů města Znojma, ovšem situace, kdy by se explicitně řešilo dědictví 
mezi legitimními, adoptivními či nemanželskými dětmi prvního nebo 
druhého stupně, a které by vyplývaly právě z jejich příslušnosti k různým 
právním kategoriím, nemáme doloženy.31 Adopce obecně nacházíme 

24 Viz H a a s ,  Antonín: Omezení odúmrti a vdovská třetina v starém českém právu. Práv-
něhistorické studie 17, 1973, především s. 212–215; naposledy u nás ke vdovské třetině 
H r u b á ,  Michaela: Zvonění na sv. Alžbětu. Obraz norem a sociální praxe v životních strategiích 
měšťanek na prahu raného novověku. Praha 2011, s. 62 a s. 282, pozn. 23.
25 Srov. J o r d á n k o v á ,  H. –  S u l i t k o v á ,  L.: Zásady testamentární praxe, s. 50.
26 „Si propter secundas nupcias mater de bonis communibus suam terciam velit excipere partem, 
illa in bonis mobilibus, si sunt, est sibi danda“, viz Právní kniha I, s. 260, č. 343.
27 Citováno podle českého paralelního překladu Právní knihy z 2. poloviny 16. století, 
AMB, fond A 1/3, rkp. č. 6, f. 182.
28 V Brně navázalo pozdější právo v tomto smyslu organicky na Iura originalia, srov. 
F l o d r ,  M.: Iura originalia, [II Privilegium minus], č. 9: „Statuimus insuper, quod quicumque 
civium moriatur, si uxorem habuit vel liberos, iudex vel advocatus nequaquam intromittat se de bonis 
ipsorum, sed sint in potetsate uxoris et liberorum.“
29 Srov. Právní kniha I, s. 260, č. 345. 
30 Srov. tamtéž, s. 262, č. 352; k tomu také F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 295.
31 Výjimkou je zajímavý případ zachycený v Právní knize – manžel přistihl svou ženu 
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v právní praxi spíše řídce – jako jeden příklad za všechny můžeme zmínit 
brněnský zápis z roku 1349, ve kterém Ditlin „adoptoval“ svého bratrance 
(syna svého strýce) Mikuláše jako svého univerzálního dědice, nicméně 
pečlivě stanovil čtyři podmínky, které musely být splněny, aby adopce 
získala právní platnost.32 Velmi četné jsou naopak situace, kdy se majetek 
rozděloval mezi děti vlastní a nevlastní, což bývá explicitně uvedeno. 

S ohledem na specifické právní normy, které měly potenciál přímo 
ovlivňovat odkazy určené synům a dcerám, můžeme konstatovat, že žád-
ný z paragrafů nezmiňuje rozdílné právní nároky na dědictví, které by 
vyplývaly z pohlaví dítěte. Nejvýmluvnější je v tomto ohledu sentence 
Právní knihy De hereditaria successione, quantum ad masculum et feminam,33 
v níž je stanoveno, že: „[…] kdyžby dědicové zemřeli, tedy v statku pozůsta-
lém dědicové jakož ženského, tak mužského pohlaví právo dědičné obdrží.“  34 
Z kontextu některých sentencí ovšem vyplývá, že nemovitý majetek mohl 
být v rodinách tradičně odkazován spíše v mužské linii, což ovšem může 
pramenit z faktu, že o naučení žádaly často lokality mimo vlastní město, 
které se nepochybně ve sledované době vyznačovaly spíše zemědělským 
charakterem a z hlediska práva byly méně progresivní. Mimořádně zajímavé 
pro naše téma je sledovat v těchto situacích postoj městské rady a v případě 
Brna také případné posuny, jež můžeme zaznamenat při srovnání Právní 
knihy z poloviny 14. století se zhruba o dvacet let mladším Manipulem, 
vytvořeným v souladu s potřebami aktuální právní praxe. 

Z hlediska postoje městské rady k pohlaví dědiců je výmluvný případ 
z Klobouk u Břeclavi. Jeden z Klobouckých odkázal svůj dům po mužské 
linii, ta ale v době moru celá vymřela, zatímco v ženské větvi zůstalo naživu 
několik příbuzných (mulieribus vero aliquibus superviventibus), představení 
obce se proto dotázali Brněnských, komu má dům připadnout. Ti odpo-
věděli, že má připadnout pozůstalým ženám, ačkoli v kšaftu je stanoveno 
jinak, a argumentovali dědickým právem.35

in flagranti, poranil ji, ale neusiloval o kanonickou rozluku od stolu a lože, nýbrž pokračoval 
v manželském soužití. Manželka později porodila syna, kterého ale její muž jako nelegitimního 
odmítal uznat a odpíral mu nárok na dědictví. Přísežní ale synův nárok na dědictví potvrdili 
s odvoláním na to, že se své ženy po incidentu nezřekl, a tím de facto potvrdil synův manželský 
původ, srov. F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 297. Tento případ svědčí také o tom, jak 
v praxi fungovala symbióza mezi dvěma právními systémy – světským a církevním. Zatímco 
kanonické právo řeší morální dopady „hříšného chování“, městské se soustřeďuje na praktické 
dopady těchto prohřešků s ohledem na zachování rovnováhy v městské komunitě. 
32 Musely být nejprve splaceny všechny Ditlinovy dluhy, Ditlin by musel zemřít bez dědiců 
a testamentu (intestatus) a jeho pravomoc disponovat vlastním majetkem byla až do konce 
jeho života nezpochybnitelná, Mikuláš musel vést počestný a poslušný život, viz Pamětní kniha 
I, s. 220–221, č. 545.
33 Tamtéž, s. 262, č. 351.
34 Citováno podle českého paralelního překladu Právní knihy z 2. poloviny 16. století, 
AMB, fond A 1/3, inv. č. 6, f. 185. 
35 Právní kniha I, s. 259–260, č. 341; v nezměněné, pouze zkrácené formě zaznamenává 
tento paragraf také Manipulus, s. 78, č. 533. 
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Jedna ze žádostí o naučení dále podává svědectví o tom, že podle 
kšaftu jakéhosi Hainrica mělo být pole v obci Borkovany odkazováno 
v mužské linii rodiny, a pokud synové zemřou, tak vždy nejstaršímu členovi 
rodiny (seniorátní princip).36 Brněnská městská rada se usnesla, že nárok 
na pole má mít v souladu s přáním testátora vždy nejstarší z jeho synů, 
tedy Hainricových vnuků. Pokud srovnáme odpovídající paragraf v Mani-
pulu, můžeme zaznamenat velmi zajímavý významový posun: „Si hereditas 
legata fuerit tribus filiis vel pluribus ita, quod seniore mortuo ad secundum et 
de secundo ad juniorem devolvi debeat, tunc omnibus istis mortuis filii senioris 
hereditatem eandem obtinebunt. E t  s i c u t  e s t  i n  l i n e a  m a s c u l i n a , 
s i c  e c i a m  e s t  i n  l i n e a  f e m i n a l i . Unde sicut testator disposuit, quod 
semper senior filius agrum possideret, eodem modo in tali possessione filiorum 
filii, si seniores fuerint, sibi succedunt.“  37 Jak vidíme, v Manipulu je na rozdíl 
od Právní knihy akcentováno také dědictví v ženské linii.

Poslední případ, který zde budeme v této souvislosti citovat, se vzta-
huje k situaci, kdy matka-vdova upřednostnila při odkazu polností svého 
syna, kterého „jako prvorozeného milovala více“. Tento syn však záhy zemřel, 
matka se rozhodla vstoupit do druhého sňatku a pole si ponechat. Když 
na něj později vznesla nárok její dcera, matka odporovala, nicméně městská 
rada rozhodla, že dcera má jako dědička na nemovitost větší právo, a přiřkla 
jí ji, umenšenou pouze o jednu třetinu, která tradičně náležela vdovám.38

*  *  *

Jak uvidíme dále, progresivní postoj formulovaný v městském právu 
s ohledem na dědický potenciál ženské větve rodiny v myslích kšaftujících 
silně rezonoval. Na první pohled je zřejmé, že kšaftující odkazovali sice 
svobodně, nicméně jejich povědomí o nutnosti zajistit nejbližší rodinu, 
především nezletilé děti, je jasně patrné. Dalším zjištěním je skutečnost, že 
dcerám a ženským příbuzným bylo odkazováno s železnou pravidelností, 
dědická praxe středověkého města jihoněmeckého právního okruhu tedy 
jednoznačně uznává ženy jako právoplatné dědičky,39 ačkoli z jiných našich 
měst je doloženo, že podmínky nemusely být od počátku stejné a dědičky 
mohly být oproti dědicům právně znevýhodňovány.40 Podobná praxe se, jak 
naznačují příklady zmíněné výše, déle udržela také v lokalitách vykazujících 

36 „Hainricus condidit testamentum et sic disposuit, quod eidam ager situs in campis ville Purkban 
hereditarie et succesive per lineam masculinam a descendentibus ab eo possideri debet, ita quod filiis 
eius mortuis, proximus consanguineus et senior eundem agrum possideret […]“, Právní kniha I, 
s. 259, č. 340.
37 Manipulus, s. 78, č. 531.
38 Viz Právní kniha I, s. 262, č. 354.
39 K tomu J o r d á n k o v á ,  H. –  S u l i t k o v á ,  L.: Zásady testamentární praxe, 
passim.
40 Srov. H a a s ,  A.: Omezení odúmrti a vdovská třetina, s. 210–211.
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spíše zemědělský charakter. V brněnských i znojemských testamentech 
naopak nalezneme četné doklady toho, že univerzální dědičkou rodinného 
majetku byla stanovena pouze dcera, nikoli zástupce pobočné mužské linie. 
Rostoucí význam nukleární rodiny v městském prostředí, který se projevil 
také posílením role dětí obojího pohlaví v dědickém právu, můžeme stejně 
jako Jack Goody chápat jako důsledek urbanizace41 a na příkladu Brna 
a Znojma můžeme dovodit, že tento proces byl v našich pozdně středo-
věkých městech (minimálně jihoněmeckého právního okruhu) již téměř 
dovršen.42 Kolaterální linii příbuzenstva právo prosazuje pouze v případech, 
kdy nikdo z nukleární rodiny nezůstal naživu.43 Nadto se na základě ana-
lýzy normativního rámce dědického řízení základní podmínky pro získání 
majetku jeví jako genderově indiferentní. 

V testamentární praxi nachází toto povědomí ohlas mj. v situacích, kdy 
je všem dětem bez upřesnění odkazován všechen majetek společně nebo 
je jim odkazována jeho stejná poměrná část. V této souvislosti můžeme 
poukázat například na brněnské kšafty Mikuláše Herlina, Václava olejníka 
či Jana Arnolda řečeného Czwilling, všechny z prvního decennia 15. sto-
letí,44 nebo na podobně formulované znojemské testamenty Petra Völkla 
z roku 1446 či Doroty Hungerin,45 která v 70. letech na stejném principu 
podělila všechny své vnuky a synovce. Je vysoce nepravděpodobné, že 
by se ve všech těchto případech jednalo o skupinu dětí stejného pohlaví, 
spíše je možné předpokládat, že testující nepovažovali za nutné odkazy 
dále specifikovat. Často navíc v těchto případech určili manželé stejný díl 
majetku jako dětem také svým ženám, je zde tedy patrná snaha rozdělit 
majetek mezi všechny své nejbližší rovným dílem. 

V roce 1397 odkázal Jan z Meziříčí řečený Lolako své dceři Mag-
daleně a synu Mikulášovi do společného vlastnictví dům.46 Podobnou 
strategii zvolil v 70. letech 15. století znojemský měšťan Michael Lautsch, 
který ve své poslední vůli vymínil specifický podíl pro manželku a zbylý 
majetek (včetně poloviny domu a mlýna) pak rozdělil rovným dílem mezi 
syna a dceru.47 Poněkud komplikovanější, byť co do principu „rovnosti“ 
identická, je vůle Matyáše Sleichera z 60. let 15. století.48 Ten odkázal 

41 G o o d y ,  Jack: Proměny rodiny v evropské historii. Praha 2006, s. 32.
42 Což plně koresponduje i se situací v jiných evropských městech této doby, srov. např. 
S z e n d e ,  K.: From mother to daughter, from father to son?, s. 216.
43 Jedná se o paragraf v Právní knize výstižně nazvaný Quod frater patris ad bona relicta 
propinquior est heres quam frater matris, z něhož je zřejmé, že v těchto případech byla upřed-
nostněna kolaterální linie otcova, viz Právní kniha I, s. 263–264, č. 358. K dělení majetku 
v případech, kdy někdo zemřel bez manželky a dědiců v Ortholfově kodexu srov. SOkA 
Znojmo, AM Znojmo, sg. II/287/2, XXIIII, f. 31r.
44 Pamětní kniha II, s. 122, č. 326; s. 143, č. 377; s. 166, č. 446.
45 SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 43–44, 121. 
46 Pamětní kniha II, s. 57, č. 145.
47 SOkA Znojmo, Archiv města Znojmo, sg. II/96, s. 121.
48 Pamětní kniha II, s. 300, č. 683.
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veškerý majetek rovným dílem manželce a čtyřem dětem – dceři a třem 
synům. Speciální podíl vymínil pro svou dceru z předchozího manželství 
Fronku, kterou podělil navíc, s poukazem na věno (andere zugehorung, die 
dannen gehoren zu einer iunkfraw, das genem ist zu pet vnd zu Tisch), a jiné 
své dceři Anně, v této době již provdané, výslovně neodkázal nic, protože 
ji podle svých slov již vybavil, jak je zvykem. Citovaný příklad můžeme 
využít jako modelový pro vykreslení situace, kdy rodiče podělují děti 
v různé fázi životního cyklu, a tedy s různými požadavky: Mathias měl 
dvě starší dcery (pravděpodobně z prvního manželství), přičemž jedna 
už věno dostala a druhá byla ve sňatkovém věku. Anně proto již výslovně 
nic neodkázal (cítil ovšem potřebu to náležitě vysvětlit), zatímco Fronku 
naopak obdaroval stříbrným pásem, čtvrtinou vinice a výbavou. Nedospě-
lé děti pak podělil rovným dílem: společně se svou matkou získaly dům, 
další nemovitosti a cennosti, aby jim byla zajištěna existenci v případě 
jeho úmrtí. Michael se projevil jako zodpovědný otec, který pečlivě zvážil 
aktuální potřeby všech členů své rodiny a snažil se je v rámci svých mož-
ností uspokojit. Je nicméně jisté, že výše dceřina věna, které pro rodinu 
představovalo nemalou zátěž, demonstrovala také movitost rodiny navenek, 
a plnilo proto i jakousi reprezentativní funkci. Tato rovina vysvítá například 
z formulace testamentu Sigmunda Vehinera z roku 1487, který uvádí, že 
až jeho dcera Klára dopěje, má být vybavena „k loži a stolu“ jak se sluší 
na dceru movitého muže.49

Zmíněné příklady rovnoměrné distribuce majetku mezi děti (byť 
s vědomím jejich aktuálních potřeb v závislosti na věku) nejsou v korpusu 
analyzovaných kšaftů jediné svého druhu. Byly zde uvedeny proto, aby 
demonstrovaly tendenci, kterou můžeme s nadsázkou označit za „demo-
kratickou“.50 Není možné vysledovat, že by se tento trend časem zinten-
zivňoval, či naopak ustupoval, což je ovšem dáno také tím, že počet kšaftů 
dochovaných z jednotlivých let není příliš vysoký. 

Doložitelné jsou však i situace, kdy rodiče brali vedle věku v potaz 
také další faktory, například duchovní dráhu jednoho z dětí. Je zřejmé, že 
přijetí řeholních slibů považovali za významný mezník, který takové dítě 
vydělil z rodinného kruhu a posunul je mimo běžný provoz rodiny a města, 
protože tuto skutečnost často explicitně uvádějí, nebo jím některé odkazy 
dokonce podmiňují.51 Dcery-řeholnice (řidčeji doložené) a synové-řeholníci 
či duchovní získávají od svých rodičů nejčastěji hotovost, rentu či lůžkoviny, 
čímž se tyto odkazy blíží legátům pro duchovní osoby mimo okruh rodiny, 

49 „Sol man mein tachter Clara, so sy zu iren jaren kam, aufseczen zu pett und zu tisch als eines 
reichen mannes tachter.“ SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 131.
50 K této tendenci srov. také H r u b á ,  M.: Zvonění na sv. Alžbětu, s. 124–125. 
51 Nárok na dědictví pro děti, které náleží k duchovnímu stavu, ostatně explicitně for-
muluje také městské právo, viz Právní kniha I, s. 263, č. 356.
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které jsou v testamentech velmi početné.52 Další kategorii, kterou testátoři 
a testátorky zohledňovali, představovalo rozlišování mezi dětmi vlastními 
a nevlastními. To nemuselo mít nutně emocionální základ, ale mohla se 
zde projevit skutečnost, že dané dítě bylo materiálně zajištěno z majetku 
svých biologických rodičů. Nevlastní syn bečváře Materna jménem Jakub 
obdržel v kšaftu z roku 1483 od svého otčíma vinici, zatímco dům s vy-
bavením, hotovost a část vinice dostala spolu s matkou jeho vlastní dcera 
Veronika a další majetek dcera Barbara. Stejně tak podíl nevlastního syna 
Ondřeje v kšaftu Šimka řezníka byl nesrovnatelně nižší než v případě jeho 
polovičních sourozenců Markéty a Petra, kteří dostali do společného držení 
rozsáhlý nemovitý majetek.53

*  *  *

Poslední citovaný příklad představuje další z řady dokladů demokra-
tické distribuce majetku mezi sourozence bez ohledu na pohlaví. V ně-
kterých případech však mohl mít gender distinktivní funkci. Je nemožné 
posuzovat celkovou hodnotu odkazů, jak už bylo řečeno výše, nicméně 
analyzujeme-li skladbu odkazů, zjistíme, že v některých rodinách je patr-
ná tendence odkazovat dcerám spíše hotovost a movitý majetek, zatímco 
synové dostávali ve větší míře nemovitosti.54 Nejvýraznější je ale omezení 
dcer a obecně žen při odkazování věcí a nástrojů potřebných k vykonávání 
řemesla, jak bude ukázáno dále. 

Příkladem restriktivní tendence ve vztahu k dcerám je testament Mar-
tina Brunnara, který v roce 1458 odkázal dceři Kateřině hotovost, zatímco 
její bratr Bartoloměj se spolu s matkou podělil o dům. Když na počátku 
70. let 15. století sepisovala svůj kšaft Ludmila, vdova po Jakubu Kleino-
vi, uvedla odkazy pro celkem pět dětí – mezi své čtyři dcery, z nichž dvě 
byly už provdané, jedna byla řeholnicí a jedna dosud svobodná, rozdělila 
matka hotovost, část vinice a rentu, zatímco syn Augustin obdržel vesnici 
(dnešní Brněnské Ivanovice), dům s vybavením a vinici s příslušenstvím. 
Již zmiňovaný znojemský měšťan Sigmund Vehiner odkázal mj. svůj dům, 
dvůr a masný krám ještě nezletilému synovi Wolflenovi, dceru Kateřinu 
obdaroval vinicí a dcera Klára měla podle něj nárok na odpovídající věno.55 
Podobnou vypovídací hodnotu pro naše téma mají také odkazy ob jednu 

52 Ke středověkému nahlížení na osoby duchovního stavu jako na „třetí gender“ srov. 
S w a n s o n ,  Robert N.: Angels Incarnate: Clergy and Masculinity from Gregorian Reform to 
Reformation. In: Masculinity in Medieval Europe. Ed. D. M. Hadley. London 1998, s. 161.
53 Pamětní kniha II, s. 447, č. 847; s. 519–520, č. 926.
54 Ke stejnému zjištění dospěly pro pozdně středověké a raně novověké Nové Město 
pražské také O. Fejtová a K. Jíšová, které zdůrazňují, že celkový objem majetku odkazovaného 
synům a dcerám je srovnatelný, srov. F e j t o v á ,  O. –  J í š o v á ,  K.: Děti v testamentární 
praxi pozdního středověku a raného novověku, s. 25–26. 
55 SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 131.
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generaci, tedy vnukům a vnučkám. Princip upřednostnění nemovitého 
dědictví v mužské linii se uplatnil například u brněnského měšťana Petra 
Sleichera. V roce 1449 odkázal svým vnukům Matyášovi a Janovi zahradu, 
dům, vinice a každému i hotovost, která výrazně převyšovala tu, kterou jako 
jediný odkaz ze svého majetku vyčlenil vnučce Markétě.56 Jak jsme uvedli 
výše, jeden z jeho vnuků Matyáš později při dělení majetku mezi své děti 
uplatnil princip demokratický. Jedná se o ojedinělý případ, kdy můžeme 
sledovat distribuci majetku v rámci jedné rodiny v několika generacích.57 

Skutečnost, že chlapci dostávali s ohledem na dědění nemovitého 
majetku oproti dívkám v některých rodinách přednost, nás asi překvapí 
méně, než kdyby tomu bylo naopak. Byť i takové případy jsou v analyzo-
vaném materiálu doložitelné. Kovář Tomáš ze Znojma vyčlenil pro dceru, 
jejího muže a děti dům a čtvrt vinice, zatímco synovi vedle části vinice jiný 
nemovitý majetek neodkázal.58 Celkově spíše negativní naladění středověké 
společnosti vůči ženám se projevilo i v městských právech jihoněmeckého 
okruhu, která byla jinak z dnešního pohledu spíše pokroková. Jako pří-
klad59 můžeme na základě Právní knihy uvést omezení týkající se svědectví 
měšťanek. Svědectví žen je obecně odmítáno, což se zdůvodňuje ženskou 
nestálostí.60 Jsou uvedeny pouze některé situace, kdy se svědectví žen při-
pouštělo, týkající se ohledání ženského těla při zjišťování pohlavní zralosti, 
těhotenství nebo pro prokázání deflorace, uzavření manželské smlouvy, 
případně specifický případ se vztahuje ke svědectví o vloupání a znásilnění 
v ženském klášteře. Na jiném místě je to ještě svědectví o křiku pastýře 
v polích při krádeži dobytka a možnost svědčit proti špatnému výkonu 
funkce poručníka.61 A i když máme doloženo, že ženy mohly v případě 
nutnosti svědčit i v jiných situacích, samotná potřeba stanovit podmínky, 
za nichž se jejich svědectví připouštělo, je dostatečně signifikantní. 

Právě tato právní omezení veřejnoprávních aktivit obyvatelek měst 
mohla být pro některé testátory a testátorky motivací, aby odkázali nemovitý 
majetek spíše synům a vnukům. Větší roli však v těchto případech hrály 
odlišné životní trajektorie dcer a synů – ženy vykazovaly v rámci rodin-

56 Pamětní kniha II, s. 244–246, č. 603.
57 Kvůli relativně malému časovému odstupu kšaftů Matyáše a Petra by bylo možné 
uvažovat spíše o vztahu otec – syn. Vzhledem k použitému termínu nepos, který případně 
může znamenat obojí, a navíc velmi vágnímu způsobu označování příbuzenských vztahů 
ve středověkých pramenech není možné tuto variantu vyloučit.
58 SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 138.
59 Omezení žen v rámci jednotlivých právních institucí zmiňuje na různých místech 
F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo; srov. sentence věnované speciálně ženám jako právním 
aktérkám v oddíle De mulieribus v Právní knize I, s. 308–317, č. 482–504.
60 „[…] quod testimonium mulieris, quia inconstans est reicitur de iure, exceptis tamen casibus, 
in quibus mulier testari potest.“ Jak upozornila G. Schubart-Fikentscher, tento paragraf má 
přímou předlohu v římském právu, viz S c h u b a r t - F i k e n t s c h e r ,  Gertrud: Das 
Eherecht im Brünner Schöffenbuch. Stuttgart 1935, s. 12.
61 Právní kniha I, s. 312, č. 497; F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 422 a s. 279.
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ných struktur mnohem vyšší míru mobility, což dále komplikoval fakt, že 
od nich byla vyžadována jistá míra loajality jak ve vztahu k původní, tak 
i k nové rodině. V evropských středověkých městech nebylo neobvyklé, 
že se ovdovělá žena vracela zpět do rodného domu,62 což můžeme dolo-
žit také na pramenném materiálu zkoumané geografické oblasti.63 Věno 
měšťanských dcer opouštějících poprvé otcovský dům se skládalo spíše 
z hotovosti, cenností, ošacení, lůžkovin a na jižní Moravě také z vinic či 
jejich částí, které mají přidanou hodnotu ve formě svých ročních výnosů. To 
ovšem v žádném případě neznamená, že ženy z měšťanských kruhů neměly 
šanci získat do svého držení nemovitosti, jako byly domy, venkovské statky, 
sladovny, masné krámy atd. Naopak, získávaly je často v pozdější fázi svého 
života, jako manželky majetných měšťanů. Nejlépe to dokládají dochované 
poslední vůle mužů, kteří byli v okamžiku sepsání svého kšaftu ženatí, jež 
tvoří více než polovinu z celkového počtu dochovaných testamentů, jak 
už bylo poznamenáno. V těch případech, kdy nejsou v jejich textu zmínky 
o dětech (v případě brněnských kšaftů je to asi 30 % posledních vůlí) 
odkazují testátoři v drtivé většině veškerý movitý i nemovitý majetek man-
želkám. I v případech, kdy zároveň odkazují dětem, jsou legáty vyhrazené 
manželkám většinou složeny také z nemovitostí. Tuto stručnou statistiku 
můžeme chápat jako vhled do mechanismu, který ve svém důsledku vedl 
k tomu, že majetek odkazovaný muži a majetek odkazovaný ženami (vdo-
vami) má v zásadě identickou strukturu. Pro Znojmo bylo již potvrzeno, 
že ze všech testamentů do roku 1479, jejichž původkyněmi jsou měšťanky, 
jich 70 % operuje s domy a vinicemi.64

Z tohoto pohledu se tedy rozhodnutí (pra)rodičů vybavit své dcery 
a vnučky spíše movitostmi a syny a vnuky spíše nemovitostmi jeví jako 
logické a nemusí svědčit zhola nic o chladnější citové vazbě k dcerám. 
Zachycené případy „demokratických“ rodinných testamentárních strategií, 
které ve zkoumaném korpusu mírně převažují, nicméně získávají z tohoto 
pohledu ještě více na váze a svědčí o silném statusu ženských dědiček. Vliv 
kolaterálních linií rodiny byl v našich městech jihoněmeckého právního 
okruhu značně omezen, jak v právní praxi, tak v normativní rovině. Mimo 
jiné na tyto rysy moravského městského práva navázal později Pavel Kristián 
z Koldína ve svém zákoníku, což mělo důsledky pro celé pozdější období.65

62 K tomu srov. např. O t i i s - C o u r ,  Leah: Rozkoš a láska. Praha 2002, s. 27, případně 
také E n n e n ,  Edith: Ženy ve středověku. Praha 2001, s. 244, podrobněji srov. G u z z e -
t t i ,  Linda: Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen 
im Spiegel spätmittelalterlichen Testamente. Stuttgart – Weimar 1998, s. 63–64. 
63 V této souvislosti můžeme uvést dva příklady z brněnské berní knihy založené roku 
1477 – vdova po Martinu řezníkovi byla zdaněna z poloviny masného krámu, čtvrtiny vinice 
a z vykonávání řemesla v rámci domácnosti své matky, rovněž vdovy, srov. AMB, fond A1/3, 
rkp. č. 9, f. 11r. V podobné situaci byla také ovdovělá dcera Oswalda Czacha, jíž byl v berní 
knize v rámci výčtu majetku jejího otce zapsán masný krám, viz tamtéž, f. 22r.
64 T l a p á k o v á ,  V.: Testamenty znojemských měšťanů, s. 88.
65 Již s ohledem na analýzu Práv městských Brikcího z Licka konstatovaly nedávno Olga 
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Zatímco v případě nemovitostí (včetně masných krámů, označovaných 
v brněnském a znojemském kontextu nejčastěji jako fleischpankh) můžeme 
konstatovat relativně rovnoměrnou distribuci majetku v mužské i ženské 
linii, u movitostí jsou patrné některé rozdíly, které se nejvýrazněji projevily 
v případě nástrojů nezbytných pro vykonávání řemesla. Ty jsou sice velmi 
vzácné, nicméně vyznívají dosti jednoznačně. Charakteristický je příklad 
z testamentu Jakuba zlatníka z roku 1465, který odkázal své dceři Kateřině 
i synovi Filipovi hotovost ve stejné výši, nicméně synovi navíc ještě nástroje 
potřebné k provozování řemesla (allen wergczeug, der in der smeten ist und 
der czu dem Hantwerg gehortet).66 Podobným způsobem podělil své děti 
Mathes, který se živil výrobou konvic. Všem svým pěti dětem – jedné dceři 
a čtyřem synům (což je neobvykle vysoký počet, obyčejně bývají v kšaftech 
zmiňovány jedno až dvě děti) – vymínil stejnou hotovost, nicméně bratři 
dostali (spolu s manželkou) navíc i dílnu (Werckzeug), aby měli být z čeho 
živi (domit sich meine Suen mitsambt der mütter desterpas neren muegen).67 
Protože specifické nářadí upotřebí nejlépe ten, kdo se věnuje danému ře-
meslu, setkáme se také s odkazem určeným řemeslnému učni. V roce 1483 
odkázal Maternus bečvář dcerám a manželce většinu majetku, nevlastnímu 
synovi pak hotovost a vinici, zatímco vše, co příslušelo k osvojení a vyko-
návání bečvářského řemesla (alles, was zu einem man gehört auff vnserem 
Hanntwerch, so er das Hantwerch awslernen vnd arbaiten wil), odkázal svému 
učedníkovi (lerknecht) Tomanovi.68 Stejné případy odkazů učedníkům, kteří 
se v některých případech rekrutovali z příbuzných, jsou zaznamenány také 
pro středověké Znojmo.69

Ačkoli se ve městech jihoněmeckého právního okruhu na rozdíl 
od měst magdeburské oblasti neuplatňuje jako právní instituce ženský 
(gerâde) a mužský (herwêrde) nábytek, tedy výbava, jež měla být podle 
práva přednostně děděna v mužské či ženské linii rodiny, je zřejmé, že 
i zde se projevilo jisté dělení vyplývající z praktických potřeb městské 
komunity.70 Signifikantní jsou odkazy součástí zbroje, které tvoří typickou 

Fejtová s Kateřinou Jíšovou snahu potlačit genderově motivované preference dětí, srov. 
F e j t o v á ,  O. –  J í š o v á ,  K.: Děti v testamentární praxi pozdního středověku a raného 
novověku, s. 19. 
66 Pamětní kniha II, s. 293, č. 672.
67 Tamtéž, s. 358, č. 746.
68 Tamtéž, s. 447, č. 847.
69 Do roku 1479 je shrnuje T l a p á k o v á ,  V.: Testamenty znojemských měšťanů, s. 64.
70 Ke gerade či grodu jako právní instituci srov. H a a s ,  Antonín: „Ženský nábytek“ v mag-
deburské oblasti českého městského práva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 
C 7, 1960, s. 141–150; H r u b á ,  M.: Zvonění na sv. Alžbětu, především s. 62–73; M a r e š , 
Jan: Ženská výbava v litoměřickém městském právu v předhusitské době. Porta Bohemica 4, 
2007, s. 54–91. O tom, jak tato praxe fungovala v sousedním Polsku, respektive v Krakově 
a Gdaňsku srov. S o w i n a ,  Urszula: Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu 
majątku w poźnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności. In: Sociální svět středověkého 
města. (Colloquia mediaevalia Pragensia 5). Ed. Martin Nodl. Praha 2006, zejm. s. 175–176; 
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součást herwêrde a bývají tradovány téměř výlučně v mužské linii.71 Napří-
klad znojemský měšťan Petr z Čuly odkázal v roce 1450 většinu majetku 
svému příbuznému Hansovi, přičemž zmiňuje mj. také zbroj (harnasch).72 
Ložní prádlo, šaty, klenoty a vybavení domácnosti (omnia utensilia domus, 
que wlgariter Hawsgeret nuncupantur) bývají zase často předávány po ženské 
linii, ačkoli ne s takovou pravidelností, aby je bylo možno hodnotit jako 
doménu žen.73 

*  *  *

Až dosud jsme jako příjemkyně a příjemce testamentárních odka-
zů sledovali děti kšaftujících, na následujících řádcích budeme věnovat 
pozornost adresátům drobnějších legátů – spřáteleným osobám a širší 
rodině. Je zajímavé sledovat okruh osob, které se v testamentech obje-
vují, protože nám mohou napomoci rekonstruovat sociální sítě, v nichž 
se kšaftující pohybovali, a v souvislosti se zkoumaným tématem se nabízí 
otázka, zda je s ohledem na tuto kategorii obmyšlených osob možné pozo-
rovat distribuci odkazů, která by byla genderově podmíněná. Na základě 
srovnání legátů pro příbuzné obojího pohlaví můžeme konstatovat, že až 
na výjimky (součásti zbroje) se podobná tendence neprojevila. Sociální 
vazby byly konstituovány a posilovány na základě osobních sympatií nebo 
vyhodnocení momentální potřebnosti.74 Pokud se zaměříme na distribuci 
odkazů mezi přátele a přítelkyně, jeví se situace poněkud odlišně. Můžeme 
předpokládat, že ještě výrazněji než v případě odkazů příbuzným odrážejí 
individuální volbu kšaftující osoby, a jsou proto vhodným indikátorem při 

M o ż e j k o ,  Beata: Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszcańskie z XV 
i początku XVI wieku. Gdańsk 2010, s. 122–125.
71 Ke konkrétním příkladům brněnské provenience srov. A n t o n í n  M a l a n í k o -
v á ,  Michaela: Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů. BMD 
25, 2012, s. 72–73. Stejné pozorování prezentoval G. Jaritz s ohledem na sousední rakouské 
země, odkazy knih a zbraní označil za sféru, v níž zcela dominovali muži, srov. J a r i t z , 
Gerhard: Österreichische Bürgertestamente als Quelle zur Erforschung städtischer Lebensformen des 
Spätmittelalters. Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 8, 1984, s. 255.
72 SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 58. Podle slovníku středověké němčiny tento 
termín označuje náprsní brnění, viz B o k ,  Václav: Slovník středověké němčiny pro historiky. 
České Budějovice 1995, s. 76. Zdá se však, že ve znojemském kontextu je užíván šířeji, pro 
všechny součásti zbroje, což nejlépe ilustruje vzácně dochovaný inventář majetku zámožného 
měšťana Hanuška Štěpána (Hanuško des Sczepans) z roku 1421, který pod položkou harnasch 
obsahuje velmi dlouhý a podrobný výčet, viz SOkA Znojmo, AM Znojmo, sg. II/96, s. 22. 
Tak uvedený pojem interpretuje také T l a p á k o v á ,  V.: Testamenty znojemských měšťanů, 
s. 64, která tento inventář zpřístupnila, viz tamtéž, Příloha 5.
73 Srov. K r z e n c k ,  Thomas: Pražské a vídeňské testamenty pozdního středověku – pokus 
o komparaci. In: Pozdně středověké testamenty, s. 90. V Brně a Znojmě podobně jako v Olo-
mouci není situace tak jednoznačná, srov. také G l o g a r o v á ,  Eva: Hmotná kultura pozdně 
středověkých měšťanských domácností ve světle testamentů olomouckých měšťanek. Magisterská 
diplomová práce na Slezské univerzitě v Opavě. Opava 2009, s. 87.
74 Ke stejnému závěru dospěla v detailní studii věnované středověkým kšaftům brati-
slavské provenience i K. Szende, viz S z e n d e ,  K.: From mother to daughter, from father to 
son?, s. 231.
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rekonstrukci vztahů, které kdysi pojily danou městskou společnost. Srovná-
me-li testamenty mužů a (ve většině případů ovdovělých) žen, sledujeme 
mírnou disproporci v tom smyslu, že ženy častěji myslely na přítelkyně 
než na přátele, a pokud odkazují mužům, kteří s nimi nejsou spřízněni, 
jedná se často o příslušníky duchovního stavu. Příklad takového kšaftu 
představuje poslední vůle Barbary Klaynandrynn z roku 1484, která roz-
dělila své oblečení a cennosti mezi Franku pernikářku, Kateřinu Snablin 
a ženu jménem Margret. Oblečení a hotovost odkázala Barbara dvěma 
duchovním, Baltazarovi a Ondřejovi.75 Preference přítelkyň v testamentech 
měšťanek však není nijak výrazná, což odpovídá tomu, že interakce mezi 
muži a ženami ve středověkých městech byla v průběhu celého životního 
cyklu intenzivní.76 

Ve vzácně dochovaných případech, kdy je možné vedle povolání 
kšaftující osoby identifikovat i profesi příjemců/příjemkyň odkazů, zjiš-
ťujeme, že se tyto kategorie překrývají častěji v mužských než v ženských 
testamentech, přestože i měšťanské ženy (nejen vdovy) se výrazně podílely 
na provozu obchodních živností a řemesel. Specifickou skupinu adresátek, 
především v ženských kšaftech tvoří služebné a děvečky. Najdeme je sice 
i v testamentech měšťanů, ale s menší četností, pro testamenty vdov jsou 
naopak poměrně typické.77 Vdovy odkazují služebnému personálu nejčastěji 
součásti oděvu a drobnou finanční hotovost, někdy s výslovným uvedením 
účelu, na nějž má být určena – výživu dětí, koupi vlastního domu atp. Je 
zřejmé, že vztahy mezi těmito ženami musely být blízké a že sdílely svůj 
život na každodenní bázi, což souvisí s tím, že domácnost v pozdně středo-
věkém městě byla rovněž místem, kde se koncentrovala výroba či obchod, 
na nichž celá rodina (včetně služebného personálu) aktivně participovala.78 
Pokud se pokusíme drobné rozdíly v okruhu adresátů a adresátek odkazů 
interpretovat, můžeme dospět k pravděpodobnému závěru: měšťané čas-
těji navazovali přátelství v rámci řemeslnických organizací, což souviselo 
s formálnějším charakterem jejich výuční doby a obecně širšími možnost-
mi jejich působení v těchto strukturách.79 Přestože měšťanky (především 

75 Pamětní kniha II, s. 464–466, č. 865.
76 Srov. např. M a z z o  K a r r a s ,  Ruth: From Boys to Men. Formations of Masculinity 
in Late Medieval Europe. Philadelphia 2003, s. 109–150.
77 Pro Znojmo konstatovala toto zjištění již V. Tlapáková, srov. T l a p á k o v á ,  V.: 
Testamenty znojemských měšťanů, s. 92.
78 K odkazům pro služebný personál v pozdně středověké Kostnici, kde bylo spektrum 
legátů v jejich prospěch mnohem širší, i k osobním vazbám mezi rodinami a služebnými 
osobami srov. B a u r ,  Paul: Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im 
spätmittelalterlichen Konstanz. Sigmaringen 1989, s. 202–205. Fakt, že odkazy děvečkám jsou 
četnější, vysvětluje B. Klosterberg tím, že jejich mobilita byla menší než v případě služebníků, 
díky čemuž mohly navázat hlubší vazby se svými zaměstnavateli, viz K l o s t e r b e r g ,  B.: 
Zur Ehre Gottes, s. 235–236.
79 K aktivitě žen v evropských ceších a k genderovanému mechanismu distribuce moci 
v těchto organizacích srov. K o w a l e s k i ,  Maryanne –  B e n n e t t ,  Judith M.: Crafts, 
Guilds and Women in the Middle Ages: Fifty Years after Marian K. Dale. In: Sisters and Workers 
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v době svého vdovství) v cechovních organizacích také působily, svoje 
sociální kontakty uzavíraly často mimo ně, na neformální bázi. 

*  *  *

Analýza zhruba 550 posledních vůlí dochovaných pro středověké 
Znojmo a Brno se zaměřila především na srovnání odkazů nemovitého i mo-
vitého majetku v rámci mužské a ženské větve měšťanských rodin. Ačkoli 
je z podstaty zřejmé, že do distribuce legátů se v každém individuálním 
případě promítala řada různorodých faktorů, můžeme vyvodit obecnější 
závěr, že s ohledem na preferenci nejbližší rodiny na úkor kolaterálních 
příbuzenských vazeb korespondovala ve sledované oblasti právní norma 
s právní praxí. Kšaftující muži i ženy (ve velké většině případů vdovy) 
odkazovali podle očekávání nejčastěji dětem, přičemž skladba majetku 
určeného jako věno dcerám je zde velmi podobná jako v případě synů, 
s jistou nadsázkou můžeme tedy zdůraznit demokratický charakter testa-
mentární praxe. V některých rodinách však sledujeme jistou disproporci 
ve prospěch odkazů nemovitostí spíše v mužské linii, což je do velké míry 
výsledkem odlišných životních trajektorií synů a dcer a míry jejich mobility 
v rámci rodinných struktur. Nejvýraznější genderově signifikantní rozdíly se 
projevily ve skupině odkazů movitostí v případě nástrojů nutných k výkonu 
řemesla a součástí zbroje, jinak se v brněnském ani znojemském právu 
ženský ani mužský nábytek (gerâde a herwêrde) jako instituce neuplatňuje. 
Do distribuce odkazů spřáteleným osobám se v malé míře promítly také 
rozdíly dané odlišnou výchozí pozicí měšťanských žen a mužů v rámci 
řemeslnických organizací. 

Die testamentarische Strategie in spätmittelalterlichen Städten 
(am Beispiel Brünns und Znaims)

Die Analyse von annähernd 550 für das mittelalterliche Znaim (Znojmo) und Brünn 
(Brno) überlieferten letztwilligen Verfügungen orientiert vor allem auf einen Vergleich der 
Legate an beweglichem und unbeweglichem Besitz innerhalb der männlichen wie weiblichen 
Zweige städtischer Familien. Wenngleich klar ist, dass in die Verbreitung der Legate in jedem 
Einzelfall zahlreiche individuelle Faktoren einflossen, lassen sich doch einige allgemeinere 
Schlussfolgerungen ziehen. Mit Blick auf die Präferenz der engsten Familienangehörigen zu 
Lasten kollateraler Verwandtschaftsbeziehungen korrespondierten im Untersuchungsgebiet 
Rechtsnorm und Rechtspraxis. Die testierenden Männer und Frauen (letztere in ihrer großen 
Mehrzahl Witwen) bedachten wie erwartet am häufigsten ihre Kinder, wobei die Struktur des 
für die Töchter als Mitgift bestimmten Besitzes dem der Söhne ähnelt. In einigen Familien 
allerdings können wir eine gewisse Disproportion zu Gunsten von Legaten von Immobilien 
eher in der männlichen Linie erkennen, was in hohem Maße das Resultat unterschiedlicher 

in the Middle Ages. Edd. J. M. Bennett – E. A. Clarc – J. F. O’Barr – B. A. Vilen – S. Westphal-
Wihl. Chicago – London 1989, s. 11–38.
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Lebenstrajektorien der Söhne und Töchter sowie des Umfangs ihrer Mobilität im Rahmen 
der Familienstrukturen darstellt. Die deutlichsten und signifikantesten geschlechtsspezifischen 
Unterschiede zeigen sich in der Gruppe der Vermächtnisse von beweglicher Habe bei zur 
Ausübung eines Handwerks bestimmten Werkzeugen sowie darüber hinaus bei jenen Le-
gaten, die Bestandteile von Waffen bildete, die gerade in Städten mit norddeutschem Recht 
zum sog. männlichen Vermögen gehörten. Weder Frauen- noch Männermobiliar (gerâde 
a herwêrde) tauchen ansonsten im Brünner oder Znaimer Recht als Institution auf. In die 
Verbreitung von Legaten an befreundete Personen zeigen sich in geringem Umfang auch 
Unterschiede, die auf die unterschiedlichen Positionen städtischer Frauen und Männer im 
Rahmen handwerklicher Organisationen zurückzuführen sind. 
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Early modern private town from the demographic perspective
Svitavy in context of the estate in the 17th century 

The study focuses on demography issues of the private town Svitavy and the surroun-
ding estate in the 17th century. The project centers on the result of a quantitative re-
search aimed to discover the differences in size of the habitation units in dependence 
on the number of their inhabitants (derived from the number of inhabited houses). In 
connection to the acquired data, the author also inquires into the natural exchange of 
inhabitants, based on the research of preserved church registers of the Svitavy parish. 
In connection with the mentioned subproblems the text also attempts to consider 
questions of usefulness and reliability of the primary sources.
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Otázky a prameny

Užití základních historickodemografických metod, na rozdíl od těch 
speciálních, které se zrodily z doteku s novou kulturní historií či antro-
pologií,1 představuje dlouhodobě nedílnou součást výzkumu městských 
lokalit v raném novověku, a to především při snaze osvětlit populační 
křivku v rámci těchto sídelních jednotek, tedy odhalit proměny počtu 
jejich obyvatel v čase. Jeden z vlivných trendů urbánní historiografie 
považuje dokonce výši počtu obyvatel za základní kritérium při řešení 
problému, zda lze dané lokalitě přiznat městský charakter. Onu hranici pak 
postuluje v řádech tisíců, v závislosti na konkrétním badateli, respektive 
regionu, na nějž je soustředěna pozornost.2 K tomu je však nutno dodat, že 

*  Studie vznikla v rámci projektu POST-UP II., CZ.1.07/2.3.00/30.0041, spolufinanco-
vaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
1 K tomu viz M a u r ,  Eduard: Historická demografie a dějiny rodiny v raném novověku. 
In: Šedivá Koldinská, Marie – Cerman, Ivo et al.: Základní problémy studia raného novověku. 
Praha 2013, s. 559–582.
2 Klasickou prací je v tomto ohledu publikace d e  V r i e s ,  Jan: European Urbaniza-
tion 1500–1800. London 1984. K různým pojetím městskosti v rámci urbánní historiografie 
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k důležitým závěrům lze namnoze dospět díky komplexnějšímu přístupu, 
který statisticko-demografické postupy kombinuje například s pohledem 
právním či funkčním.3 

V návaznosti na zmíněnou funkční perspektivu je třeba konstatovat, 
že jedna z možností jak posunout bádání v oblasti (nejen raněnovověkých) 
měst je nechápat tyto sídelní jednotky jako izolované ostrovy v okolním 
světě, ale vnímat je v zapojení do vyšších struktur, reprezentovaných 
v případě vrchnostenských měst příslušným panstvím, širším komplexem 
držav v majetku jediné vrchnosti (dominia), funkčně vymezeným spádovým 
regionem či celou zemí.4 Značnou důležitost zde vykazují rovněž vztahy 
s vlastní vrchností, zastupovanou na nižší úrovni správy jejím úředním 
aparátem. Respektu vůči těmto vazbám by se pak neměl vyhýbat ani pohled 
zaostřený na čistě demograficko-statistické aspekty, neboť toto zasazení 
do struktury dovoluje přiléhavě interpretovat data získaná rozborem his-
torických pramenů.

Předmětem následující analýzy bude právě zástupce zmiňovaného 
typu sídelních jednotek – vrchnostenské město Svitavy, které se nachází 
v blízkosti západní hranice Moravy v jejím historickém vymezení. Po celé 
období raného novověku představovaly Svitavy městské centrum svitav-
ského panství, které bylo s ohledem na aspekty správní či hospodářské 
dále strukturováno, a můžeme tedy hovořit o třech okruzích: a) svitavském, 
který zahrnoval devět převážně větších vsí v blízkosti města, jejichž velikost 
se pohybovala v řádu desítek osedlých; b) březovském, v jehož centru 
stálo městečko Březová nad Svitavou a který čítal celkem pět vsí s počtem 
osedlých v řádu jednotek; c) rumberském, dřívějším lénu olomouckého 
biskupa, které bylo k svitavskému panství přivtěleno v závěru 16. století, a to 
v podobě (části) pěti vsí, jež svojí velikostí odpovídaly přibližně vesnicím 
březovského okruhu.5 Toto panství, vymezené na západě česko-moravskou 
hranicí, na severu panstvím litomyšlským, na východě a severovýchodě 
panstvím moravskotřebovským a na jihu panstvím letovickým, příslušelo 
k dominiu olomouckého biskupství, tj. k državám spravovaným přímo 

s poukazem na jejich přednosti a limity K n i t t l e r ,  Herbert: Die europäische Stadt in 
der frühen Neuzeit. Institutionen, Strukturen, Entwicklungen. Wien – München 2000, s. 11–21; 
M a u r ,  Eduard: Urbanizace před urbanizací. In: Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří: 
Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha – Litomyšl 2002, s. 55–61.
3 M a u r ,  E.: Urbanizace před urbanizací, s. 55–61. V souvislosti s funkčním pohledem 
je třeba zmínit teorii centrálního místa, jejíž přednosti, slabiny a úkoly v adaptaci na historio-
grafické otázky představil především M i t t e r a u e r ,  Michael: Das Problem der zentralen 
Orte als sozial- und wirtschaftshistorische Aufgabe. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte 58, 1971, s. 433–467.
4 Srov. L e d v i n k a ,  Václav: Města v raném novověku. In: Šedivá Koldinská, M. – 
Cerman, I. et al.: Základní problémy studia, s. 268–306, zde s. 293.
5 Okruhy svitavský a březovský příslušely k německojazyčnému ostrovu Hřebečsko 
(Schönhengstgau), a proto jsou v následujících tabulkách u sídelních jednotek, které se 
nacházely v jejich prostoru, uvedeny i tradiční německé názvy.
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osobou stojící v čele této církevní instituce (za kardinála Dietrichsteina byl 
daný komplex rozšířen i o panství, která mu náležela z pozice moravského 
šlechtice), a tvořilo součást mírovského patrimoniálního celku (panství 
mírovské a svitavské), tedy svazku panství spravovaného prostřednictvím je-
diného vrchnostenského úřadu.6 V důsledku toho ve městě Svitavy nebylo 
situováno sídlo vrchnostenské správy, a to až do poloviny sedmdesátých 
let 18. století, kdy došlo ke změně a svitavské panství získalo vlastní vrch-
nostenský úřad ve Čtyřiceti Lánech7 (v současnosti jde o městskou část). 

Cílem následujících dvou subkapitol této případové studie, orientova-
né z hlediska časového na 17. století (viz níže), bude zjistit, jak se v průběhu 
daného období vyvíjel stav počtu obyvatel (osazených domů) ve městě 
i v prostoru celého panství a potvrdit, případně modifikovat poznatky, jimiž 
ve vztahu k tomuto tématu v obecné rovině disponujeme. Snahou tedy 
bude odpovědět na otázku, do jaké míry se na průběhu populační křivky 
podepsaly události spjaté s třicetiletou válkou, v jakém časovém horizontu 
se případný úbytek obyvatelstva v porovnání s počátkem 17. století podařilo 
nahradit a jak výrazný byl předpokládaný poválečný demografický růst. 
Důležité bude rovněž zjistit, zda lze v těchto intencích považovat region 
vymezený hranicemi panství za homogenní prostor, či nikoliv. V závěrečné 
části tohoto textu pak bude učiněn pokus zpřesnit tento hrubý obraz roz-
borem problému týkajícího se přirozené měny obyvatelstva, a to v prostoru 
města, včetně předměstí, a jeho nejbližšího okolí.

Omezení se na 17. století nebylo diktováno pouze rozsahovými 
možnosti tohoto textu, ale rovněž skutečností, že pro toto období máme 
vůči době předchozí k dispozici podstatně širší repertoár historických 
pramenů, jež při vhodně zvoleném postupu interpretace jsou s to otázky 
daného typu zodpovědět.8 Kombinace těchto informačních zdrojů rovněž 
umožňuje v daleko větší míře prověřit jejich výpovědní hodnotu, což je 
další ze zásadních úkolů, jejichž splnění si předkládaný text klade za cíl 
(viz především subkapitolu věnovanou lánovým rejstříkům).

Využito bylo pramenů městské, vrchnostenské, zemské i církevní 
provenience.9 V souvislosti s prvním případem je nutno zmínit především 

6 K užité terminologii viz D v o ř á k ,  Jan: Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy 
k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století. Brno 2013, s. 30. Z demogra-
ficky zaměřených kapitol této monografie vycházejí i následující dvě pasáže této studie. 
7 S k ř i v á n e k ,  Milan: Léta pohrom a sporů s vrchností (1618 – poč. 19. stol.). In: Růžička, 
Jindřich (ed.): Svitavy. Dějiny a současnost města. Hradec Králové 1987, s. 35. K rozboru 
hospodářské situace města v 17. století v kontextu panství viz D v o ř á k ,  J.: Vrchnostenské 
město, s. 103–125, 185–210.
8 Výčet nejdůležitější pramenů využitelných při zkoumání demografických otázek ve vzta-
hu k tomuto období a představení různých metod jejich zpracování přináší v syntetickém 
přehledu M a u r ,  Eduard: Obyvatelstvo českých zemí v raném novověku. Třicetiletá válka. 
In: Fialová, Ludmila – Horská, Pavla – Kučera, Milan – Maur, Eduard – Musil, Jiří – Stloukal, 
Milan: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996, s. 75–131. 
9 Odkazy ke konkrétním pramenům viz v příslušných pasážích textu.
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městský urbář ze sedmdesátých let 17. století, který sloužil jako pomůcka 
při výběru dávek určených jak vrchnosti, tak městské obci a mimo jiné před-
kládal i rozvrh příslušných kompetencí ve vztahu k městské radě a rychtáři. 
Dílčí relevantní údaje je možno nalézt v zápisech městských knih různého 
typu a opomenout nelze ani písemnosti spadající do kategorie pamětních 
spisů, jejichž adresáty byli příslušníci budoucích generací a které byly 
tradičně umisťovány do střešních prostor prominentních městských budov 
u příležitosti jejich oprav. Mezi dokumenty vzešlé z působnosti vrchnosti 
a jejích úředníků je třeba zařadit především klasické urbáře, k nimž lze 
v našem případě připojit i sumární rejstřík sestavený pro potřeby biskupa 
Leopolda Viléma, a dále popisy panství, jichž bylo pro mírovský patrimo-
niální celek v době třicetileté války i v etapě bezprostředně následující 
sestaveno několik. Zvláštní a velmi významnou kategorii dokumentů pak 
představují spisy sloužící jako podklad pro zemský katastr – tzv. lánové 
rejstříky. Jejich výslednou podobu, jak se ukazuje, je třeba vnímat právě 
v širším kontextu jejich vzniku, neboť tento na svoji dobu jistě smělý 
projekt by nebylo lze dovést k cíli bez součinnosti jednotlivých vrchností. 
Sedmnácté století je zároveň dobou, kdy se na území českých zemí dočkaly 
obecného rozšíření církevní matriky, tedy dokumenty evidující křty, pohřby 
a sňatky obyvatelstva v rámci příslušné farnosti. Pro historického demo-
grafa jde o zdroj neocenitelných informací, ale ani v jejich případě nelze 
samozřejmě spouštět ze zřetele všechny komunikační kontury, ve kterých 
byly formovány a formulovány a v nichž sloužily svému prvotnímu účelu.

Třicetiletá válka: kontinuita, nebo césura?

Cílem této subkapitoly bude v první řadě rekonstruovat v hrubých ob-
rysech průběh demografické křivky ve Svitavách v první polovině 17. století, 
tzn. zjistit, jak se v této době proměňoval počet obyvatel města a do jaké 
míry tuto proměnu ovlivnily události třicetileté války. Základní vstupní 
data přitom budou představovat počty osedlých, tedy osídlených domů 
ve městě, excerpované převážně z popisů panství či urbariálních sumářů, 
které se z této doby zachovaly. Přibližný počet obyvatel města (včetně jeho 
předměstí) lze zjistit vynásobením těchto dat přiléhavým indexem. Jeho 
určení však není snadné, a proto i výsledky je nutno považovat do značné 
míry za spekulativní. Jaroslav Marek pracoval při rozboru demografické 
situace ve městečku Žďár v 15. století (s odkazem na jiné studie) s čís-
ly 4,7, 5 a 7,10 Zdeněk Láznička pak stanovil výši násobitele s ohledem 
na 17. století v případě vnitřního města na 10 a v případě předměstí na 5,5.11 

10 M a r e k ,  Jaroslav: Žďár v patnáctém století. (Složení obyvatelstva poddanského městečka). 
Časopis Matice moravské 77, 1958, s. 33.
11 L á z n i č k a ,  Zdeněk: Moravská města. (Anthropogeografická studie). Brno 1948, s. 74.
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Eduard Maur, který se při analýze městské sítě v Čechách raného novově-
ku počtem obyvatel primárně nezabýval, volil pro zjednodušení index 10 
pro město jako celek, což je hodnota dosti vysoká.12 Abychom zjistili, zda 
Svitavy v tomto období překročily co do počtu obyvatel hranici, která je 
v některých demograficko-statisticky zaměřených studiích zabývajících se 
raněnovověkými městy považována za spodní mez městskosti (2 000),13 
zvolíme zde přibližnou střední hodnotu, tedy index 8.

Následně bude podobný pokus o rekonstrukci podniknut i ve vzta-
hu k městečku Březová nad Svitavou a vsím na svitavském panství. Výsledky 
by měly přinést základ pro komparační analýzu, která pomůže odpovědět 
na otázky, zda průběh nárůstu či úbytku počtu venkovských osedlých 
kopíroval v první polovině 17. století stav zjištěný pro Svitavy, nebo sle-
doval jiný trend, a jaká poměrná část populace celého panství v této době 
na město připadala.

Z doby episkopátu kardinála Dietrichsteina nemáme k dispozici pro 
panství mírovské a svitavské žádný nový urbář a je velmi pravděpodobné, 
že podobné dokumenty nebyly až na drobné výjimky vypracovány ani pro 
ostatní panství biskupského dominia.14 Pro potřeby města byl zřejmě urbář 
vyhotoven v roce 1627, nicméně poukaz na něj máme dochován pouze 
v nadpisu podobného dokumentu z roku 1653, jenž však v současnosti 
rovněž není k dispozici.15 V době před stavovským povstáním musel však 
být sestaven minimálně popis obou panství (mírovského a svitavského) 
s počty osedlých, na jehož data se odvolávají další popisy vzniklé v průběhu 
třicetileté války a porovnávají je s aktuálním reálným stavem.16 Tyto údaje 
přitom nekorespondují s posledním dochovaným urbářem pro mírovský 
patrimoniální celek z 16. století, který je dobou svého vzniku spjatý s po-
čátkem episkopátu Stanislava Pavlovského z Pavlovic.17

V případě Svitav se pro dobu před vypuknutím třicetileté války 
operuje s cifrou 258 coby počtem domů ve vnitřním městě i na předměstí 
(u Mohelnice jako centra mírovského panství s číslem 235). V následujících 
tabulkách je tento údaj z technických důvodů vztažen k roku 1618. Výše 
půjčky, kterou město spolu se svými poddanými a vsí Čtyřicet Lánů poskytlo 

12 M a u r ,  Eduard: Urbanizace Čech v raném novověku. Historická demografie 25, 2001, 
s. 18.
13 Viz M a u r ,  E.: Urbanizace před urbanizací, s. 56.
14 Ř e z n í č e k ,  Jan: Moravské a slezské urbáře po 1372 / před 1407 – 1771 (1849). 
Katalog. Praha 2002, passim.
15 Státní okresní archiv (SOkA) Svitavy se sídlem v Litomyšli, Archiv města Svitav (AMS), 
č. kn. 265, inv. č. 315, urbář města Svitavy z roku 1674, f. 1.
16 V popisu panství z roku 1630, který však počty osedlých vztahuje k roku předchozímu, 
se výchozí data explicitně vztahují k době před „vypuknutím rebelie“. Zemský archiv (ZA) 
v Opavě, pobočka Olomouc, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž (ÚŘAS), 
kart. 2712, inv. č. 20550, popis panství mírovského a svitavského z 11. července 1630.
17 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, inv. č. 2632, urbář panství mírovského a svi-
tavského z roku 1581. Pro panství svitavské f. 78n. Do knihy jsou vevázány i jiné dokumenty.
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v roce 1616 kardinálu Dietrichsteinovi (jeden zlatý na jednoho osedlého), 
hovoří pro to, že tento údaj můžeme spojit minimálně s polovinou druhého 
decennia 17. století, a přepočet kontribuce vybírané z města v roce 1622 
dovoluje konstatovat setrvalý stav i v počátcích válečného období.18

O zmíněná data, zachycující stav počtu osedlých ve městech, městeč-
kách i vsích na panstvích mírovském a svitavském před vypuknutím stavov-
ského povstání, se souhlasně opírají popis obou panství z 11. července 1630, 
který byl vypracován po konci první fáze třicetileté války, tzn. po stabilizaci 
poměrů v zemi, a jenž registruje počty pustých domů a usedlostí k roku 
1629,19 dále sumární rejstřík výnosů a ztrát způsobených válkou na celém 
dominiu olomouckého biskupství vztahující se k účtovacímu období let 
1636–1637, který byl sestaven v souvislosti s nástupem nového biskupa 
Leopolda Viléma a datován 9. ledna 1639,20 a konečně i popis obou panství 
z 20. května 1644, vyhotovený při příležitosti jmenování nového regenta pro 
dominium olomouckého biskupství Jana Mikuláše Reittera z Hornbergu.21 
Co do počtu osedlých ve městě Svitavy i ve velké části vsí na svitavském 
panství se s výchozími údaji těchto textů shoduje též sumární urbář panství 
mírovského a svitavského z roku 1650, a i on tedy pravděpodobně registruje 
ve vztahu k této kategorii stav z doby předválečné.22

Popis obou panství z roku 1630, který mimo jiné přináší i sumární 
seznam povinností poddaných a přibližuje stav a výnosnost zdejších lesů, 
rybníků, dvorů a dalších vrchnostenských podniků, zaznamenává ve Svita-
vách k roku 1629 pouze dva pusté domy v kategorii zahradníků, a součet 
osazených domů tedy činí 256. Toto číslo značně kontrastuje se situací 
v Mohelnici, kde je v porovnání s předválečným stavem (235) uvedeno 
celkem 47 poustek. Sumární rejstřík z roku 1639 bohužel v souvislosti 
se ztrátami v rovině osedlých přináší jen souhrnné počty pro obě panství 
a registruje v kategorii měšťanů 46, v kategorii sedláků s koňmi 11 a v ka-
tegorii zahradníků, podsedníků a chalupníků 14 poustek. Podstatnou část 
úbytku v první kategorii, která zde však zřejmě zahrnuje veškeré osedlé 
v městech i městečkách, můžeme tedy vztáhnout k mírovskému panství, ale 
zároveň zde konstatovat mírný trend zahlazování ztrát. (V celkovém součtu 
to v porovnání s ostatními panstvími v rámci dominia vypovídá o poměrně 
nízkém zasažení negativními projevy dosavadního průběhu války na úze-

18 Pro obojí viz SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, AMS, č. kn. 828, inv. č. 2570, městský 
účet z let 1621–1622.
19 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2712, inv. č. 20550, popis panství mírov-
ského a svitavského z 11. července 1630.
20 H r u b ý ,  František: Rozsah a výnos velkostatku biskupství olomouckého v 1. polovici 
17. století. Agrární archiv. Časopis pro dějiny venkova 4, 1917, s. 33–42, 113–118, 168–180.
21 Vydáno in B r e i t e n b a c h e r ,  Anton: Die Müglitzer Stadtchronik aus dem Jahre 
1727. Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 29, 
1927, s. 35–39.
22 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, inv. č. 2635, urbář panství mírovského a svi-
tavského z roku 1650.
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mí celého mírovského patrimoniálního celku; u kroměřížského celku je 
zachyceno 396, u vyškovského 255, u chrlického 152 a na hukvaldském 
panství 92 poustek napříč zmíněnými kategoriemi.)23 

Popis mírovského patrimoniálního celku z roku 1644, tedy z doby, 
kdy měla obě panství a potažmo jejich městská centra za sebou konfrontaci 
se švédským vojskem, uvádí u Svitav (města i předměstí) 250 osazených 
domů, tedy pouze osm poustek. V tomto případě je rozdíl v porovnání 
s Mohelnicí ještě markantnější, protože u ní bylo tehdy, tj. dva roky po vy-
plenění města Švédy spojeném s velkým požárem,24 zaznamenáno jen 167 
osazených domů, což představuje úbytek 68 domů oproti předválečnému 
stavu. Přehled počtu osazených domů ve Svitavách v průběhu první polo-
viny 17. století přináší následující tabulka.

Tabulka č. 1: Přehled počtu osazených domů a obyvatel ve Svitavách 
v první polovině 17. století

Rok 1618 1629 1644
Počet osazených domů 258 256 250
Počet pustých domů – 2

0,8 %
8

3,1 %
Počet obyvatel (index 8) 2 064 2 048 2 000

Samotného města Svitavy se tedy válečné události s ohledem na počet 
osedlých příliš nedotkly, nicméně demografický růst předchozího období 
se zastavil. Relativně větší úbytek domů byl zaznamenán až v souvislosti 
s operacemi švédských vojsk na Moravě, ovšem v porovnání s městským 
centrem mírovského panství, Mohelnicí, je to pokles velmi malý, a ani švéd-
ský výpad do města v listopadu roku 1639, ani další kontakty s vojenskými 
oddíly v závěrečné fázi války tedy neměly pro město v demograficko-sta-
tistickém směru katastrofální následky.

František Matějek stanovil na základě rozboru lánových rejstříků 
průměrnou velikost předbělohorského vrchnostenského města na Moravě 
na 230 osedlých. V zemi přitom zaznamenal celkem 60 těchto sídelních 
jednotek, z nichž 16 disponovalo 300 a více osedlými a dalších 11 náleželo 
do množiny s 200–299 osedlými. V kategorii největších měst se jich však 
v průběhu třicetileté války udrželo jen pět a pouze Mikulov, bývalé rezi-
denční město kardinála Dietrichsteina, přesahoval i na konci války hranici 
400 osedlých.25 Přestože tyto údaje musíme brát pouze jako orientační,26 

23 H r u b ý ,  F.: Rozsah a výnos velkostatku, s. 176.
24 Zpráva komisařů o této události je vydána in B r e i t e n b a c h e r ,  A.: Die Müglitzer 
Stadtchronik, s. 34–35.
25 M a t ě j e k ,  František: Morava za třicetileté války. Praha 1992, s. 391–392, 395.
26 Viz následující subkapitolu.
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můžeme v jejich kontextu město Svitavy v době před vypuknutím třicetileté 
války přiřadit k větším vrchnostenským městům na Moravě a dále kon-
statovat, že v průběhu zmíněného konfliktu se jejich postavení ve vztahu 
k ostatním sídelním jednotkám tohoto typu z demografického hlediska 
zlepšovalo, jinými slovy v rámci jejich škály se toto město s ohledem 
na velikost posouvalo na vyšší pozice. Při použití indexu 8 jako násobitele 
počtu domů pro získání přibližného počtu obyvatel docházíme současně 
ke zjištění, že po celé období první poloviny 17. století Svitavy nepoklesly 
z kategorie těch jednotek, jimž je v rámci demograficko-statistických vý-
zkumů připisována kvalita městskosti. 

Nyní je třeba uvést tato zjištění do kontextu celého svitavského 
panství. Jako zdroje vstupních informací při tom použijeme dokumenty 
zmiňované v souvislosti s městem.27 Přehled osedlých ve městečku Březová 
nad Svitavou a ve vsích přináší následující tabulka (kde je prostřednictvím 
dvojitých čar naznačena vnitřní struktura panství: svitavský okruh, březov-
ský okruh a bývalé rumberské manství). 

Tabulka č. 2: Přehled počtu osedlých v městečku Březová nad Svitavou 
a ve vsích na svitavském panství v první polovině 17. století

Rok 1618 1629 1644 
Městečko (počet domů)
Březová nad Svitavou (Brüsau) 75 66 63
Poustky – 9

12 %
12

16 %
Vsi (počet osedlých)
Čtyřicet Lánů (Vierzighuben) 55 55 50
Vendolí (Stangendorf) 80 76 70
Kamenná Horka (Hermersdorf) 40 40 30
Hradec nad Svitavou (Greifendorf) 75 74 60
Horní Hynčina (Heinzendorf) 59 56 49
Sklené (Glaselsdorf) 32 29 20
Ostrý Kámen (Rausenstein) 11 11 8
Javorník (Mohren) 27 27 20
Moravský Lačnov (Mährisch Lotschnau) 51 51 40
Muzlov (Muslau) 10 9 6
Dlouhá (Mährisch Wiesen / Langendorf) 4 4 2
Moravská Chrastová (Chrostau) 11 8 4

27 U sumárního urbáře z roku 1650 se údaje o počtu vesnických osedlých, které lze vztáh-
nout k předbělohorskému období, liší především v případě Kamenné Horky (48 osedlých) 
a Hradce nad Svitavou (95 osedlých). Jedno z možných vysvětlení, které si neklade nárok 
na definitivu, by mohlo spočívat v tom, že se zde na rozdíl od ostatních dokumentů operuje 
i s poddanými kamenohorského leníka, respektive města. ZA v Opavě, pobočka Olomouc, 
ÚŘAS, inv. č. 2635, urbář panství mírovského a svitavského z roku 1650, pag. 46, 48.
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Rok 1618 1629 1644 
Chrastová Lhota (Oelhütten) 5 3 3
Dolní Rudná (Nieder Rauden) 10 7 5
Rumberk 11 11 5
Deštná 6 6 4
Horní Smržov 10 10 6
Chlum
Svárov 5 5 3
Bezděčí 8 8 6
Kochov 2 2 2
Novičí 3 2 3
Celkem (bez městečka) 515 494 396
Poustky ve vsích
procenta

– 21
4,1 %

119
23,1 %

 
Z uvedeného přehledu je patrné, že podobně jako město i vsi na svi-

tavském panství první fáze třicetileté války z demografického aspektu 
poznamenala jen minimálně. Veškeré pusté usedlosti byly navíc registro-
vány v kategorii zahradníků, a nikoliv sedláků. Při výraznějším zruinování 
by přitom bylo lze předpokládat, že opouštěny budou právě větší grunty, 
které byly povinovány odvodem nejvyšších dávek ve prospěch vrchnosti. 
Relativně nejvíce bylo postiženo městečko Březová nad Svitavou. Vsi na mí-
rovském panství v této fázi války byly sice poznamenány co do absolutního 
počtu pustých usedlostí více než trojnásobně, nicméně největší propad zde 
zaznamenalo město Mohelnice a jeho nejbližší okolí.28 

O poznání více se vesnic na svitavském panství dotkly události zá-
věrečné fáze války, spojené s operacemi švédského vojska na Moravě. Co 
do absolutních hodnot byly přitom nejvíce postiženy velké vsi soustředěné 
v okolí města Svitavy. Přibližně čtvrtinový úbytek reálně osedlých podda-
ných je však nesrovnatelně nižší než ten, který postihl vesnice na panství 
mírovském. Zde dosáhl výše 58,5 %.29 Můžeme tedy vyvozovat, že město 
Svitavy se i v závěrečném průběhu války vyhnulo reálné destrukci, bylo 
proti jejím důsledkům zabezpečeno lépe než jeho venkovské zázemí 
a případné ztráty na jeho obyvatelstvu mohly být saturovány právě z řad 
vesnických poddaných na panství, zvláště ze svitavského vnitřního okruhu. 
Zatímco vsi na tomto panství byly postiženy takřka čtvrtinovým úbytkem 
osedlých ve vztahu k předbělohorskému období, městské ztráty se rov-
naly pouhým 3 %. Z toho rovněž vyplývá, že se ve prospěch městského 
centra proměňoval také poměr městského a venkovského obyvatelstva. 
Počítáno bez městečka Březová nad Svitavou představoval podíl městské-

28 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2712, inv. č. 20550, popis panství mírov-
ského a svitavského z 11. července 1630.
29 B r e i t e n b a c h e r ,  A.: Die Müglitzer Stadtchronik, s. 35–36, 38–39.
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ho obyvatelstva30 na svitavském panství, s daleko nadprůměrným počtem 
vsí připadajících na město v rámci celého dominia olomouckých biskupů, 
na konci předbělohorského období jednu třetinu (33,4 : 66,6 %), zatímco 
na konci válečného období už takřka dvě pětiny (38,7 : 61,3 %). Je tedy 
patrné, že z demografického úhlu pohledu byla pozice Svitav coby centra 
panství v průběhu první poloviny 17. století posilována, i když v této době 
došlo k zastavení demografického růstu a k minimálnímu poklesu jejich 
absolutní velikosti.

Lánové rejstříky: spolehlivý demografický pramen?

V následující subkapitole budou rozboru podrobeny podobné pro-
blémy, tentokrát ve vztahu k druhé polovině 17. století, ve snaze zjistit, 
do jaké míry se tu projevil obecný trend demografického růstu spojovaný 
s tímto obdobím, jak rychle se v tomto ohledu podařilo překonat důsledky 
třicetileté války apod. Sledovány budou nejdříve poměry v samotném městě 
a výsledné cifry budou následně porovnány s vývojem celého panství. Stejně 
jako v předchozí pasáži bude tematizována i otázka poměrného zastoupení 
domů ve městě vůči jeho venkovskému zázemí.

Souhrnně pro území celé Moravy se podobnými otázkami zabýval 
František Matějek.31 Ve svých studiích přitom vycházel především z výsled-
ků první a druhé lánové vizitace, vtělených do tzv. lánových rejstříků, které 
sám v podobě sumářů edičně zpřístupnil.32 Tento první moravský katastr 
poskytoval podklady pro výběr berně z poddanských nemovitostí. Prameny 
tohoto typu tedy nezaznamenávaly veškeré domy ve vrchnostenských měs-
tech a obecně byly údaje o bernících v nich zachycené podhodnocovány.33 
My však máme k dispozici (zvláště u města) i jiný typ pramenů, jako jsou 
zmiňované pamětní spisy, popisy panství, vrchnostenské či městské urbáře, 
a proto bude v tomto případě pozornost soustředěna i na problém, do jaké 
míry údaje získané z dokumentů primárně určených pro evidenci odvodů 

30 Zde je však třeba mít stále na paměti problém s přepočtem osedlých na obyvatele 
ve vztahu k městskému i venkovskému prostředí.
31 Zvláště M a t ě j e k ,  František: Osídlení Moravy a třicetiletá válka. (Příspěvek k vývoji 
rozvrstvení poddanského lidu). Sborník historický 24, 1976, s. 53–101; t ý ž :  Morava za tři-
cetileté války, s. 389–430.
32 M a t ě j e k ,  František: Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673–1675. Praha 1981; 
t ý ž :  Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje z let 1671–1678. Praha 1983; t ý ž : 
Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669–1671. Uherské Hradiště 1984; t ý ž :  Lánové 
rejstříky Přerovského kraje z let 1675–1676. Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě 
města 14, 1987, s. 355–444; t ý ž :  Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675–1678. 
Olomouc 1994.
33 O úskalích spojených s rozborem tohoto typu pramenů M a u r ,  E.: Obyvatelstvo 
českých zemí, s. 79; t ý ž :  Urbanizace Čech, s. 14–16.
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ve prospěch státu korespondují s těmi, jež zachytily písemnosti sestavené 
za jiným účelem.

Vyjděme z popisu mírovského patrimoniálního celku, který byl vypra-
cován v době nástupu nového regenta Jana Mikuláše Reittera z Hornbergu, 
konkrétně 20. května 1644, tedy v čase, kdy byla tato správní jednotka již 
opakovaně konfrontována se švédskými vojsky. Účelem tohoto popisu bylo 
zaznamenat změny (především ztráty), ke kterým došlo právě po vpádu 
Švédů do země.34 Uvádí se tu, že město Svitavy, včetně předměstí, obývalo 
dříve 258 „poddaných“ (osedlých), zatímco v současné době je jich zde 
250. V celém městě bylo tedy zjištěno pouhých 8 pustých domů, což značně 
kontrastuje se situací v Mohelnici, kde byl poměr bývalého a současného 
stavu 235 : 167. 

Krátce po skončení třicetileté války, v roce 1650, byl vypracován pro 
obě panství urbariální sumář.35 Ten však, alespoň co do počtu osedlých, 
s velkou pravděpodobností převzal data z předválečné doby, přestože 
některé cifry uvedené u vsí se liší od těch, které přináší popis z roku 1644 
ve spojení s předchozím stavem. U Svitav je tu uvedeno 258 osedlých, 
u Mohelnice 235. Tyto údaje tedy zřejmě neodrážejí reálný aktuální stav 
a je třeba s nimi zacházet velmi obezřetně.

Pravděpodobně z doby krátce po třicetileté válce pochází i blíže ne-
datovaný popis svitavského panství, který sloužil jako argument pro návrh 
nejmenovaného vrchnostenského úředníka (snad regenta) vrchnosti, jak 
se zachovat v otázkách obnovy mírovského patrimoniálního celku.36 Tomu, 
že byl tento dokument sepsán nedlouho po válce, nasvědčuje i informace 
o zcela vypáleném mírovském hradě. U města Svitavy je v něm uvedeno 81 
měšťanů, a to pro dobu současnou i minulou, a 172 zahradníků a domkařů, 
což je podle tohoto dokumentu stav o pět osedlých nižší než v minulos-
ti. Dohromady tedy dostáváme aktuální počet 253 osedlých oproti 258 
v minulosti. Za výchozí se zde tudíž pokládá stejný údaj jako v případě 
popisu z roku 1644 i urbariálního registru z roku 1650. Zcela explicitně 
se v komentáři uvádí, že svitavské panství je bohaté na populaci, a je zde 
vyslovena rada, aby vrchnost dovolila přesídlit vždy dva sedláky či movité 
zahradníky ze svitavského panství na panství mírovské, což by mělo přispět 
k oživení regionu, který byl válkou postižen podstatně citelněji. Dále se 
doporučuje nakoupit ve prospěch chudých sedláků koně (v počtu 40 až 
50 kusů), kteří by byli postupně spláceni důchodnímu písaři. Setkáváme 
se tu tedy se systematickým plánem, který zahrnuje i nucené přesídlování 

34 B r e i t e n b a c h e r ,  A.: Die Müglitzer Stadtchronik, s. 35–38 (pro mírovské panství), 
s. 38–39 (pro svitavské panství).
35 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, inv. č. 2635, urbář panství mírovského a svi-
tavského z roku 1650. Popis viz in Ř e z n í č e k ,  J.: Moravské a slezské urbáře, s. 183–184.
36 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2712, inv. č. 20550, návrh vrchnostenského 
úředníka z doby po třicetileté válce.
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obyvatelstva, ovšem není známo, zda byl uveden do praxe. Zajímavé při-
tom je, že se zde projevuje snaha manipulovat zámožnějšími poddanými, 
kteří mohli vrchnosti zajistit stabilitu na svém domovském panství.37 To, 
že na tom svitavské panství a speciálně město Svitavy byly krátce po válce, 
alespoň co do výše počtu osedlých, lépe než mírovské panství s centrem 
v Mohelnici, dokazuje i rozpis berně z konce roku 1651 pro následujících 
deset měsíců. Vzájemný poměr byl stanoven na 147 rýnských zlatých (pan-
ství mírovské) vůči 217 rýnským zlatým a 30 krejcarům (svitavské panství), 
přičemž Mohelnice měla skládat 50 a Svitavy 70 zlatých dané hodnoty.38

Další popis obou panství, mírovského i svitavského, pochází z 20. břez-
na 1654 a opět přináší srovnání bývalého a současného stavu s ohledem 
na počty osedlých. Registruje i půdu příslušnou k jednotlivým sídelním 
jednotkám.39 Rozeznává přitom kategorie měšťanů, sedláků, zahradníků, 
domkařů, chalupníků (Hietler) a lhotníků. V případě Svitav vypadá si-
tuace v poměru bývalého a současného stavu následovně: měšťané 82 : 82, 
zahradníci 56 : 56, domkaři 22 : 22 a chalupníci 99 : 82. V součtu tedy 
Svitavy disponovaly roku 1654 242 domy v porovnání s 259 v době minulé. 
Z tohoto přehledu lze vyvodit několik závěrů: a) Cifra, která demonstruje 
předchozí stav, se sice liší od předchozích přehledů, ale pouze o jeden 
dům, což je údaj připsatelný chybě. b) Vnitřní město zůstává oproti před-
chozímu stavu zcela beze změn. c) Jediný úbytek lze sledovat v kategorii 
chalupníků, kteří s největší pravděpodobností obývali předměstí. Jejich 
pokles nemusel souviset se ztrátami na životech či se zbíháním, ale může 
být vysvětlen tím, že obyvatelé těchto nemovitostí obsadili uvolněné domy 
ve městě či usedlosti v okolních vesnicích.40 Tento dokument je velmi 
důležitý i v tom směru, že bezprostředně předchází vypracování první 
lánové vizitace, a umožňuje tedy relevantní komparaci s jejími výsledky.

Následující série pramenů spadá právě do skupiny dokumentů, které 
sloužily jako podklad pro výběr berně. Dne 18. února 1656 odevzdal hejt-
man pro panství mírovské a svitavské František Eliáš Gatterburg z Gersdor-
fu přiznávací list, který reagoval na instrukce vydané moravským zemským 
sněmem v prosinci předchozího roku a měl být instrumentem pro soupis 
osedlých a poddanské půdy (a jejich přepočet na berní lány) pro potřeby 
zamýšleného nového katastru.41 Tento přiznávací list platil jako základ pro 
první lánovou vizitaci, která probíhala v druhé polovině roku 1656 a v roce 

37 K osazování pustých gruntů srov. M a t ě j e k ,  F.: Morava za třicetileté války, 
s. 396–397, kde je vysvětleno, proč zůstávaly neosazenými v prvé řadě domky bez půdy.
38 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Arcibiskupství Olomouc, kart. 526, inv. č. 2357, f. 48, 
rozpis berně z roku 1651.
39 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2712, inv. č. 20550, popis panství mírov-
ského a svitavského z 20. března 1654.
40 Srov. M a t ě j e k ,  F.: Morava za třicetileté války, s. 396–397.
41 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2712, inv. č. 20550, přiznávací list pro 
panství mírovské a svitavské z 18. února 1656.
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1657. Osedlí ve městě Svitavy a na předměstí jsou v něm rozděleni do pěti 
kategorií: a) měšťané s právem pivního a vinného výčepu – 63; b) měšťané 
s poli, bez práva výčepu – 36; c) měšťané bez polí i práva výčepu – 27; 
d) sedláci na předměstí – 13; e) chalupníci ve městě a na předměstí – 63. 
Pusté domy se zde na rozdíl od několika vsí na panství vůbec nezmiňují. 
Sečteme-li zastoupení všech kategorií, dostaneme hodnotu 202, což je číslo 
o 16,5 % nižší než u předchozího popisu, starého necelé dva roky. V žádném 
případě se proto nelze ubránit dojmu, že výsledek tohoto přiznávacího 
listu byl zmanipulován ve snaze umenšit berní povinnosti poddaných a tím 
uchránit jejich potenciál ve prospěch vrchnosti.

Ve vztahu k městu Svitavy tyto údaje naprosto přesně převzal i při-
znávací list datovaný přibližně do roku 1662.42 I zde se počítá se 126 
měšťany, 13 sedláky a 63 domkaři (dohromady 202). Sloveso „převzal“ 
je zde s největší pravděpodobností na místě, protože jen stěží by v době, 
která dělí vznik těchto dokumentů, nedošlo k žádnému pohybu. Tento 
závěr lze podložit i stavem počtu osedlých v jednotlivých vsích na panství.

Podstatné je, že v souhrnu tato data takřka beze zbytku přejala i první 
lánová vizitace,43 zaznamenávající ve vnitřním městě 161 a na předměstí 43 
domy, což dává součet 204,44 a tedy drobnou korekci, respektive navýšení 
vyhovující státnímu fisku. Tato vizitace neregistrovala ve městě žádné pusté 
domy, což znamená, že bychom její výsledky mohli teoreticky vztáhnout 
k předválečnému období, jak učinil František Matějek. Struktura osídlení 
s ohledem na majetek a příslušnost k vnitřnímu městu či předměstí se však 
s přiznáním z roku 1656 drobně rozchází. Jsou zde zaznamenáni měšťané 
s polnostmi v počtu 98. Tato cifra v podstatě odpovídá součtu měšťanů 
první a druhé kategorie z přiznávacího listu, který činil 99. Ve vnitřním 
městě jsou dále zachyceni 63 řemeslníci a domkaři bez půdy, což je číslo, 
které v Gatterburgově elaborátu odpovídá chalupníkům obývajícím město 
i předměstí a živícím se, podle slov dokumentu, především nádenickou pra-
cí. Na předměstí jsou pak uvedeni jednak poddaní s poli, jednak osedlí bez 
polí. V případě druhé kategorie jsme konfrontováni s 20 osedlými, profesí 
převážně řemeslníky (figuruje zde i jedna vdova, u které není povolání 
zachyceno). Navýsost zajímavá je pro nás kategorie osedlých na předměs-
tí, kteří disponují půdou. Je jich zde uvedeno celkem sedm, k nim však 
přistupuje ještě 16 dalších, kteří jsou ve skutečnosti poddanými města 
Svitav z okolních vsí (konkrétně dva z Kamenné Horky, tři z Moravského 
Lačnova – jeden z nich však k roku 1656 příslušel k městu, a 11 z Hradce 

42 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, Papírové listiny, inv. č. 2532, soupis osedlých 
na panstvích olomouckého biskupství pravděpodobně z roku 1662.
43 K tomu viz M a t ě j e k ,  František: Moravské lánové rejstříky. Sborník archivních 
prací 29, 1979, s. 124n. Komisaři informovali ze Svitav o tom, že zde našli nemalé množství 
zapřených (neoraných) polností.
44 M a t ě j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 98.
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nad Svitavou).45 Stejný stav pak registruje i druhá lánová vizitace, která byla 
provedena 18. července 1677,46 s tím rozdílem, že ve městě uvádí navíc 10 
domků bez polí, které zde byly vystavěny od roku 1670.47 

Z předchozího rozboru přiznávacích listů z let 1656 a 1662 a obou 
lánových vizitací vyplývají následující závěry: a) Všechny tyto dokumenty, 
sloužící jako podklad pro výběr berně, vycházejí do značné míry z přizná-
vacího listu z roku 1656. b) Žádný z nich neeviduje staré pusté domy, 
což znamená, že bychom jejich údaje mohli teoreticky vztáhnout k době 
před třicetiletou válkou. Zásadně se ale rozcházejí s výsledky popisů pan-
ství jak ze závěru války, tak i z doby krátce poválečné. c) První i druhá 
lánová vizitace částečně rozšířily počet měšťanů a předměšťanů ve skupině 
těch, kteří disponovali vlastní půdou, a tím poněkud revidovaly výsledky 
přiznávacího listu z roku 1656 ve prospěch státu. d) Z lánových vizitací 
vyplývá, že do skupiny předměšťanů byli zahrnuti i poddaní města Svitav. 
V přiznávacím listu z roku 1656 jde s velkou pravděpodobností právě 
o oněch 13 sedláků vztažených ke svitavskému předměstí, ve vizitačních 
protokolech do této kategorie spadá celkem 15 osedlých (po odečtení 
jednoho, který příslušel k městu).48 Od součtů, ke kterým jsme v případě 
těchto dokumentů dospěli, je tedy třeba tyto osedlé odečíst. U přiznávacího 
listu z roku 1656, první lánové vizitace i přiznávacího listu z roku 1662 pak 
dostaneme výsledek 189 domů (což je rozdíl 21,9 % proti popisu z roku 
1654), ke kterému je třeba v případě druhé lánové vizitace připočíst ještě 
deset nových domků ve městě – v součtu jde tedy o 199 domů. e) Je velmi 
pravděpodobné, že výsledky předložené zmíněnými texty neodpovídaly 
realitě a byly zmanipulovány tak, aby byl finanční potenciál poddaných 
uchráněn v maximální možné míře ve prospěch vrchnosti. Jako další z ar-
gumentů zde přistupuje fakt, že vlastní vizitační komise měly dosti málo 
času registrovat skutečný stav, navíc na poměrně velkém panství, vzdáleném 
od sídla vrchnostenského úřadu, a že jim práci jistě komplikovala i zde 
užívaná, poměrně nezvyklá prutová soustava, jejímž prostřednictvím byla 
zaznamenána výměra pozemků.49 

Tyto úvahy může podpořit i městský urbář, který byl vypracován roku 
1674,50 tedy tři roky před druhou lánovou vizitací. Jde o jakousi obdobu 

45 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, inv. č. 2641, výsledky lánové vizitace panství 
mírovského a svitavského z roku 1677, pag. 175–207 (svitavské panství).
46 M a t ě j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 95.
47 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, inv. č. 2641, výsledky lánové vizitace panství 
mírovského a svitavského z roku 1677, pag. 198.
48 Svitavám jako městu podléhalo celkem 13 poddaných v Hradci nad Svitavou, další 
příslušeli k městskému rychtářství, což znamená, že po jeho odkupu městem byla daná 
množina rozšířena právě o tyto poddané.
49 Srov. M a t ě j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 17; t ý ž :  Byla zavedena 
lánová soustava na panstvích Českomoravské vrchoviny? Časopis Matice moravské 101, 1982, 
s. 62–85.
50 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, AMS, č. kn. 265, inv. č. 315, urbář města Svitavy 
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knih městské dávky, s nimiž se setkáváme u královských měst.51 Jsou v něm 
zachyceny počty osedlých rozdělených do jednotlivých skupin, výše a ter-
míny odvodů dávek jak vrchnosti, tak ve prospěch městské obce a další 
informace související především s městským právem a hospodářstvím. Podle 
titulu byl při jeho sestavování vzat za základ urbář z roku 1580, ovšem jeho 
údaje byly revidovány právě s ohledem na dobu vzniku, a jak je patrno 
z různých poznámek, byl průběžně doplňován a opravován. Podobný urbář 
vznikl už v roce 1653, ovšem z něho se zachoval pouze titul a pozdější 
obsah.52 V úvodu textu z roku 1674 je uveden počet měšťanů s polnostmi 
(celkem 82) a dále malých domkařů z vnitřního města (celkem 64), s roz-
pisem nemovitého majetku a výše dávek odváděných vrchnosti. Následují 
osedlí na předměstí, z nichž většina žádnou půdou nedisponovala (celkem 
102). V součtu dostáváme 248 domů. V závěru urbáře se však setkáváme 
s jiným vyčíslením. Zde jsou uvedeni 82 měšťané, kteří mají právo šenkovat 
pivo i víno, 34 zahradníci, kteří mají vlastní dům a sami pěstují zeleninu, 
a následuje 145 domkařů ve vnitřním městě i na předměstí, náležejících 
většinou do skupiny řemeslníků, nádeníků či „žebráků“.53 Zde dává součet 
261 domů, přičemž pro následující rok, tedy 1675, je jich vyčísleno již 264. 
S jistou dávkou spekulace můžeme předpokládat, že rozpis z úvodu urbáře 
byl alespoň po strukturní stránce převzat ze starší písemnosti, snad právě 
z urbáře z roku 1653, a nově vzniklé domy nebyly jmenovitě evidovány 
z toho důvodu, že k nim nepříslušela žádná půda a propočet odvodů jak 
ve prospěch vrchnosti, tak městské obce u nich nečinil problém. V kaž-
dém případě se tu opět setkáváme s podstatnou nesrovnalostí v porovnání 
s výsledky druhé lánové vizitace. Ve srovnání s údaji o počtu domů v roce 
1675 činí rozdíl 24,9 %, tedy takřka jednu čtvrtinu. Je však zřejmé, že sta-
bilní zůstávalo především jádro osídlení a ke změnám docházelo hlavně 
na předměstí nebo v okrajových částech vnitřního města.

Otazník do celého problému však vnáší dopis mírovského hejtmana 
Šimona Maxmiliána Udwarhelyho z Křížovic z 5. srpna 1668 biskupovi 
Karlu II. z Liechtensteina-Castekornu. V něm se píše o instrukci z 31. čer-
vence, podle které měly být Svitavy povinny kompenzovat svými odvody 
35 z celkového počtu 70 opuštěných domů. Poté, co bylo toto nařízení 
předneseno, bylo prý ve městě a na předměstí napočítáno celkem 81 

z roku 1674, f. 3–21. Částečně vydáno in L i c k ,  Carl: Zur Geschichte der Stadt Zwittau und 
ihrer Umgebung. Zwittau 1910, s. 113–116.
51 K tomu M a c e k ,  Josef: Třídní struktura Loun roku 1460. Časopis společnosti přátel 
starožitnictví 58, 1950, s. 157–170, 220–229; K a v k a ,  František: Třídní struktura Českých 
Budějovic v prvé polovině 16. století. Sborník historický 4, 1956, s. 110–188; M a r e k ,  J.: 
Žďár v patnáctém století.
52 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, AMS, č. kn. 265, inv. č. 315, urbář města Svitavy 
z roku 1674, f. 1. Tento urbář měl navazovat na písemnost stejného typu z roku 1627, která 
se však rovněž nedochovala.
53 Tamtéž, f. 21.
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(a ve vsi Čtyřicet Lánů 14) neosazených domů. Následně měla být polovina 
z nich obsazena majetnými osobami a ty měly odvádět pravidelné dávky. 
Ve Svitavách si podle slov hejtmana měšťané vše rozvrhli podle vlastního 
uvážení a on pouze výsledek ujednání korigoval tak, aby nepřišli k újmě 
chudí poddaní.54 Pokud bychom za kvótu stanovenou pro předválečný stav 
brali 258 domů ve Svitavách (viz výše), potom by onen počet 70 pustých 
domů téměř odpovídal rozdílu tohoto údaje a výsledku první lánové vizitace 
(189), která však žádné neosazené domy neevidovala. Navíc osadit 35 či 
40 domů vlastním obyvatelstvem či hradit na nich váznoucí vrchnostenské 
dávky z vlastních zdrojů by byl zřejmě značný problém. Nabízí se proto 
vysvětlení, že město odvádělo v této době dávky jen z těch domů, které 
byly uvedeny v přiznávacích listech, a pokud přijmeme jako fakt naše 
závěry, že v nich nebyly zdaleka zaregistrovány domy všechny, docházelo 
ke krácení odvodů nejen ve prospěch státu, ale i vrchnosti. 

Navíc by muselo ke konci století dojít ke skutečně rapidnímu nárůs-
tu počtu obyvatel města, protože poslední dokument, který nás o těchto 
otázkách informuje, pamětní spis města z roku 1700, uvádí ve Svitavách 
celkem 315 osedlých, množinu se zastoupením 82 měšťanů, 69 sousedů 
či domkařů a 164 předměšťanů.55 

Souhrnně lze proměny počtu osazených domů ve Svitavách v prů-
běhu druhé poloviny 17. století vyjádřit následovně (údaje z přiznávacích 
listů a lánových rejstříků jsou pro svoji předpokládanou nevěrohodnost 
uvedeny v kurzivě; urbariální rejstřík z roku 1650 zde není brán v potaz). 

Tabulka č. 3: Přehled počtu osazených domů a obyvatel ve Svitavách 
v druhé polovině 17. století

Rok 1644 Konec  
čtyřicá-
tých let

1654 1656 1656–1657 1662 1674 1675 1677 1700

Počet 
domů

250 253 242 189 189 189 261 265 199 315

Počet 
obyvatel 
(index 8)

2 000 2 024 1 936 1 512 1 512 1 512 2 088 2 120 1 592 2 520

54 ZA v Opavě, pobočka Olomouc, ÚŘAS, kart. 2844, inv. č. 21824, dopis mírovského 
hejtmana Šimona Maxmiliána Udwarhelyho z Křížovic biskupovi z 5. srpna 1668.
55 Vydáno in L i c k ,  Carl: Beiträge zur Geschichte der Stadt Zwittau und ihrer Umgebung. 
Zwittau 1937, s. 44–46. V přepisu je uvedeno „Mitnachbahrn od. Kleinhäußler 89 Mann“, což 
je patrně chyba (nejpravděpodobnější v celém číselném zápisu), protože pak by součet dával 
335. 
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Graf č. 1: Počty osazených domů ve městě Svitavy v druhé polovině 
17. století

Přijmeme-li tedy tvrzení, že údaje, které přinášejí dokumenty vypra-
cované za účelem výběru berně, nejsou spolehlivé, můžeme konstatovat, 
že předválečného stavu bylo ve městě s ohledem na počet domů (osed-
lých) dosaženo v průběhu první poloviny sedmdesátých let. Město přitom 
nezaznamenalo během třicetileté války přílišných ztrát na obyvatelstvu 
a k mírnému úbytku došlo až v desetiletí po uzavření vestfálského míru. 
Jeho příčiny mohou tkvět v ekonomických důsledcích konfliktu či ve struk-
turních změnách hospodářské politiky biskupství aplikovaných počátkem 
druhé poloviny 17. století na svitavském panství.56 Podepsat se na něm 
přitom mohla i plánovaná strategie, která měla vést k odstranění nerovno-
měrnosti populačních ztrát na panstvích spravovaných z mírovského hradu 
a počítala s přesídlováním obyvatelstva právě z dostatečně zalidněného 
svitavského panství. Ze zřetele pak nelze spouštět ani potenciálně nega-
tivní důsledky postupujícího procesu rekatolizace. K zásadnímu nárůstu 
počtu osazených domů ve Svitavách následně došlo v poslední čtvrtině 
17. století. Zde je prvotní příčinu možno hledat především v rozvoji textilní 
výroby ve městě, spojené s poptávkou po nových řemeslnících. Projevit se 
na něm však mohlo i období relativního klidu ve vztahu města a vrchnosti 
v oblasti právního statusu a vnitřní správy, který byl narušen až v průběhu 
století následujícího. Přestože ne všechny analyzované prameny umožňují 
danou otázku beze zbytku rozhodnout, je zřejmé, že ke změnám v počtu 
osazených domů docházelo v celém průběhu druhé poloviny 17. století 
především na předměstí nebo v okrajových částech vnitřního města a jeho 
jádro zůstávalo poměrně stabilní.

Na základě rozboru lánových rejstříků dospěl František Matějek 
k závěru, že v předbělohorské době se na Moravě nacházelo celkem 

56 Viz D v o ř á k ,  J.: Vrchnostenské město, s. 185n.
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60 vrchnostenských měst,57 nejvíce z nich (celkem 17) právě v olomouc-
kém kraji, kam příslušely i Svitavy, a v kraji přerovském, kde byla zároveň 
nejvyšší hustota těchto měst ve vztahu k počtu vsí (1 : 23; v olomouckém 
kraji 1 : 39).58 Jejich průměrnou velikost spočítal na 230 osedlých, přičemž 
16 z nich (považovaných za veliká) mělo více než 300 a jedenáct dalších 
200–299 osedlých.59 V poválečné době došlo jednak k přesunu několika 
z nich do kategorie městeček (Pohořelice, Kelč) a jednak ke snížení prů-
měrné velikosti na 166 domů.60 V Čechách činil tento průměr v kategorii 
veškerých měst (bez Prahy) v závěru předbělohorské doby 202 domů, 
přičemž průměrné ztráty v polovině padesátých let byly vyčísleny dokonce 
na 33,1 %.61 Vezmeme-li jako východisko počet domů ve Svitavách v po-
lovině sedmdesátých let 17. století, což je zároveň doba, která Matějkovi 
reprezentuje poválečné období, zjišťujeme, že se toto město ocitalo vysoko 
nad průměrem, přičemž do vyšší kategorie, s počtem domů přesahující 
kvótu 300, spadalo pouze pět vrchnostenských měst v čele s Mikulovem.62 
Tento limit však Svitavy do konce století překročily.

Důležitým kritériem pro poznání funkce města a povahy jeho centrální 
pozice je určení poměru mezi počtem domů ve městě a počtem osedlých 
ve vsích na panství, a to i přesto, že hranice tohoto správního teritoria se 
nemusejí vždy krýt s vymezením spádové oblasti, především pak tržní.63 
V tomto případě nemůžeme užít celou škálu pramenů, které posloužily pro 
analýzu počtu domů ve městě, nicméně v následující tabulce jsou uvedena 
pro jednotlivé roky data, která máme k dispozici, společně s celkovým 
počtem osedlých ve vsích (zvlášť je zde zaznamenáno městečko Březová 
nad Svitavou; u vsí jsou uvedeny počty osedlých bez poustek).

57 M a t ě j e k ,  F.: Morava za třicetileté války, s. 391.
58 M a t ě j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 13, 17.
59 M a t ě j e k ,  F.: Morava za třicetileté války, s. 392.
60 Tamtéž, s. 395.
61 M a u r ,  E.: Urbanizace Čech, s. 23, 26–27, 42.
62 M a t ě j e k ,  F.: Morava za třicetileté války, s. 395. Pokud bychom však počítali s vý-
sledky druhé lánové vizitace, museli bychom město zařadit do kategorie se 100–199 osedlými, 
ovšem i v tom případě by patřilo do množiny těch, která se v tomto ohledu nacházela vysoko 
nad průměrem. 
63 Na důležitost tohoto kritéria upozornil už M a r e k ,  J.: Žďár v patnáctém století, s. 34.
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Tabulka č. 4: Přehled počtu osedlých v městečku Březová nad Svitavou 
a ve vsích na svitavském panství v druhé polovině 17. století
646566

Rok 1644 1654 1656 1656–1657 64 1662 1677 65

Městečko (počet domů)
Březová nad Svitavou 63 74 46 46 46 46
Poustky 12

16 %
4

5,1 %
– – neuve-

deno
–

Vsi (počet osedlých)
Čtyřicet Lánů 50 48 41 41 41 41
Vendolí 70 77 80 80 76 77
Kamenná Horka66 30 40 + 2 36 34 + 2 34 32 + 2
Hradec nad Svitavou 60 87 + 13 76 + 13 76 + 11 70 + 

13
71 + 

11
Horní Hynčina 49 55 50 50 49 47
Sklené 20 26 24 24 20 22
Ostrý Kámen 8 10 11 11 10 10
Javorník 20 25 22 22 22 21
Moravský Lačnov 40 46 + 1 49 41 + 1 49 38 + 1
Muzlov 6 9 9 9 9 8
Dlouhá 2 3 4 4 4 3
Moravská Chrastová 4 10 6 7 7 7
Chrastová Lhota 3 – 5 5 5 5
Dolní Rudná 5 8 9 9 9 9
Rumberk 5 34 7 7 6 6
Deštná 4 6 6 6 6
Horní Smržov 6 5 7 5 6
Chlum 3 3 3 2
Svárov 3 7 5 6 5
Bezděčí 6 6 6 6 5
Kochov 2 2 2 2 1
Novičí 3 3 3 3 2
Celkem  
(bez městečka)

396 494 474 466 455 438

Poustky ve vsích
procenta

119
23,1 %

57
10,3 %

9
1,9 %

9
1,9 %

neuve-
deny

37
7,8 %

V případě vsí na svitavském panství máme k dispozici souhrnná 
data bohužel pouze pro první tři desetiletí druhé poloviny 17. století, a to 
především z dokumentů určených k berním účelům. Na základě jejich 

64 Počty osedlých byly získány součtem starých usedlých a nových poustek. M a t ě -
j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 97–98, vysvětlivky s. 9.
65 Viz předchozí poznámku.
66 V soupisu z roku 1654 je zvlášť uvedeno celkem 16 poddaných města. Jsou připočteni 
k jednotlivým vesnicím na panství tak, jak vyplývá z jiných pramenů.
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rozboru však můžeme dospět alespoň k dílčím závěrům. a) Na konci 
války byla vesnická část svitavského panství s ohledem na míru osazení 
jednotlivých usedlostí postižena ve větší míře než samotné město, které 
stálo v jeho centru. b) Tyto ztráty se podařilo během několika pováleč-
ných let do značné míry zahladit. To, že počet poustek zahrnoval i v této 
době přibližně jednu desetinu hospodářství, je dáno mimo jiné tím, že 
při popisu panství z roku 1654 byl vzat za základ stav vykazující o 6,5 % 
vyšší počet všech usedlostí než v roce 1644. c) Podobně jako v případě 
města Svitavy je v přiznávacím listu z roku 1656 oproti dřívějšímu stavu 
značně podhodnoceno městečko Březová nad Svitavou, u kterého rovněž 
nejsou uvedeny žádné poustky. Tento jev není v souhrnu příliš patrný u vsí 
na panství, ovšem s tou výhradou, že zásadní rozdíl oproti dřívějšímu stavu 
se projevuje v kategorii poustek. Jejich úbytek je dán snížením celkového 
počtu usedlostí na panství, který činí 12,3 %. d) První lánová vizitace pře-
vzala takřka bez jakékoliv korekce data tohoto přiznávacího listu a jediný 
zásadní rozdíl lze zaznamenat u vsi Moravský Lačnov. e) Přiznávací list 
z roku 1662 i druhá lánová vizitace pak registrují postupný mírný úbytek 
počtu osazených usedlostí. Ten v případě lánových rejstříků padá rovno-
měrně na vrub smrti hospodářů a zbíhání.67 Počet osazených vesnických 
usedlostí na svitavském panství podle těchto údajů značně přesáhl na konci 
sedmdesátých let stav registrovaný v závěrečném období války, ovšem de-
mografický trend v průběhu prvních tří desetiletí druhé poloviny 17. století 
zde nebyl příznivý. Lze jej patrně vysvětlit vyšším hospodářským tlakem 
na poddané ze strany vrchnosti. Toto tvrzení je však možno relativizovat 
poukazem na rozbor hodnověrnosti dokumentů sloužících jako základ pro 
výběr berně, který byl zpracován ve vztahu k městu Svitavy. 

V rámci této subkapitoly zbývá ještě provést výpočet poměru za-
stoupení městského a vesnického obyvatelstva, respektive osedlých, 
na svitavském panství (městečko Březová nad Svitavou nebude bráno 
v potaz). Použijeme přitom údaje z roku 1644, 1654 a výsledky druhé 
lánové vizitace v případě vsí porovnáme s daty, která přináší městský urbář 
pro rok 1675. Dostáváme pak hodnoty 38,7 : 61,3 %; 32,9 : 67,1 % a 37,7 : 
62,3 %. Na mírovském panství vypadala situace podle druhé lánové vizitace 
následovně: město Mohelnice 207 osedlých, vsi na panství (bez městečka 
Mírov a Mírovečku) 750 osedlých,68 což dává poměr 21,6 : 78,4 %, tedy 
rezultát značně odlišný ve prospěch zastoupení vesnického obyvatelstva. 
Výsledku jako ve Svitavách nebylo dosaženo ani v rezidenčním městě 
dominia olomouckého biskupství Kroměříži, která roku 1661 zahrnovala 
celkem 28 % obyvatelstva (respektive osedlých) na panství, ani v tehdejším 

67 M a t ě j e k ,  F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje, s. 97–98. Zde je uvedeno, že 17 
hospodářů zemřelo, 15 zběhlo a dva svoji usedlost směnili.
68 Tamtéž, s. 86–87.
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největším vrchnostenském městě na Moravě Mikulově roku 1655 s 29 %.69 
Z demografického hlediska představovaly tedy Svitavy významné centrum 
panství, které v době těsně po válce pohlcovalo takřka jednu třetinu a při 
následném růstu města dokonce téměř dvě pětiny lidského potenciálu 
na panství. Lze rovněž předpokládat, že s koncem 17. století se poměr 
ještě zvyšoval ve prospěch města, přestože nám chybí prameny, které by 
toto tvrzení mohly podložit konkrétními čísly. Největší podíl na vesnic-
kých osedlých měly přitom velké vsi rozkládající se v blízkém okolí města, 
zatímco vesnice, jimž bylo přirozeným centrem druhého řádu městečko 
Březová nad Svitavou, respektive ty, které se nacházely na území bývalého 
rumberského léna na jihu panství, nepřesahovaly hranici deseti osedlých. 
Je tedy možno usuzovat, že se městu lépe než okolním vsím podařilo vy-
pořádat se s dlouhodobějšími důsledky války, mezi něž můžeme zahrnout 
i částečnou změnu hospodářské strategie vrchnosti, a že představovalo 
místo s lepším potenciálem pracovních příležitostí, respektive poskytovalo 
výhodnější podmínky pro uspokojování životních potřeb. Nárůst počtu 
městských obyvatel lze přitom vysvětlit, stejně jako v jiných případech, 
pravděpodobně především přistěhovalectvím.70 Částečné vodítko při řešení 
podobných problémů může poskytnout kontextuálně ukotvený rozbor 
pramenů, které jsou s to odpovědět na otázky týkající se přirozené měny 
obyvatelstva, tedy matriky.

Matriky: potvrzení, či korekce?

Církevní matriky, tedy dokumenty vyhotovované za účelem registrace 
křtů, pohřbů a sňatků v rámci dané jednotky církevní správy (farnosti), 
disponují pro historika orientujícího se na problémy demografického cha-
rakteru významným informačním potenciálem. Dovolují řešit otázky zcela 
jiného rázu než prameny zmiňované a použité v předchozích pasážích 
tohoto textu,71 nicméně ani v jejich případě nelze spouštět ze zřetele limity 

69 Viz M a t ě j e k ,  František: Postavení města v rámci panství. In: Kokojanová, Michaela 
(ed.): Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. 
století). Prostějov 1997, s. 73–84. V případě Kroměříže je poměr s velkou pravděpodobností 
vypočítán pro samotné kroměřížské panství.
70 E n n e n ,  Edith: Mitteleuropäische Städte im 17. und 18. Jahrhundert. In: Rausch, 
Wilhelm (ed.): Die Städte Mitteleuropas im 17. und 18. Jahrhundert. Linz 1981, s. 15. 
K městskému přistěhovalectví u nás především M a r e k ,  Jaroslav: O studiu městského při-
stěhovalectví. Sborník Matice moravské 79, 1960, s. 86–111; M i l l e r ,  Jaroslav: Uzavřená 
společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500–1700). Praha 2006, s. 47–75.
71 K nejvýznamnějším tuzemským projektům, které byly zacíleny na rozbor písemností 
tohoto typu, a k různým metodám zpracování jejich dat souhrnně M a u r ,  E.: Historická 
demografie. Zásadní monografií, jež využila agregativní postupy analýzy těchto pramenů při 
řešení otázek týkajících se přirozené měny obyvatelstva v českých zemích raného novověku, 
je D o k o u p i l ,  Lumír –  F i a l o v á ,  Ludmila –  M a u r ,  Eduard –  N e s l á d -
k o v á ,  Ludmila: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha 1999. 
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možného využití, diktované v první řadě komunikačním rámcem spjatým 
s účelem i dobou vzniku těchto písemností. Jde například o nejistotu, zda 
v rámci zvoleného období byly registrovány skutečně všechny události 
zmiňovaného typu, o problémy spojené s určením domovské sídelní jed-
notky jmenovaných osob či s hodnověrností údajů o jejich věku. K tomuto 
typu omezení, s nimiž je v různých modifikacích třeba počítat při rozboru 
jakéhokoliv pramene protostatistického období, přistupují i potíže spojené 
s interpretací získaných dat. Ta totiž bez zasazení do patřičného informač-
ního rámce mohou být příznakem různých, někdy dokonce protikladných 
jevů. Jako pars pro toto zmiňme například data vypovídající o zvýšeném 
počtu úmrtí (pohřbů) v rámci konkrétního dějinného úseku, která při 
izolovaném uchopení mohou signalizovat narůst počtu obyvatelstva 
dané lokality, stejně jako události spjaté s tzv. demografickými krizemi.72 
Při základním rozboru je samozřejmě důležité porovnání údajů o počtu 
pokřtěných (narozených) a pohřbených (zemřelých) v daném období, 
ale jako užitečný se jeví také výpočet průměru těchto cifer pro zvolené 
periody (v závislosti na charakteru kladených otázek), který umožňuje 
odhalit dlouhodobější demografické trendy. I v tomto případě je však 
třeba konfrontovat výsledky s čísly vázanými na konkrétní roky či měsíce.

Pro svitavskou farnost, která zahrnovala město spolu s předměstím, 
dvě vsi nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti – Čtyřicet Lánů 
a Moravský Lačnov, vesnici Javorník, situovanou při hranicích s Českým 
královstvím, a část vsi Hradec nad Svitavou, jedné z vůbec největších sídel-
ních jednotek tohoto typu v rámci svitavského panství,73 máme k dispozici 
církevní matriky vedené od samotného konce 16. století. Pro další farnosti 
pokrývající území svitavského panství se církevní matriky dochovaly až 
z pozdější doby, takže rozbor zacílený na 17. století je třeba omezit právě 
na tuto centrální část svitavské části mírovského patrimoniálního celku.

Vzhledem k rozsahovým možnostem této studie byla vzata v potaz 
především data z evidence křtů a pohřbů ve Svitavách, Čtyřiceti Lánech 
a Moravském Lačnově, která umožňují osvětlit hlavní tendence tzv. přiro-
zené měny obyvatelstva. (V otázce přistěhovalectví či emigrace různého 
druhu jsme odkázáni na prameny jiného typy, jichž však v případě Svitav 

K obecným názorům na daný problém viz tamtéž, s. 1–16, k metodice viz tamtéž, především 
s. 17–41. Autoři využili matriky ze 170 farností (mezi nimi i ze svitavské), ovšem progra-
mově bez rozlišení jednotlivých sídelních jednotek, tedy přiznaně nereflektují rozdíl mezi 
městem a vesnicí (s. 11, 18–20). Dle jejich vlastního vyjádření nemají komplexní závěry pro 
první polovinu 17. století kvůli skrovné pramenné základně velkou relevanci (s. 32n.; počet 
využitelných matrik se pohybuje v řádu jednotek). 
72 K demografickým krizím 17. století viz např. M a u r ,  E.: Obyvatelstvo českých zemí, 
s. 102n., 115n.
73 Státní oblastní archiv v Zámrsku, Sbírka matrik východočeského kraje, inv. č. 9115, 
sg. M-30 2393, matrika svitavské farnosti z let 1599–1688; inv. č. 9116, sg. M-30 2394, matrika 
svitavské farnosti z let 1688–1731. Na titulní straně prvně jmenované knihy je zmíněn rok 
1599, ale zápisy byly vedeny až přibližně od poloviny roku následujícího.
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máme k dispozici jen velmi omezené množství.) Základní údaje pro město 
jsou shrnuty v následující tabulce, která přináší v první řadě průměrné 
hodnoty počtu narozených a zemřelých, vypočítané pro jednotlivá desetiletí, 
a jejich rozdíl.74 Úroveň natality a mortality byla vztažena k předpokláda-
nému počtu obyvatel Svitav s tím, že data, jež poskytují písemnosti vzniklé 
v souvislosti se sestavováním prvního moravského katastru, nebyla z výše 
uvedených důvodů do propočtů zahrnuta. V další tabulce jsou za účelem 
zpřesnění získaného obrazu zmíněny maximální odchylky od středních 
hodnot (s příslušnými roky), které pomáhají odhalit, do jaké míry se 
údaje konkrétních let získanému průměru blížily – v zásadě lze počítat se 
vzorcem čím větší odchylka, tím menší rozptyl údajů ostatních let daného 
desetiletí od průměru.

Tabulka č. 5: Průměrné počty narozených a zemřelých ve Svitavách 
17. století ve vztahu k jednotlivým desetiletím, úroveň natality a mortality

Desetiletí

16
01

–1
61

0

16
11

–1
62

0

16
21

–1
63

0

16
31

–1
64

0

16
41

–1
65

0

Průměrný počet narozených 64,2 64,7 58,8 45,4 53,3
Průměrný počet zemřelých 48,7 45,6 59,4 31,9 46,8
Rozdíl 15,5 19,1 -0,6 13,5 6,5
Natalita 31,1 ‰ 28,7 ‰ 27,7 ‰
Mortalita 22,1 ‰ 29,0 ‰ 23,4 ‰

Desetiletí

16
51

–1
66

0

16
61

–1
67

0

16
71

–1
68

0

16
81

–1
69

0

16
91

–1
70

0

Průměrný počet narozených 55,3 52,5 61,5 73,9 75,5
Průměrný počet zemřelých 36,9 47,4 47,8 61,9 60,0
Rozdíl 18,4 5,1 13,7 12,0 15,5
Natalita (‰) 28,6 ‰ 29,5 ‰ 30,0 ‰
Mortalita (‰) 19,1 ‰ 22,9 ‰ 23,8 ‰

74 Při získání dat z uvedených matrik bylo třeba překonat jistá úskalí, pramenící například 
z poškození některých listů, absence údajů pro některé roky (u křtů i pohřbů jde o rok 1630), 
z neúplnosti záznamů (u křtů i úmrtí jde o léta 1628 a 1629) či z toho, že pro některá období 
nebylo uvedeno místo původu konkrétní osoby. S výjimkou let 1683–1687, kdy rozlišení 
tohoto druhu celoplošně chybí, byl učiněn předpoklad, že absence údaje signalizuje původ 
ve Svitavách (vsi jsou totiž jmenovány). Počet pohřbů ve městě byl pro zmiňovanou část 
osmdesátých let vypočítán vynásobením úhrnného počtu indexem, jež odpovídá průměrné 
hodnotě stavu v obou hraničních obdobích. U konkrétních vsí tento výpočet pro pravděpo-
dobnost velké chyby proveden nebyl.
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Tabulka č. 6: Maximální odchylky od průměrného počtu narozených 
a zemřelých ve Svitavách v 17. století

Desetiletí

16
01

–1
61

0

16
11

–1
62

0

16
21

–1
63

0

16
31

–1
64

0

16
41

–1
65

0

Max. odchyl-
ka – narození 
(rok)

-19,2 (1605)
18,8 (1606)

12,3 (1614) -19,8 (1628) 13,6 (1635) -12,3 (1644)

Max. odchyl-
ka – zemřelí 
(rok)

108, 3 
(1607)

24,4 (1620)
-24,6 (1610)

53,6 (1623) 13,1 (1631)
-11,9 (1636)

21,8 (1646)

Desetiletí

16
51

–1
66

0

16
61

–1
67

0

16
71

–1
68

0

16
81

–1
69

0

16
91

–1
70

0

Max. odchyl-
ka – Narození 
(rok)

13,7 (1655) -18,5 (1662) 19,5 (1679) -12,9 (1684) -17,5 (1696)

Max. odchyl-
ka – zemřelí 
(rok)

23,1 (1654) 35,6 (1666) -19,8 (1671) 48,1 (1684) 17,0 (1692)

Graf č. 2: Průměrné počty narozených a zemřelých ve Svitavách 17. sto-
letí ve vztahu k jednotlivým desetiletím a jejich rozdíl

S ohledem na průměrné počty narozených a zemřelých v jednotlivých 
desetiletích lze situaci ve vsích Čtyřicet Lánů a Moravský Lačnov vyjádřit 
následujícími tabulkami.

-20

0

20

40

60

80

16
01

16
11

16
21

16
31

16
41

16
51

16
61

16
71

16
81

16
91

průměrný počet narozených průměrný počet zemřelých rozdíl



297

R A N Ě N O V O V Ě K É  …

Tabulka č. 7: Průměrné počty narozených a zemřelých ve Čtyřiceti 
Lánech ve vztahu k jednotlivým desetiletím
Desetiletí 1601–1610 1611–1620 1621–1630 1631–1640 1641–1650
Průměrný 
počet naroze-
ných

6,7 10,7 12,3 10,3 8,0

Průměrný po-
čet zemřelých

4,6 5,9 9,9 6,7 8,7

Rozdíl 2,1 4,8 2,4 3,6 -0,7

Desetiletí 1651–1660 1661–1670 1671–1680 1681–1690 1691–1700
Průměrný 
počet naroze-
ných

8,1 11,7 9,1 14,0 18,0

Průměrný po-
čet zemřelých

3,2 3,7 8,4 – 11,8

Rozdíl 4,9 8,0 0,7 – 6,2

Tabulka č. 8: Průměrné počty narozených a zemřelých v Moravském 
Lačnově ve vztahu k jednotlivým desetiletím

Desetiletí 1601–1610 1611–1620 1621–1630 1631–1640 1641–1650
Průměrný 
počet naroze-
ných

13,2 10,8 12,9 12,0 8,9

Průměrný po-
čet zemřelých

5,3 6,6 10,4 9,1 10,0

Rozdíl 7,9 4,2 2,5 2,9 -1,1

Desetiletí 1651–1660 1661–1670 1671–1680 1681–1690 1691–1700
Průměrný 
počet naroze-
ných

10,5 14,7 12,0 15,8 15,9

Průměrný po-
čet zemřelých

5,3 4,5 7,5 – 11,1

Rozdíl 5,2 10,2 4,5 – 4,8

Pokusme se nyní prostřednictvím několika základních tezí přidělit 
uvedeným ciferným údajům význam a zodpovědět mimo jiné otázku, 
do jaké míry lze tato data uvést v soulad se zjištěními předchozích pasáží 
textu. 

Rozdíl průměrného počtu narozených a zemřelých ve městě vykázal 
pouze v jednom případě, a sice ve třetím desetiletí 17. století, zápornou 
hodnotu, která se navíc výrazně blíží nule. Můžeme tedy hovořit o dlou-
hodobém přirozeném přírůstku obyvatel města, pohybujícím se povětšinou 
v rozmezí od deseti do dvaceti osob ročně, a zároveň konstatovat, že se až 
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na výjimky zmíněného desetiletí dařilo poměrně úspěšně zahladit ztráty 
způsobené demografickými krizemi (epidemie morové či jiné nákazy), 
s nimiž bylo město konfrontováno i na počátku století či v první polovině 
osmdesátých let. Průběh křivky počtu narozených podporuje zároveň 
hypotézu, že populační útlum zde nebyl svázán již s poslední fází předbě-
lohorské doby a že nárůst počtu obyvatel nebyl (jak by mohly naznačovat 
údaje lánových rejstříků) spojen až s posledními desetiletími 17. století, ale 
proces přirozeného zahlazování (nepříliš velkých) válečných ztrát započal 
již v padesátých letech. 

Trvalá převaha natality nad mortalitou odpovídá obecnému trendu, 
který byl zaznamenán v souvislosti s českými zeměmi pro období druhé 
poloviny 17. století, stejně jako o něco příznivější poměr těchto veličin 
ve venkovském prostředí oproti městům (při interpretaci položek uvede-
ných u vsí Čtyřicet Lánů a Moravský Lačnov je třeba počítat s tím, že šlo 
o sídelní jednotky s přibližně pětkrát až šestkrát nižším počtem osazených 
domů). Ve vztahu k předpokládanému stavu v první polovině století zde 
pak situace, zohledníme-li průměry za jednotlivá desetiletí, vykazovala 
i přes propad absolutních hodnot příznivější rysy.75

V případě jmenovaných vsí se u rozdílu počtu narozených a zemře-
ných setkáváme se zápornou hodnotou rovněž pouze v jednom případě, 
tentokrát na samotném konci třicetileté války, na rozdíl od města zde 
však bylo dosaženo vysokých kladných čísel ve spojení s šedesátými lety. 
Celkově zde křivky, přes zaznamenatelné paralely, vykazují poněkud jiný 
průběh než ve městě, ovšem bez bližšího rozboru a zohlednění dalších 
vstupních informací se lze pouze dohadovat, zda v tomto směru můžeme 
mluvit o přímé reakci na situaci v městském centru panství. 

Nové světlo do tohoto problému by mohla vnést analýza dat tý-
kajících se uzavírání sňatků ve svitavské farnosti či ještě širším prostoru 
(počty sňatků a především zjištění, v jaké míře byly realizovány vzájemně 
mezi obyvateli města či napříč danými sídelními jednotkami). V souhlasu 
s Eduardem Maurem lze uzavřít, že důležité místo zde pravděpodobně 
připadne kvalitativnímu výzkumu, jehož metody se budou dále profilovat 
v doteku s kulturní historií a antropologií, nicméně dané otázky již přesahují 
vytyčené tematické hranice této studie. 

75 Srov. M a u r ,  E.: Obyvatelstvo českých zemí, s. 103, 115.



299

R A N Ě N O V O V Ě K É  …

Die frühneuzeitliche untertänige Stadt in demographischer 
Sicht 
Zwittau im 17. Jahrhundert in herrschaftlichem Kontext 

Wenn wir von den Angaben hinsichtlich der Zahl bewohnter Häuser ausgehen, darf 
festgestellt werden, dass der Dreißigjährige Krieg aus demographischer Perspektive Zwittau 
(Svitavy) kaum in Mitleidenschaft zog. Zu einem langsamen Rückgang der Einwohnerzahl 
der Stadt kam es in den Nachkriegsjahren, doch diese Verluste wurden im Verlaufe des 
dritten Viertels des 17. Jahrhunderts wieder ausgeglichen, nachfolgend lässt sich ein spür-
bares Anwachsen der Einwohnerzahl beobachten. Die Stadt zählte während des gesamten 
17. Jahrhunderts zu den größeren Siedlungseinheiten dieses Typs in Mähren, im Gefolge 
der Devastation zahlreicher anderer Siedlungsorte und mit fortschreitender Zeit erklomm 
sie höhere Sprossen im Rahmen dieser Skala.

Die Dörfer in der Herrschaft Zwittau waren in dieser Hinsicht weitaus stärker be-
troffen; bezogen auf die Verhältnisse allerdings in der Herrschaft Mürau (Mirov) sowie im 
landesweiten Kontext erwies sich die hiesige Lage als keineswegs besorgniserregend. In 
den Nachkriegsjahren dachte man zudem an eine planmäßige Übersiedlung der hiesigen 
Bevölkerung in mehr in Mitleidenschaft gezogene Gebiete, dessen ungeachtet besitzen wir 
aber mit Blick auf eine eventuelle Realisierung dieser Maßnahmen keine näheren Quellen-
hinweise. Wenngleich Zwittau im Rahmen des Dominiums der Olmützer Bischöfe zu jenen 
Städten gehörte, auf die umgerechnet eine überdurchschnittliche Zahl von Dörfern innerhalb 
der Herrschaft entfiel, sank hier die durchschnittliche Präsenz der städtischen Bevölkerung 
nicht unter 30 Prozent, und mit Ausnahme einer kurzen Zeitspanne in den Nachkriegsjahren 
näherte sie sich dem Niveau von zwei Fünfteln. Angesichts allgemein gültiger Trends darf 
davon ausgegangen werden, dass eventuelle Populationsverluste im Durchschnitt durch 
die Bevölkerung aus den umliegenden Dörfern wieder ausgeglichen wurden, wobei wir 
Zeugnisse dafür besitzen, dass das Zentrum der Herrschaft vornehmlich für Angehörige 
ländlicher Eliten – mitunter deren Nachkommen – attraktiv erschien. Bei der Konfrontation 
mit den Dokumenten städtischer und obrigkeitlicher Provenienz hat sich zugleich gezeigt, 
dass die Hufenregister für die Lösung dieser demografischen Fragen zumindest im Untersu-
chungsgebiet keine verlässliche Quelle darstellen, zumal mit großer Wahrscheinlichkeit deren 
Angaben mit Blick auf den grundlegendes Zweck dieser Dokumente manipuliert wurden. 

Der Unterschied bei den durchschnittlichen Geburten- und Sterbezahlen in der Stadt 
zeigte lediglich in einem Fall, und zwar im dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, einen 
negativen Wert, der sich darüber hinaus stark gegen Null tendiert. Wir können also von einem 
langjährigen natürlichen Anwachsen der Bewohnerzahl der Stadt sprechen, das sich zumeist 
in einem Rahmen zwischen 10–20 bewegte, zugleich darf konstatiert werden, dass es bis 
auf Ausnahmen im erwähnten Jahrzehnt gelang, relativ erfolgreich die durch demografische 
Krisen heraufbeschworenen Verluste (Pestepidemien oder andere Seuchen) auszugleichen, 
denen sich die Stadt auch zu Beginn des Jahrhunderts bzw. in der ersten Hälfte der achtziger 
Jahre gegenübersah. Der Verlauf der Kurve mit Blick auf die Geburtenzahlen stützt darüber 
hinaus die Hypothese, dass der Populationsdämpfer bereits nicht mehr mit der letzten Phase 
der Ära vor der Schlacht am Weißen Berg verbunden war und dass die Zunahme der Bevöl-
kerungszahl nicht (wie die Angaben der Hufenregister anzudeuten vermeinen) nicht mehr 
mit den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts verbunden war, sondern der Prozess des 
Ausgleichs der (nicht sehr großen) Kriegsverluste bereits in den fünfziger Jahren begann.
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Úvodem

Komparace historických procesů, které nesmazatelným způsobem 
ovlivnily společnost v moderní době, jsou již po několik desetiletí meto-
dologickým přístupem, jenž se stal vítanou součástí konceptuální výbavy 
dnešních historiků. Nezastupitelný význam v ní má hledání kritérií, jež by 
jim umožnila lépe než dříve zodpovídat otázku, proč je v dějinách něco 
možno považovat za typické, a to pak odlišit od toho, co je označováno 
jako méně typické, či netypické. Avšak i tato kritéria jsou podmíněna hod-
notovými preferencemi autorů, resp. „otevřeností“ nebo „uzavřeností“ úhlů 
jejich pohledu na věc stejně tak jako jejich představou o kulturních, resp. 
civilizačních rámcích komparace. Klíčovým metodologickým problémem 
je totiž to, zda srovnáváme něco, o čemž se domníváme, že patří do jedné 
(např. evropské) civilizace, nebo tak postupujeme napříč civilizacemi.

Velmi složitou se přitom ovšem také stává otázka, nakolik je korektní 
srovnávat historické skutečnosti, jež se v minulosti vzájemně ovlivňovaly 
skrze intenzivní komunikaci, se skutečnostmi, v nichž byla tato úroveň 
nesrovnatelně nižší. Musíme si přitom ujasnit, zda vycházíme z teze, že 
míra typičnosti v tom, co je komparováno, je přímo úměrná míře komu-
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nikace mezi historickými skutečnostmi, které jsou srovnávány. Není však 
takto chápaný důraz na metodu komparace sofistikovaným projevem euro-
atlantického kulturního imperialismu, tedy silně ovlivněn jeho představou 
integrace či globalizace skrze komunikaci, jež je přenášena z civilizačního 
centra do periférie? Nebo se opíráme o jiný teoretický předpoklad spočí-
vající např. v komunikační interakci mezi centrem a periférií?1 

Aniž bych chtěl tyto problémy řešit, připomínám ještě, že svoji roli 
tu nepochybně sehrává předchozí porozumění výběru toho, co a proč je 
vlastně srovnáváno. Neméně důležitý je modus srovnání, tj. zda náš pojem 
typičnosti je založen na četnosti, resp. opakování určitých skutečností, či se 
opírá o předpoklad univerzálnosti jistých historických procesů, v níž mají 
analogické příčiny analogické následky. Samozřejmě jej lze chápat i jinak, 
např. ve smyslu weberovského ideálního typu, jímž jsou poměřovány 
konkrétní historické skutečnosti. Nicméně však i tento přístup může být 
považován za projev kulturního imperialismu, jenž považuje za samozřejmé 
to, že sua sponte určuje všeobecně závazná kritéria poznání. Tyto i jiné 
skutečnosti jsou zvláště nápadné v historických výkladech moderních ná-
rodotvorných procesů, proto jim zde věnuji zvláštní pozornost. 

Pro tento účel jsem si vybral aktuální a zároveň i metodologicky ná-
padité monografie mezinárodně uznávaného českého historika Miroslava 
Hrocha, nadějného amerického slavisty Davida L. Coopera a předního 
německého znalce dějin střední a východní Evropy Martina Schulze 
Wessela. Důležité pro mě přitom bylo, že uvedení autoři komparují český 
národotvorný proces ať již v širším nebo v užším (v daném případě česko-
-ruském) měřítku s jinými národotvornými procesy. Jejich přístup k věci 
považuji za konceptuálně inspirativní proto, že má potenciál ovlivňovat 
veřejné diskurzy o moderním nacionalismu, a to nejen mezi historiky. 
Aniž bych chtěl být příliš aktuální, domnívám se, že právě vybraní autoři 
mají k danému tématu co říci, neboť jejich výklady vysvětlují moderní 
nacionalismus jako vlivný model skupinového lidského jednání, jež v sobě 
nese jak emancipační, tak i identitotvorný náboj. Zároveň se přímo nebo 
nepřímo dotýkají jeho konfrontačního potenciálu. 

1 K tomu srov. B a y l y ,  C. A.: The Birth of the Modern World 1780–1914. Global Connec-
tions and Comparisons. Malden – Oxford 2004 a M a z o w e r ,  Mark: Dark Continent. Europe’s 
Twentieth Century. New York 1998. Dále viz např. K a e l b l e ,  Hartmut –  S c h r i e w e r , 
Jürgen (eds.): Diskurse und Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts- und 
Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M. 1999 a O s t e r h a m m e l ,  Jürgen: Die Verwandlung 
der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009.
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Miroslav Hroch 

Miroslav Hroch vydal roku 2009 životní dílo završující jeho téměř 
padesátiletý výzkum moderních evropských národů.2 Česká podoba jeho 
knihy je z obsahového hlediska do značné míry totožná s její německou 
verzí Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen 
Vergleich, která vyšla roku 2005 v Göttingenu jako druhý svazek řady „Syn-
thesen. Probleme europäischer Geschichte“ v nakladatelství Vandenhoeck 
& Ruprecht. Vyznačuje se značnými jazykovými kompetencemi autora 
a zejména pak komparativním přístupem, jenž bere jako samozřejmost, 
že pojem Evropy vymezuje geograficky i civilizačně komplexně jako areál 
analogického a zároveň i místně rozdílného národotvorného procesu 
na jejím západě, jihu, severu, středu i východě. Autorův intelektuální záběr 
je vskutku pozoruhodný; jeho text je třeba číst velmi pečlivě i proto, že 
v něm probíhá sofistikovaný, nezřídka otevřeně či skrytě polemický dialog 
s předními autoritami, jež se tímto historickým problémem zabývaly. 

Hroch jej obohacuje svými vlastními badatelskými poznatky, což 
nároky na čtenáře ještě více zvyšuje. Jeho odborný výkon jej řadí mezi 
přední evropské historiky. Česká verze jeho publikace má však i svá spe-
cifika, na něž chci zvlášť upozornit. Již její název, jenž se v českém jazyce 
dokonce rýmuje, je na rozdíl od německého více interpretativní. Navíc 
obsahuje několik nových partií a řadu větších i menších textových vsuvek, 
které výklad z hodnotového hlediska akcentují. Z obou jazykových mutací 
je též zřejmé, že autor patří mezi ty historiky, kteří jsou přesvědčeni o tom, 
že soustavné historické srovnávání, plný respekt ke kauzalitě a pojmově 
přesné stanovení rámcových předpokladů národotvorných procesů jsou 
nejdůležitějšími předpoklady historikovy nestrannosti. 

Pro jeho přístup je zvlášť typické odmítnutí termínu nacionalismus, 
protože jej považuje za příliš subjektivní. V českém znění knihy je tato 
autorská pozice o něco výraznější než v německé. Pojem nacionalismus 
Hroch hodnotí jako zavádějící pro jeho teoretickou neujasněnost a snad 
ještě více proto, že je spojen s negativním či apologetickým hodnocením 
moderních národotvorných procesů. Připouští jej jen pro období, kdy se 
mu národotvorné procesy jeví jako dovršené, tj. potom, co byly vedeny 
„vlastními vládnoucími třídami“, resp. politickými elitami. Tento názor se 
mi nezdá být konceptuálně zcela konzistentní mj. i proto, že Hroch ve své 
periodizaci zároveň připouští, že některá národní hnutí disponovala poli-
tickými elitami již ve vývojovém stádiu národní agitace.3 

2 H r o c h ,  Miroslav: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření mo-
derních evropských národů. Praha 2009. Srov. mou recenzi in: Prager Prager wirtschafts- und 
sozialhistorische Mitteilungen 13, 2011, s. 93–98.
3 H r o c h ,  M.: Národy nejsou dílem náhody, s. 9, 154–155, 157, 189 a zvláště pak 266 an.
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Obě jazykové verze jeho knihy jsou rozděleny do tří částí, z nichž 
první pojednává o národech a nacionalismu jako badatelském problému, 
druhá o zdrojích a složkách národotvorných procesů a třetí o aktivitách 
ve jménu národa. V první z nich autor zaujímá svá stanoviska k prestižním 
konceptualizacím nacionalismu. Výchozí moment formování moderních 
evropských národů vidí v druhé polovině 18. a celém 19. století v celkové 
společenské modernizaci vedoucí ke krizi dosavadních kolektivních identit. 
Na ni aktivně reagují národní předáci tím, že nabízejí paralelně vznikající 
občanské veřejnosti nové pojetí sounáležitosti vycházející z jednotícího 
konceptu moderního národa, jenž se potom snaží prosadit do společenské 
praxe. 

Pro Hrochův postoj je též charakteristické, že poněkud nostalgicky 
kritizuje současnou nadprodukci teorií nacionalismu. Z nich některé chápe 
jen jako módní, a tak nastoluje důležitou otázku „seriózního“, „módního“ 
či „redundantního“ v současném vědeckém bádání. K tomu dodejme, že 
do první části svého českého výkladu nově vřadil typologii, která přesněji 
kategorizuje současné teorie nacionalismu (primordialistická, pereniali-
stická, modernistická a postmodernistická), jejímž autorem je Anthony 
Smith. Hroch je v ní zahrnut mezi modernisty vzhledem k tomu, že vychází 
z určující role hospodářských a sociálních proměn moderní doby v náro-
dotvorných procesech.4 Zcela nový je zde výklad o multietnických říších, 
jakožto politickém rámci národních hnutí,5 v němž je však jeho komparace 
poněkud kusá. Navíc nepřihlíží k badatelskému konceptu „hybridní kultu-
ry“, jenž začal před více než dvaceti lety rozpracovávat pro habsburskou 
monarchii Moritz Csáky.6

Na začátek druhé části českého textu Hroch zařadil zcela novou kapi-
tolu o odkazu minulosti,7 která není v německé jazykové mutaci obsažena. 
Opírá se přitom o názor, že na prahu národotvorných procesů existovaly 
v každém etnickém společenství v různé míře objektivní, tj. „reálně pře-
žívající“ relikty minulosti, s nimiž se setkávala většina jeho potenciálních 
příslušníků. Této skutečnosti pak mohli využít předáci národních hnutí, 
když začali do utváření moderních národů vnášet sofistikovanější formy 
historismu. Obrozenečtí agitátoři si tedy nemohli v době, kdy bylo vě-
decké bádání o minulosti na vzestupu, národní dějiny libovolně vymýšlet 
ve smyslu představ některých postmodernistů; nicméně je mohli více či 
méně mytologizovat, míní Miroslav Hroch. S tímto stanoviskem lze plně 
souhlasit. Nicméně však k němu musím poznamenat, že relikty minulosti, 
resp. její hmotné a písemné prameny, mohli i vědečtí historikové vykládat 

4 Tamtéž, s. 42 an.
5 Tamtéž, s. 55–60.
6 Srov. alespoň slovenský překlad: C s á k y ,  Moritz: Kolektivné identity v strednej Európe 
v období moderny. Bratislava 1999.
7 H r o c h ,  M.: Národy nejsou dílem náhody, s. 64–79.
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podle své národní příslušnosti zcela odlišně. Tato skutečnost je totiž zvlášť 
dobře patrná na výkladu minulosti českých zemí již před rokem 1848.8

Vrcholem autorova výkladu je v obou jazykových verzích jeho textu 
„Typologie národních hnutí podle jejich vztahu k procesu modernizace“.9 
Navazuje v ní na svoji mnohem starší periodizaci národních hnutí malých 
evropských národů (1968) na fázi A (vědecký zájem o jazyk, historii a kul-
turu národa), B (národní agitace) a C (národní hnutí a jeho politizace).10 
Tento koncept nyní sofistikuje skrze kritéria přijetí politického programu 
(PP), získání státnosti (NS), nástupu demokratizace a ústavnosti (BR) 
a průmyslové revoluce (IR), inspirován jeho modifikací, kterou provedl 
H.-J. Puhle (1994). Zároveň jej vztahuje na všechna evropská národní hnutí 
19. století, tj. na ty národotvorné procesy, které se na rozdíl od státních 
národů týkaly neprivilegovaných etnických skupin.

Podle Hrochova názoru se dají po vzájemné komparaci rozdělit 
do šesti skupin: 1. národně sjednocující hnutí (Němci a Italové), 2. inte-
grující národní hnutí ( a. Norové a Maďaři, b. Češi), 3. opožděná národní 
hnutí (Slovinci, Litevci aj.), 4. povstalecká hnutí (a. Srbové, Řekové, b. Iro-
vé), 5. úspěšná desintegrovaná hnutí (Katalánci, Vlámové), 6. neúspěšná 
desintegrovaná hnutí (a. Galicijci, Bretonci, b. Velšané, Baskové). Vzájemně 
se odlišovaly především svou asynchronností, tj. nejen začátkem a dobou 
trvání, nýbrž i pořadím fází, v nichž probíhaly. Přitom bych ovšem více 
zdůraznil, že jejich rozdílná časová i obsahová struktura byla z hospodář-
ského, sociálního, politického, geopolitického a kulturního hlediska více či 
méně rozdílná. Autor tento fenomén komentuje ovšem spíše příležitostně 
než soustavně. Akcentuje totiž srovnání národních hnutí se státními národy, 
které je pro něj z hlediska jeho kritiky pojmu nacionalismus důležitější. 

Opírá se přitom o svou solidně propracovanou komparaci, jež mj. 
usiluje o relativizaci vědecké váhy interpretace moderních národů v jed-
nosměrných kategoriích „civilizačně vyspělý Západ“ oproti „civilizačně 
zaostalému Východu“. Vůči takto pojatému srovnávání lze ovšem namítnout 
například to, že nezahrnuje analogické procesy příznačné pro severní a jižní 
Ameriku. Právě je se snažil metodologicky neotřelým způsobem uchopit 
Benedict Anderson prostřednictvím analytických kategorií „imagined com-
munity“, „creole pioneers“ a „print-capitalism“, jež byly inspirovány kulturní 
antropologií. Jazyková a do jisté míry i historická komponenta národních 
hnutí charakteristická pro Evropu v nich hraje přitom jen podružnou roli.11 

8 Srov. např. Š t a i f ,  Jiří: Historici, dějiny a společnost I. Praha 1997, s. 156 an.
9 H r o c h ,  M.: Národy nejsou dílem náhody, viz hl. s. 124 an.
10 H r o c h ,  Miroslav: Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern 
Europas. Praha 1968, passim. 
11 K tomu srov. český překlad: A n d e r s o n ,  Benedict: Představy společenství. Úvahy 
o původu a šíření nacionalismu. Praha 2008. 
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K tomu poznamenejme, že kulturní konstrukce a interakce měly 
v Hrochově výkladu zpočátku jen druhotný význam. Proto je sympatické, 
že se nyní staly předmětem jeho reflexe. Sytěji je tento badatelský posun 
akcentován v nové vsuvce do českého textu, již autor uzavírá svým akcentem 
na „subjektivní, [tj.] volní složku národotvorného procesu“. Tomuto problému 
se věnuje v třetí části své knihy. Pozoruhodná je jeho kapitola o národně 
relevantních rozporech, pojednávající mj. o rozporech mezi státy a národy, 
reflektující nerovnoměrnost vývoje, a zejména pak akcentující rozpory 
vyplývající z celkové společenské modernizace. 

Přitom se ovšem snaží poněkud voluntaristicky oddělit vlastní ná-
rodotvorný proces národních hnutí (viz fáze AB a BC), jehož konfliktní 
potenciál po mém soudu nedoceňuje, od jeho nacionální fáze po dosažení 
národního státu (viz fáze PP a NS), jejíž konfliktní potenciál považuje již 
za varovný.12 Rád souhlasím s jeho výkladem úlohy jazykových požadavků 
v rámci některých národních hnutí, neboť přináší přesvědčivé argumenty 
o tom, že tyto národy nevznikly proto, že byly včetně svých jazyků „vymy-
šleny“, nýbrž proto, že jazyková emancipace byla ve své podstatě reakcí 
na společenskou inferioritu neprivilegované etnické skupiny.13 Nezdůraz-
ňoval bych však tak robustně limity vzestupné sociální mobility, neboť se 
domnívám, že paralelně mohlo jít i o otázku uznání úlohy národních vůdců 
jako programově směrodatných osobností a někdy také o jejich romantic-
kou představu o tom, že podobni starověkým hrdinům zachraňují svým 
jazykovým programem „svůj“ národ od hrozící záhuby. 

Za zvlášť důležité považuji Hrochovo zjištění, že jazyk a dějiny 
hrály mnohem výraznější úlohu v těch národních hnutích, jež se dlouho 
potýkala s neúplnou sociální strukturou. Při této příležitosti se opět vrací 
k národotvornému potenciálu mýtů, registruje integrační význam národ-
ních symbolů a akcentuje roli národních slavností jako důležitého, podle 
jeho mínění však druhotného, faktoru ve vytváření společného národního 
vědomí. Konfliktní potenciál vymezování národního prostoru ve smyslu 
teritoriální hranice oproti „těm druhým“ označuje jako typický opět až pro 
nacionální fázi národotvorných procesů. V multietnickém prostředí habs-
burské monarchie se však zjevně projevoval již v době předbřeznové, což je 
nejvíce patrné z Šafaříkova Slovanského zeměvidu (1842) a předbřeznových 
publicistických polemik na téma národnostní statistiky.14 

Hrochova kniha o utváření evropských národů patří ke směrodatným 
výkladům této tematiky. Autor si dobře uvědomuje, že některé z jeho 

12 H r o c h ,  M.: Národy nejsou dílem náhody, s. 153 an.
13 Tamtéž, s. 221 an.
14 Š t a i f ,  Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851. Praha 
2005, s. 117 an. K tomu srov. H a s l i n g e r , Peter: Nation und Territorium im tschechischen 
politischen Diskurs 1880–1938. München 2010, jenž ovšem nebere starší tradici konfliktů 
o národní území v úvahu.
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shrnujících tezí, jichž je v tomto textu celá řada, si budou vyžadovat další 
ověření. Největší přínos tohoto pojednání spatřuji v kvalifikované typologii 
evropských národních hnutí a jejich komparaci s národotvornými procesy 
u státních národů. Oba Hrochovy přístupy posunuly historické bádání 
na tomto poli na teoreticky propracovanější, konceptuálně sofistikovanější 
a co do konkrétních poznatků bohatší úroveň ve srovnání s tím, jak tomu 
bylo dosud. Zároveň nikterak nezastírám, že pojem nacionalismus považuji 
pro další historické bádání za stále funkční, a to nejen proto, že provokuje 
podnětné diskuse, nýbrž i proto, že jej lze chápat z teoretického hlediska 
jako „neutrální“. 

Naše kladná či záporná hodnocení nacionalismu nezabrání totiž tomu, 
aby se v národotvorných procesech objevoval jako hodnotově ambivalentní 
fenomén. Dále si myslím, že jeho použití je třeba všestranně dekonstruovat; 
tedy poukázat prostřednictvím verifikovatelné analýzy na to, kdo, kdy, proč 
a k čemu jej používá. Tímto směrem můžeme postupovat ještě důsledněji 
než Miroslav Hroch. To však neznamená, že tento pojem musíme zcela 
odmítnout; spíše bychom si měli klást otázku, proč se vyznačuje takovou 
vitalitou, přestože je významnými vědeckými autoritami zamítán jako 
nevědecký a neobjektivní. Stejně tak je důležité si na menších sociálních 
strukturách ověřovat, do jaké míry se v nich projevovaly hodnotové kódy 
různých typů národotvorných procesů jako dominantní. V tomto směru 
je třeba vzít soustavněji v úvahu nejen roli jednotlivých generací, nýbrž 
i rodiny, vzájemných vztahů mužů a žen a jejich výchovy dětí. Otevřenou 
otázkou, jež by si zasloužila soustavnější komparaci, přitom zůstává, nakolik 
byl rodinný soulad v průběhu 19. století konstitutivním, komplementárním 
či jen paralelním faktorem akulturace českého nacionalismu ve středních 
vrstvách, jež byly pro úspěch jeho společenské legitimizace nejdůležitější. 

David L. Cooper 

Pojednání amerického slavisty Davida L. Coopera o roli estetiky 
v ruském a českém národotvorném procesu je čtením po mnoha strán-
kách inspirujícím.15 Je tomu tak proto, že autorovi se podařilo neotřelým 
způsobem vysvětlit hodnotové aspekty moderního nacionalismu, jež pova-
žuje za konstitutivní, v kontextu komparativně pojatých kulturních dějin. 
Ke svému výkonu je skvěle disponován svou dokonalou znalostí ruského 
a českého jazyka, solidní analýzou zvolené problematiky i interpretační 
kreativitou, s níž rozvíjí své teoretické inspirace. Otevírá tak mj. cestu k žá-
doucímu dialogu mezi teorií literatury, jejími dějinami a kulturně oriento-

15 C o o p e r ,  David L.: Creating the Nation. Identity and Aesthetics in Early Nineteenth 
Century Russia and Bohemia. DeKalb 2010. Srov. mou recenzi in: H-Soz-u-Kult, 02. 12. 2011.
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vanými sociálními dějinami. Na druhé straně však mi jeho akcent na logiku 
estetických souvislostí moderního nacionalismu umožňuje uplatnit k jeho 
textu kritické připomínky, jež vyplývají z poněkud odlišného zorného úhlu.

Cooperova kniha je rozdělena do tří základních výkladových kom-
ponent; jednotlivé kapitoly jsou však průběžně očíslovány. Jejich názvy 
velmi dobře naznačují to, o co autorovi jde. Některé z nich byly publi-
kovány již dříve. Tato okolnost ovlivnila celkovou strukturu jeho knihy, 
v níž není uplatněn důsledně chronologický, nýbrž problémový přístup. 
Důvod, proč Cooper srovnává estetické aspekty národotvorného procesu 
v Rusku a v Čechách, je čtenáři odhalován postupně. Jeho text je navíc 
provázen jistou rafinovaností, neboť mu z teoretického i metodologického 
hlediska jde o mnohem víc než jen o to předvést svou slavistickou kvalifi-
kaci. Konceptuálním východiskem jeho pojetí je totiž evropský spor mezi 
tradicionalisty a modernisty o výklad antického kulturního dědictví.16 

Tato názorová konfrontace začíná ve Francii na konci 17. století. Šlo 
v ní hlavně o to, zda je možno považovat Homérovu poezii stále za ne-
dostižný, tedy klasický vzor estetických hodnot pro současnou literaturu 
nebo jen za specifický projev národní kultury starověkých Řeků. Tento 
spor spadá do období, v němž se v řadě evropských zemí otevírala mož-
nost formou zmodernizované, polemické či jinak chápané „nápodoby“ 
konstruovat soudobou literaturu jako svébytnou vůči té klasické. Pak si 
ovšem musela vytvořit „vlastní“ literární tradici a opřít se o tvůrce schopné 
dostat se literární tvorbou „ve svém rodném“ jazyce na stejnou, či dokonce 
vyšší estetickou úroveň než antičtí básníci nebo na ně navazující klasicističtí 
spisovatelé, zdůrazňuje David L. Cooper.

Modernisté Voltairova typu pak vytěžili z krize literárního klasicismu, 
v němž již homérské či jiné antické estetické a žánrové vzory nebyly schopny 
uspokojit literární potřeby měnící se společnosti, koncept jednotlivých ná-
rodních literatur. Podle Coopera vedla totiž tato krize v různých kulturních 
prostředích k analogickým konstrukcím, které vyústily ve vznik moderního 
nacionalismu. Jeho kniha je založena na tezi, že tento model sehrál mezi léty 
1800–1830 též rozhodující roli jak v ruském, tak i v českém národotvorném 
procesu. Jeho průběh usměrňoval zvlášť výrazně fenomén překladovosti, 
resp. přejímání, jejž autor chápe ve shodě s Antoinem Bermanem jako 
konstitutivní prvek každé kultury, neboť se jako tvořivý proces obohacuje 
tím, že se aktivně vyrovnává s výzvami kulturní jinakosti.17 

Cooper dále vychází z teze, že při vzniku moderní české a ruské lite-
ratury nešlo v její překladovosti, resp. přejímání „cizích“ literárních vzorů 
o daň kulturnímu opožďování, nýbrž o obecně platné paradigma, jímž 
se řídily i „vyspělejší“ národní kultury. Ponechává přitom ovšem stranou 

16 C o o p e r ,  D. L.: Creating the Nation, s. 19 an.
17 Tamtéž, s. 89 an., 100 an., 182–183.
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nepochybnou asymetričnost proporce překladovosti v jednotlivých národ-
ních kulturách. Jeho pasáže o literárním kulturním imperialismu jakožto 
důsledku územní expanze carského Ruska směrem k Orientu, se totiž ubírají 
poněkud jiným směrem. V zásadě totiž vždy jde, jak se domnívám, o to, že 
každý kulturní překlad v sobě obsahuje fenomén distribuce symbolické 
moci nad kulturními hodnotami. Setkáváme se s ním v podobě interakce 
mezi tím, co je překládáno a tím, kdo to překládá. 

Jen konkrétní historické analýzy mohou tedy zjistit, do jaké míry to, 
co je překládáno, kulturně kolonizuje překladatele, a do jaké míry je tomu 
naopak, tedy do jaké míry překladatel dokáže kulturně kolonizovat to, co 
překládá. Představit si lze samozřejmě i „ne-kolonizační“ koncept rovnováhy 
symbolické moci mezi tím, co je překládáno, a tím, kdo překládá. K tomu 
dodejme, že v této souvislosti Cooper poukazuje na tendenci některých 
sympatizantů děkabristů v Rusku klást důraz na kulturní podřizování „cizí-
ho“ tomu „našemu“, což lze však považovat za obvyklou kolonizační praxi 
v jakékoliv z jejích podob. Puškinovu literární práci s orientálními náměty 
vidí ovšem v tomto směru poněkud ambivalentněji. Českou obrozeneckou 
literaturu jako možnou volbu mezi kulturním imperialismem a kulturním 
dialogem bezprostředně nehodnotí. 

Z kontextu jeho výkladu však vyplývá, že za charakteristickou pro ni 
považuje spíše tendenci druhou než tendenci první, tj. dialogickou. Otázku 
diametrálně odlišné sociální struktury hlavních tvůrců moderní národní 
literatury v Rusku a Čechách ponechává rovněž stranou, stejně tak jako 
různé modality jejich vztahu ke státu a společnosti, v nichž uplatňují své 
kulturotvorné ambice. V Rusku byla totiž ve sledované době značná část 
literární, resp. kulturní elity ne nevýznamnou součástí mocenského esta-
blishmentu. V českých poměrech tomu bylo zcela jinak. Čelní obrozenci 
zde usilovali o to, aby se v rámci stávajících poměrů stali novou, resp. 
alternativní elitou. Proto rozvíjeli novou národní literaturu, jež byla vůči 
té oficiální alternativní. V případě úspěchu počítali též s tím, že se budou 
pokoušet o vlastní, tj. autonomní, kulturní politiku.18 

Ostatně i atmosféra napoleonských válek, v nichž se, poněkud 
nadneseně řečeno, národy stávaly „hybateli“ dějin, má pro Cooperovu 
konceptualizaci zvoleného tématu jen komplementární význam. Středem 
přepokládané logiky národotvorného procesu se mu v ruském případě stal 
mnohovrstevnatý a zároveň i víceznačný pojem narodnosť, jenž má v zá-
padním kulturním okruhu nejblíže k pojmu národní svébytnosti. Zvlášť jej 
přitom zajímá, jak se projevoval v dobových literárněvědných diskursech 
o estetickém dědictví francouzského a do jisté míry i německého literárního 
klasicismu na straně jedné a v romantických inspiracích na straně druhé. 
Významnou úlohu v tomto směru sehrála celá řada osobností, zejména pak 

18 Srov. Š t a i f ,  J.: Obezřetná elita, passim. 
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A. A. Bestužev-Marlinskij, W. Küchelbecker, O. M. Somov, D. V. Venevitinov 
a P. A. Vjazemskij. Zvláštní roli měly v této souvislosti Puškinovy úvahy 
o vztahu národního charakteru a klasičnosti v Shakespearově dramatické 
tvorbě. Stejně tak tomu bylo s jeho kritickou distancí vůči západnímu 
romantismu jako literárnímu modelu, o němž se nedomníval, že by mohl 
sám o sobě vytvořit vyšší národní kulturu. Důraz totiž kladl na potřebu 
vzniku ruské literární veřejnosti, jež by se stala nejen klientem, nýbrž 
i posuzovatelem relevance svým „duchem“ ruské literární tvorby.19 

Akcent na literární základ národotvorného procesu Cooperovi umožňuje 
pozitivní zhodnocení osob, jež byly dosud vnímány jako reakční, či alespoň 
konzervativní. Za jejich hlavní představitele můžeme považovat ruského ad-
mirála A. S. Šiškova a hraběte S. S. Uvarova. Oba se totiž významně zasloužili 
o vytváření ruské literární kultury jakožto výchozí komponenty ruského 
národotvorného procesu. Oba byli prezidenty Ruské akademie věd a po jis-
tý čas i ministry národní osvěty. Šiškov proslul svým důrazem na klíčovou 
roli kultivace ruského jazyka při utváření národní kultury. Zároveň se stal 
editorem staré ruské literární památky Slovo o polku Igoreve (1805), o jejíž 
autenticitě se vede spor. Roku 1820 přeložil do ruštiny a vydal podvržený 
Rukopis královédvorský, jenž byl českými obrozenci považován za „důkaz“ 
původní literární tvorby v českém jazyce. Uvarov zase proslul jako tvůrce 
reformy ruského středního školství (1828) na bázi známé triády pravoslaví – 
samoděržaví – národnost, a tak přispěl ke vzniku moderní ruské inteligence. 
Na ruských univerzitách založil též profesury slavistiky, jejichž představitelé 
udržovali čilý styk se vzdělanci jiných slovanských národů.20

V českém obrozeneckém prostředí Cooper zdůrazňuje literární dis-
kurs o vztahu rodící se moderní národní literatury ke klasickému estetické-
mu dědictví. Jeho protagonisty se stali Josef Jungmann, František Palacký, 
Pavel Josef Šafařík a Jan Kollár.21 K tomu dodejme, že tehdy byla klasická 
literární estetika jedním z mála nástrojů symbolické moci, skrze nějž mohla 
tato skupina českých obrozenců legitimizovat své kulturotvorné ambice 
oproti renomovanému zakladateli moderní slavistiky Josefu Dobrovskému. 
Cooper přitom ovšem nebere příliš v úvahu, že mohlo jít spíše o účelovou 
než o fundamentalistickou strategii. Víme totiž, že klasická prozodická 
norma časomíry, jež měla společně s libozvučností určovat progresivní 
estetiku novočeské básnické tvorby, se v literární praxi českého národního 
obrození neprosadila jako závazný vzor. 

František Palacký, jenž společně s Šafaříkem takto chápanou estetiku 
propagoval ve spisu Počátkové českého básnictví, obzvláště prosodie (1818), 
došel navíc k závěru, že šlo spíše o projev mladického elánu než o nalezení 
konstitutivní komponenty české kultury. Stopy humanistické klasičnosti, 

19 C o o p e r ,  D. L.: Creating the Nation, s. 217 an.
20 Tamtéž, s. 244 an.
21 Tamtéž, viz zvl. shrnutí na s. 206 a závěr na s. 251–257.
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s níž se seznámil v době svých bratislavských studií, jsou ovšem patrné 
v jazyku jeho syntézy českých dějin, již vydával v letech 1848–1876. Přitom 
je velmi obtížné posoudit, nakolik jde o bezděčnost, či záměr. K tomu 
připomeňme, že do kulturotvorné hry českých obrozenců vstupoval ná-
davkem nejen romantismus, nýbrž i svou povahou ještě osvícenský ency-
klopedismus. Dále to bylo tzv. lidové osvícenství a konečně i obezřetný 
liberalismus, který byl dobře patrný právě u Palackého. 

Romantické vlivy, jež Cooper ve své knize příliš neanalyzuje, význam-
ně přispěly k posunu od estetiky forem literární tvorby k estetice inspirova-
né přírodou a lidovou kulturou. Zejména pak akcentovaly morální estetiku 
obdivu ke geniálnímu činu ve prospěch národa. Ta pak měla po mém soudu 
větší potenciál ovlivňovat širší společenské představy o ideálech národní 
svébytnosti než klasicismem poznamenaná literární tvorba českých obro-
zenců, jež měla ostatně jen velmi omezený okruh čtenářů. Stejně tak bych 
mohl zmínit roli historie, statistiky, kartografie, etnografie a tereziánských 
školských reforem jako nepominutelných impulzů ovlivňujících moderní 
národotvorné procesy v době, které je Cooperova kniha věnována. 

Pro tuto studii má svůj význam též skutečnost, že Cooper se na ně-
kolika místech svého textu kriticky vymezuje vůči pojetí českého náro-
dotvorného procesu u Vladimíra Macury a Miroslava Hrocha. Nesouhlasí 
totiž s Macurovou hlavní tezí, že ranou českou obrozeneckou literaturu 
je třeba považovat za pouhé simulacrum, tj. za kulturní nápodobu vyspě-
lejších literárních kultur (zejména pak té německé), které jsou pro tohoto 
českého literárního historika přirozeným, a tudíž i organickým, vyjádřením 
již existující národní kultury. Cooper se totiž domnívá, jak již víme, že 
nápodoba je přirozenou vlastností každé kultury, jež se utváří v kontaktu 
s jinými kulturami. Na rozdíl od Macury proto zastává názor, že kulturní 
stereotyp nápodoby není zvláštností českého národního obrození, nýbrž 
obecnou charakteristikou, jež provází vznik řady moderních národů. Ten 
však podle něj není možný, pokud není provázen konstituováním „jejich“ 
národních literatur. Sociální aspekt této tendence pak spatřuje v zintenziv-
nění společenských a kulturních vztahů mezi tvůrci a klienty formujícího 
se „národního“ literárního trhu.22

Vůči Miroslavu Hrochovi se Cooper vymezuje proto, že tento český 
historik nebere ve své komparativní periodizaci evropských národních hnutí 
v úvahu, že jejich „reálné“ politické zájmy není možno chápat odděleně 
od jejich kultury. Americký slavista se totiž domnívá, že kultura se neváže 
jen k estetice a hodnotám, nýbrž že je svou vlastní povahou politická.23 
K tomu bychom mohli poněkud bourdieuovsky poznamenat, že má v sobě 
zakódován potenciál symbolické moci, jenž se přenáší do dalších polí lid-

22 Tamtéž, s. 255 an. 
23 Tamtéž, s. 29, 209, 256.
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ského jednání. Cooper tak vychází z poněkud fundamentalistické teze, že 
kultura je ve společnosti výchozí konstitutivní veličinou.

Činí tak ovšem poněkud redukcionalisticky na úkor alternativního 
konceptu, jenž i estetiku zařazuje do interakčních relací, v nichž se může 
váha jednotlivých komponent měnit v čase a prostoru případ od případu. 
Celkově je zřejmé, že generačně mladší Cooper (* 1970) je na rozdíl 
od Macury (1945–1999) a Hrocha (* 1932) výrazně ovlivněn „kulturním 
obratem“ ve společenských vědách, jenž následoval po „obratu lingvistic-
kém“ s jeho důrazem na textovou reprezentaci společenské skutečnosti. 
Zároveň se však zdá, že stále nezodpovězeným problémem je to, jaké úhly 
pohledu na svět nám vlastně kulturní obrat otevírá, a jaké zase uzavírá. 
Je tedy otevřenou otázkou, zda fundamentalisticky chápané texty nejsou 
vlastně naším „vězením“, z něhož lze vyjít ven jen tehdy, když za jeho 
mřížemi najdeme nějaké „neuvězněné“ pomocníky.24 

Martin Schulze Wessel

S tendencí srovnávat národotvorné společenské procesy v českých 
zemích a Rusku se nyní setkáváme mnohem častěji než dříve. V této sou-
vislosti si povšimněme publikace německého odborníka na dějiny východní 
Evropy Martina Schulze Wessela (* 1962).25 V jeho i Cooperově případě jde 
o předpoklad, že modernizační procesy lze v různých kulturních okruzích 
komparovat díky tomu, že přes veškeré své rozdílnosti v sobě zahrnují 
značnou míru analogie. Tento předpoklad jim pak umožňuje nápaditou 
interpretaci zvolené problematiky. Takový přístup imponuje nejen šíří 
využitých pramenů a jazykovými kompetencemi, nýbrž i tím, že minulost 
oba autoři vidí poněkud jinýma očima než jejich čeští a ruští kolegové, 
jejichž odbornou produkci navíc velmi dobře znají. 

Oba tedy otevírají vskutku závažnou otázku, jaké možnosti mají 
současné společenské vědy ve své snaze přesvědčivě analyzovat obecný 
civilizační problém spočívající v různorodé škále vztahů mezi obecným 
a jedinečným. Martin Schulze Wessel vychází z analogičnosti modernizač-
ních přeměn, k nimž se otevřela cesta revolucí roku 1848 v českých zemích 
a revolucí roku 1905 v Rusku. Návazně mu jde o revoluce, resp. revoluční 
změny, v letech 1918–1920 v Československu a v letech 1917–1922 
v Rusku. Vhodnou komparativní rovinu pro 20. století spatřuje (inspirován 
Cliffordem Geertzem) v okolnosti, že zásadní mocenské převraty musí 

24 Srov. E l e y ,  Geoff: A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society. 
Ann Arbor 2008, passim, viz zvl. s. 193–203.
25 S c h u l z e  W e s s e l ,  Martin: Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katho-
lische und russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und 
in Russland 1848–1922. München 2011. Srov. mou recenzi in: H-Soz-u-Kult, 01. 06. 2012. 
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jejich aktéři legitimizovat před širší veřejností s ohledem na symbolický 
rámec stávající kultury, v němž se protíná vědomí minulosti s problémy 
přítomnosti a vizemi budoucnosti.26

Konceptuální rámec jeho komparace se opírá o přesvědčivé argumen-
ty. Jak katolická církev v habsburské monarchii, tak i pravoslavná církev 
v Rusku měly totiž na „svém“ území nejen výsadní postavení, nýbrž si 
se státem také poskytovaly vzájemné zdůvodnění vlastní existence. Oba 
státy posilovaly svůj vliv na tyto největší církve v souvislosti s bojem proti 
Osmanské říši, který prohluboval jejich multietnický charakter. Podle 
Martina Schulze Wessela tím chtěly získat vítanou podporu pro mravní, 
resp. hodnotovou integraci různorodého obyvatelstva. Státní dohled nad 
církvemi pro něj však neznamená, že by tyto mocnosti chtěly vytvářet tlak 
na proces sekularizace ve smyslu dekonfesionalizace, či dokonce dechris-
tianizace. Zreformovaná katolická a pravoslavná církev pro ně totiž byly 
ničím nenahraditelným nástrojem kulturní homogenizace. 

V tomto společném mocenském rámci je nejdůležitějším fenoménem 
autorovy komparace skutečnost, že v Rusku i českých zemích se nižší 
duchovenstvo začalo formovat jako specifická zájmová skupina jak vůči 
„okolní“ společnosti, tak vůči církevní vrchnosti. Zejména vůči episkopátu 
vystupovaly do popředí jeho snahy po demokratizaci církve. Zároveň se 
tito disentéři pokoušeli o aktivní vyhledávání styčných bodů se společností, 
která se jim začala vzdalovat díky své sekularizaci. Jistá problematičnost 
takto pojaté komparace spočívá v tom, že v českých zemích uplynulo mezi 
léty 1848 a 1918 sedmdesát let povětšinou evolučního vývoje, kdežto 
v Rusku proběhlo mezi revolucemi roku 1905 a 1917 jen dvanáct let 
revolučních a válečných turbulencí. Zároveň se zde tradičně uplatňovaly 
způsoby legitimizace moci, v jejichž rámci se vyvinula jen chabá kultura 
vzájemného uznání individuí či různých společenských a kulturních skupin 
skrze vyjednávání. Nízká míra gramotnosti a prostorová rozlehlost Ruska 
rovněž neumožňovala oslovovat veřejnost sofistikovanými a k „těm dru-
hým“ tolerantnějšími apely.

Na druhé straně je zřejmé, že autorova komparativní analýza má pevně 
stanoveny problémové okruhy, na něž se disentérští duchovní jak v čes-
kých zemích, tak i Rusku programově soustřeďovali. Mezi ně patří témata 
náboženství a politika; episkopát, klérus a stát; společenská marginalizace 
duchovních a jejich sebereflexe; nacionalizace liturgie a náboženského 
konfliktu. V jeho přístupu k věci hrají klíčovou roli specifické průzkumy 
„veřejného mínění“, jež byly roku 1905 podniknuty Svatým synodem, který 
řídil pravoslavnou církev v Rusku a roku 1918 radikály z řad reformních 
katolických duchovních v Československu. Právě ony mu totiž poskytly 
vítanou možnost plasticky nahlédnout do půdorysu reformních očekávání 

26 S c h u l z e  W e s s e l ,  M.: Revolution und religiöser Dissens, s. 117.
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v řadách duchovenstva. Tyto historické prameny nechápe jen jako pouhý 
odraz reformních snah, neboť je interpretuje zároveň jako důležitý faktor 
konstrukce církevní reformy, zejména pak jako snahu o usměrňování 
a homogenizaci postojů respondentů tím, že odpovídají na stejné otázky.27 

V ruském případě byly dotazníky určeny pravoslavným biskupům 
v souvislosti s chystaným svoláním pravoslavného koncilu (1917), jenž 
ve své reakci na revoluční proměny ruské společnosti obnovil samospráv-
nost církve. Po více než 200 letech byl zase zvolen ruský pravoslavný 
patriarcha, jenž se však v průběhu několika let dostal do přímého střetu 
s bolševickou mocí. Pravoslavnými biskupy mohli být nyní voleni i světští 
duchovní, na rozdíl od dřívější praxe, kdy jimi byli jen řeholní kněží, žijící 
v askezi a celibátu. Další reformy otevřely i pro laiky jisté možnosti podí-
let se na řízení pravoslavné církve; k výrazné modernizaci jejího vztahu 
k ostatním sférám společenského života však nedošlo. K tomu dodejme, že 
reformní skupina světských duchovních nebyla v Rusku ani příliš početná, 
ani programově vyhraněná. Navíc se z regionálního hlediska soustřeďovala 
na Petrohrad, a po jistou dobu se dokonce kryla anonymitou.

V českém případě existovaly oproti Rusku již v sociální rovině 
církevní reformy značné rozdíly, neboť disentérští duchovní tu navazo-
vali na spolkové tradice občanské společnosti. Již před první světovou 
válkou založili, inspirováni katolickou modernou, Jednotu katolického 
duchovenstva (1902, resp. 1895–1907). Ta byla potom na nátlak biskupů 
rozpuštěna, avšak roku 1918 došlo v Čechách a na Moravě k její obnově. 
Stalo se tak ovšem na mnohem širší personální bázi, než tomu bylo před-
tím. Zrušena byla opět rozhodnutím episkopátu v lednu 1920.28 Na rozdíl 
od revolučních let 1848–1849, kdy existovala v reformních požadavcích 
jistá shoda mezi katolickými duchovními české a německé národnosti, 
byla předválečná i poválečná Jednota katolického duchovenstva povýtce 
českou záležitostí. Ostatně i mezi katolickými duchovními jako takovými 
byli příslušníci české národnosti v českých zemích nadreprezentováni vůči 
svým německým kolegům.29

Z mocenského hlediska autor vidí jako jistý komparační limit sku-
tečnost, že ateistický bolševický stát a převážná část pravoslavné církve se 
vůči sobě stavěly s narůstající čelnou konfrontací. V českém případě lze 
naopak hovořit o značné vstřícnosti reformního duchovenstva k novému 
československému státu. Ten se vůči katolické církvi, resp. hierarchii 
vymezoval prostřednictvím kulturního boje, pohybujícího se oproti bol-
ševickému Rusku stále v rámci demokratického chápání ideologických 
konfliktů. Do popředí přitom stavěl Masarykův existenciálně-antropologický 

27 Tamtéž, s. 233–262.
28 Srov. M a r e k ,  Pavel: Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, 
pedagoga a politika. Olomouc 2013, s. 76 an.
29 S c h u l z e  W e s s e l ,  M.: Revolution und religiöser Dissens, s. 163.
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koncept křesťanství a revitalizaci historických reminiscencí na husitské 
snahy po autentičtějším křesťanství. 

Schulze Wessel přitom ponechává (až na ojedinělou zmínku)30 stra-
nou osvícenský koncept katolického kněze jakožto duchovního pastýře 
otevírajícího se „vnějšímu“ světu, který do katolického reformního diskursu 
přinesla pastorální teologie.31 Tento koncept se však po roce 1860 dostá-
val do stále větší krize vzhledem k dynamickému rozvoji české národní 
společnosti. Zejména pak šlo o její sociální kompletaci, díky níž byli du-
chovní vytlačováni z dosavadních společenských pozic sekulární inteligencí 
v dosud bezprecedentní míře. Pro mimocírkevní sebeuplatnění se jim totiž 
nabízely jako prestižní více méně jen kulturní role českého spisovatele či 
možnost se veřejně angažovat v politickém katolicismu, zejména pak v jeho 
křesťansko-sociálním směru.32 

Obecněji uznávaným českým beletristou se z katolických duchovních 
stal před první světovou válkou Jindřich Šimon Baar, jinak též vůdčí činitel 
poválečné Jednoty katolického duchovenstva. Jeho mnohem radikálnější 
reformní kolega Bohumil Zahradník-Brodský zůstával přes hojnost své 
literární produkce přece jen druhořadým českým autorem. Právě on však 
roku 1918 zorganizoval zmíněnou dotazníkovou akci. Na 6 000 rozesla-
ných dotazníků obdržel však jen 2 161 odpovědí, které ukázaly na několik 
limitů podpory radikální verze reformních snah českého katolického du-
chovenstva; pouze 1 712 respondentů totiž odpovědělo na všechny otázky 
souhlasně, 402 částečně souhlasně a 47 zcela nesouhlasně. Proti zrušení 
celibátu se z částečně souhlasících vyslovilo 382 a proti zesvětštění kněž-
ského „civilního“ oděvu 287 duchovních. Ostatně i někteří z těch, kteří 
byli pro zrušení celibátu, nehodlali se svými družkami, povětšinou farskými 
hospodyněmi, vstoupit do řádného manželského svazku. Poválečný reform-
ní program katolických duchovních navíc vykazoval výraznější podporu 
v Čechách než na Moravě, kde se kněží vymezovali vůči svému okolí více 
elitářsky. Bylo tomu tak zřejmě i proto, že sekularizační tlak nepociťovali 
tak intenzivně jako v Čechách.33 

Autor pak konstatuje, že reformní disentérství mělo v českém i ruském 
případě analogické důsledky. V lednu 1920 vznikla v Praze odštěpenecká 
Církev československá. Umírněnější část reformních katolických duchov-
ních potom i nadále setrvala ve svazku katolické církve. V květnu 1922 
byl v bolševickém Rusku dán reformními duchovními popud ke vzniku 
nového náboženského uskupení. Tato živoucí církev (Lebendige Kirche) 

30 Tamtéž, s. 58.
31 Srov. N e š p o r ,  Zdeněk: Výchova kněží a jejich působení na přelomu 18. a 19. století. 
Lidé města 8, 2006, č. 2, s. 9–44.
32 Srov. M a r e k ,  Pavel: Čeští křesťanští sociálové. Příspěvek k problematice programových 
a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894–1938. Olomouc 2011, 
passim, zvl. s. 110 an.
33 S c h u l z e  W e s s e l ,  M.: Revolution und religiöser Dissens, s. 251–260.
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ovšem nenalezla ani v řadách duchovenstva, ani mezi věřícími příliš velký 
ohlas. Roku 1941 byla sovětskou mocí zrušena. Autor v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jak v Československu, tak v sovětském Rusku šlo spíše 
o výsledek vnitřního disentérství než o instrumentalizaci vnitrocírkevních 
rozporů novou státní mocí. 

Snahu těchto dvou nových států vytvořit si vůči sobě vstřícnou cír-
kev považuje tedy za druhotnou. Konstatuje též, že větší míra legitimity 
tohoto odštěpenectví byla v českých poměrech dána poměrně úspěšnou 
konstrukcí Jana Husa jakožto společného místa paměti spojujícího histo-
rickou snahu o církevní reformu s moderní národní identitou. Na Moravě 
měla ovšem větší integrační potenciál cyrilometodějská tradice. V Rusku 
pak ve srovnání s těmito poměrně živými místy paměti chyběl dostatečně 
atraktivní historický symbol. Jeho roli nebyla totiž schopna zaujmout 
revitalizace vzpomínek na původní pravoslavný patriarchát, jíž chyběly 
integrační osobnosti. Ještě méně se tu dařilo znovupřipomínání ideálu 
rovnosti mezi prvními křesťany. 

Shrňme tehdy: Schulze Wesselova kniha přináší vskutku bohaté a zá-
roveň i promyšleně strukturované poznatky, jež bude muset další bádání 
na tomto poli brát se vší vážností v potaz. Místy přitom též naráží na jisté 
limity v chápání modernity u některých reformních duchovních. Toto 
omezení se jak v Rusku, tak i v českém prostředí projevovalo mj. různou 
mírou antisemitismu. Jeho stopy můžeme totiž pozorovat u předních re-
formních protagonistů jak v nápadně konzervativní variantě antikapitalismu  
(J. Š. Baar), tak i v „levicovém“ zdůvodnění třídního pojetí pravoslavné 
náboženské obce (V. D. Krasnickij). V mnoha směrech podnětná mono-
grafie Martina Schulze Wessela otevírá též důležitou konceptuální otázku, 
do jaké míry lze pojmout historikovu komparaci jako dialog mezi průbě-
hovou analogičností modernizačních sociálních procesů a hodnotovou 
variabilností kulturních prostředí, v nichž k nim dochází. 

Závěrem

Hrochova, Cooperova a Schulze Wesselova monografie se zabývají 
tématy, která zaujímají důležité místo v dějinách dlouhého 19. století. Pokud 
bychom chtěli hledat jejich další spojnici, pak bychom ji nalezli v konceptu 
společenské modernizace. Těsnější vazbu s ním nalézáme nepochybně 
u Miroslava Hrocha, jehož záběr je ve srovnání s jeho kolegy také nejvíce 
objektivistický a komparativní. Kulturní rámce modernizace přitom chápe 
jako komplementární vzhledem k tomu, že klade důraz na obecnou snahu 
po emancipaci těch vrstev, resp. příslušníků neprivilegovaných etnických 
skupin, které se pod tlakem modernizačních fenoménů, jako byla krize 
legitimity starých elit, nová, resp. buržoazní ústavnost, nezadatelná občan-
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ská práva či průmyslová revoluce, nechtěly smířit s dosavadní hierarchií 
společenských vztahů. Tato emancipace se odehrává ve formě národního 
hnutí, jež se dostává tak či onak do relevantních rozporů se státem, v němž 
k němu dochází. 

Úsilí národních hnutí o společenskou změnu je provázeno využitím le-
gitimizačního instrumentária národní identity, jež se liší od tradiční etnicity 
tím, že moderní národ je chápán jako suverénní kolektivní osoba, která má 
svá nezadatelná práva, a jeho členové jsou si formálně rovni. Perspektivně 
pak národní hnutí usilují v různé míře i o vlastní stát. Miroslav Hroch je 
pojímá jako integrální součást historického pokroku, proto jejich konfliktní 
potenciál vidí především v konfrontacích s představiteli establishmentu 
stávajícího státu. Méně jej zajímají konflikty mezi těmi národními hnutími, 
jejichž cíle nejsou jen vzájemně neslučitelné, nýbrž se týkají i stejných nebo 
analogických území, která považují za „svá“. Ještě méně se pak vyjadřuje 
ke konfliktům uvnitř jednoho národního hnutí o jeho programovou ori-
entaci. Soustřeďuje se totiž na formativní stádia, v nichž je otázka vztahu 
jednotlivých národních hnutí ke stávajícímu státu stále otevřená. I proto 
se snaží vyhýbat ambivalentnímu pojmu nacionalismus. 

David L. Cooper klade pojem emancipace ve srovnání s Hrochem 
spíše do metanarace svého výkladu. Jeho důraz na konstitutivní roli este-
tiky pro vymezení moderního národa nepochybně otevírá nové možnosti 
historického přístupu; odmítá přitom oddělování identity a kultury od moci, 
resp. politiky. Klíčová je pro něj přitom analýza hodnot, na nichž se usta-
novují moderní národní literatury. Pojem modernizace má pro něj proto, 
na rozdíl od Hrocha, význam literární modernizace. Společenský konflikt 
mu víceméně splývá s literárním sporem. Počíná si přitom ovšem poněkud 
fundamentalisticky na úkor ostatních národotvorných tendencí. Neřeší totiž 
otázku, nakolik lze ty národotvorné procesy, k nimž docházelo bez vazby 
na klasické kulturní dědictví antiky, vysvětlit aktivním dialogem s klasickými 
estetickými východisky. Estetiku národotvorných procesů můžeme totiž 
po mém soudu stejně tak dobře vysvětlit etnosymbolicky hodnotovými 
kódy vkusu, asi tak, jako když se na „starou“ podnož naroubuje „nový“ 
roub. Ten se může úspěšně ujmout jen v těch případech, když jej stará 
podnož přijme za svůj. Pokud se tak nestane, pak uschne.

Schulze Wessel se k problematice moderních národotvorných pro-
cesů vyslovuje jen zprostředkovaně. Společenská modernizace získává 
v jeho knize podobu sekularizace, kterou chápe jako fenomén kulturní 
a sociální a ve svých předpokladech a důsledcích též politický. Z kul-
turně-antropologického hlediska pak poukazuje především na obecnější 
problém, a to, do jako míry jsou „staré“ společenské autority schopny se 
vyrovnat s fenoménem společenské změny. Toto téma nepochybně přesahuje 
analýzu církevních poměrů; zejména pak vnáší do konceptu modernizace 
výrazněji fenomén ambivalence. Poukazuje totiž, ať již přímo nebo nepřímo,  
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na význam těch společenských konfliktů, jež zvlášť výrazně vstupují 
do našich diskursů na téma, která z konfliktních stran, a čím, je schopna 
se obecněji legitimizovat jako nositel společenského či obecného dobra. 
V jeho pojetí jde spíše o otevřený proces než o přesvědčení, že směr spo-
lečenského pokroku je něčím, co je samozřejmé. 

Zároveň přitom otevírá nové možnosti chápání společenské role 
disentérství v modernizačních procesech. K tomu dodejme, že pokud tato 
forma skupinového nesouhlasu s establishmentem získá na společenské 
závažnosti, pak ji lze chápat jako pohyb v několika scénářích. Za prvé se 
ve stávající mocenské konfiguraci může prosadit jeho potlačení. Toto úsilí 
pak může, ale také nemusí, být spojeno s opětnou inkluzí „kajících se“ 
disentérů. Za druhé jde o scénář vystoupení disentérů ze stávající mocen-
ské konfigurace s cílem ustanovit nové (paralelní) zájmové společenství. 
Za třetí může jít o jejich více či méně úspěšnou snahu o proměnu statu 
quo. Disentéry přitom mohou být i vůdčí představitelé národních hnutí, 
zejména pak ti, kteří se snaží stát alternativní společenskou elitou. 

Domnívám se však, že ani tyto tři typy disentérství jeho komparaci 
historikovi neusnadní, neboť stále stojí před problémem, jak vlastně vy-
světlí jisté sémantické napětí mezi průběhovou analogičností a kulturní 
variabilitou historických procesů odehrávajících se na různých místech 
ve stejných či různých časech. Nicméně mu však mohou poněkud usnadnit 
jeho orientaci v minulosti. Přitom je zřejmé, že snahy, jejichž cílem bude 
přehledný a zároveň i dostatečně plastický výklad průběhu modernizace 
v českých zemích, se bez zodpovědného zvážení přínosu podobných mo-
nografií, jako je Hrochova, Cooperova a Schulze Wesselova, neobejdou. 
Je tomu tak zejména proto, že na konceptualizaci tohoto tématu vytvářejí 
vskutku vítaný tlak. Je tomu tak i proto, že jsou (i když v rozdílné míře) 
ochotné přijmout tezi, že v konceptu společenské modernizace může jít 
o intenzivní interakci mezi změnou a setrvačností mnohem více než o ký-
ženou cestu pokroku v dějinách. Zároveň nás podněcují k tomu, abychom 
brali soustavněji v kritický potaz ty interpretace národotvorných procesů, 
jež se je stále snaží více či méně jednostranně instrumentalizovat jako 
konfrontaci mezi civilizační vyspělostí a civilizační zaostalostí, či dokonce 
jako boj dobra se zlem. 

Der tschechische Nationsbildungsprozess als Komparation

Der Autor konzentriert sich in seiner Analyse darauf, wie der tschechische Nations-
bildungsprozess dargestellt, in breitere Kontexte eingeordnet und in ausgewählten kompa-
rativen Herangehensweisen bewertet wird. Diese Vorgehensweise wird gewählt, weil der 
Verfasser davon ausgeht, dass dieser Methode eine konzeptionelle Inspiration innewohnt 
und sie zugleich das Potential beinhaltet, die öffentlichen Diskurse über den Nationalismus 
zu beeinflussen. Zu diesem Zweck hat er folgende Publikationen ausgewählt, die in den 
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zurückliegenden fünf Jahren erschienen sind: 1. Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. 
Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů (Die Nationen sind kein Resultat 
des Zufalls. Die Ursachen und Voraussetzungen der Formierung moderner europäischer 
Nationen). Prag 2009; 2. David L. Cooper: Creating the Nation. Identity and Aesthetics in Early 
Nineteenth Century Russia and Bohemia. DeKalb 2010; 3. Martin Schulze Wessel: Revolution 
und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen 
Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848–1922. München 2011. Die genannten 
Werke bieten nämlich einen übersichtlichen und zugleich auch ausreichenden plastischen 
Einstieg in die Interpretation der Modernisierung in den böhmischen Ländern im langen 
19. Jahrhundert. Zugleich geht es um historische Herangehensweisen auf hohem methodo-
logischen Niveau, die den tschechischen Nationsbildungsprozess „von außen“ betrachten, 
und zwar aus mehreren Perspektiven im Vergleich zu dem, was in der tschechischen Histo-
riographie Gang und Gebe ist. Wenngleich in unterschiedlichem Umfang, signalisieren sie 
auch die Bereitschaft die These anzunehmen, dass es sich im Konzept der Modernisierung 
wesentlich stärker um eine intensive Interaktion zwischen Veränderung und Beharren als 
um den erhofften Weg des Fortschritts in der Geschichte handeln kann. Zugleich regen sie 
uns dazu an, systematischer und kritischer jene Interpretationen nationsbildender Prozesse 
in Betracht zu ziehen, die sich weiterhin bemühen diese mehr oder weniger einseitig als 
Konfrontation zwischen zivilisatorischer Reife und zivilisatorischer Rückständigkeit zu in-
strumentalisieren bzw. schließlich als Kampf zwischen Gut und Böse darzustellen.
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Following the postponing of the elections planned for 1968, in a time when a mild 
strengthening of the decision-making power of the voters was expected, a vote took place 
for all representative bodies in 1971 along with the first direct vote into the federal organs. 
The formal result of almost complete participation and support of the candidates of the 
National front hid the mechanism of preparations and the methods of posttotal apparate 
led by the Czechoslovak Communist Party (KSČ), which removed the pro-reform forces 
along with uncensured debate. The study evaluates the normalization elections based 
on the research of the political sources and noting the contrast between the formally 
legislated instruments of freedom in reality however suppressed by agitation and pressure. 
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První ze čtveřice řádných volebních hlasování v období normalizace 
představuje specifický okamžik ve vývoji československé občanské společ-
nosti v době nesvobody. Po odkládání voleb původně plánovaných na rok 
1968 totiž proběhlo hlasování, jehož výsledek předčil očekávání samotných 
organizátorů normalizace. Zatímco poprvé byly volby odloženy ještě před 
srpnovou invazí z důvodu hlubší demokratizace, odklad z podzimu 1969 vedl 
k odstranění proreformních sil z politického života a vyřazení svobodného 
rozhodování. Za nezajímavým výsledkem téměř stoprocentní účasti a pod-
pory kandidátů Národní fronty (NF) v roce 1971 se však skrývají přípravy, 
jejichž analýza umožňuje pochopit metody a nástroje posttotalitního aparátu 
v čele s Komunistickou stranou Československa (KSČ) od centrální úrovně 
až po nižší složky politickosprávních orgánů (kraje, okresy, obce).

Předkládaná studie navazuje na stať Volby očekávané a odkládané 
(1967) 1968–1971,1 která pojednávala o přípravách a odkladech voleb 1968 

1 Š i k u l a ,  Martin: Volby očekávané a odkládané (1967) 1968–1971. Od liberalizující 
politiky KSČ k upevnění posttotalitní moci. ČMM 132, 2013, s. 83–112.
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a o prodlouženém funkčním období poslanců všech zastupitelských sborů 
zvolených v roce 1964 nebo jmenovaných v souvislosti s federalizací Čes-
koslovenska v letech 1968–1969. Pokud jde o územní vymezení výzkumu, 
tato stať se vrací k některým dříve studovaným regionům (oblasti s tradiční 
podporou Československé strany lidové /ČSL/) a vedle nich sleduje i jiné. 
Hlavním cílem studie je představení charakteru prvního normalizačního 
hlasování na pozadí legislativních i politických pokynů a jejich aplikace 
ve vybraných regionech a na určitých politickosprávních úrovních. 

Text vychází z původního pramenného výzkumu zaměřeného na le-
gislativu, navazující politické směrnice a archivní prameny, jež přibližují 
práci politických a správních orgánů na centrální i krajské úrovni (Národní 
archiv, oblastní archivy, Archiv bezpečnostních složek) a úrovni okresů 
i obcí (Státní okresní archivy). Nedostatkem materiálů předsednictev 
okresních výborů (POV) KSČ a rad okresních národních výborů (ONV) je 
ale ne zcela jednotný systém statistických výkazů. Bylo proto nutné opustit 
záměr komparace více okresů ve všech ukazatelích o volbách – někde např. 
chybějí souhrnné informace o politickém složení a dodatečný výzkum nebyl 
možný vzhledem k některým nepřístupným fondům. Písemné prameny2 
doplňuje dobový tisk a propagační materiály. 

Soudobá literatura k československým volbám v době nesvobody 
zachycuje sledované období obecněji. Oskar Krejčí se problematiky dotýká 
v monografii o volbách,3 specifika poválečných voleb před rokem 1989 
analyzuje v komparativní studii Jakub Charvát4 a přehled o charakteru 
voleb a některých volených orgánů podává slovníková příručka vydaná 
Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.5 K původně plánovaným volbám 
1968 se vztahuje studie Ondřeje Felcmana, jenž se podílel i na edici do-
kumentů ke sledovanému období.6 Svědectví o bezprostřední účasti v pro-
cesu politické reformy a o důsledcích nástupu normalizace přináší práce 
Zdeňka Mlynáře7 a z žánru tzv. memoárové literatury doplňují poznání 

2 Citované úryvky z dobových dokumentů jsou ponechány v původním znění včetně 
jazykových chyb.
3 K r e j č í ,  Oskar: Nová kniha o volbách. Praha 2006. Jedná se o kapitolu Období 
byrokratického socialismu (1948–1989), s. 243–250.
4 C h a r v á t ,  Jakub: Volby a komunistické Československo (v komparativní perspektivě). 
In: Kocián, Jiří – Pažout, Jaroslav – Rákosník, Jakub: Bolševismus, komunismus a radikální 
socialismus v Československu. Svazek VII. Praha 2010, s. 15–60, k otázce plánovaných 
a odložených voleb v roce 1968 na s. 44–45.
5 Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989. Praha 2006.
6 F e l c m a n ,  Ondřej: Postoj Národního shromáždění k volbám do národních výborů na jaře 
1968. In: Radvanovský, Z. (ed.): Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad 
Labem 2003, s. 131–138; C i g á n e k ,  František –  F e l c m a n ,  Ondřej (edd.): Národní 
shromáždění. Květen 1967 – srpen 1968. (Ediční řada Prameny k dějinám československé krize 
v letech 1967–1970. 3/1). Praha – Brno 2002. 
7 M l y n á ř ,  Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. Kolín nad Rýnem 1979; t ý ž :  Problémy 
politického systému. Kolín nad Rýnem 1987.
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zde sledovaného období vzpomínky Karla Löbla.8 V širším kontextu nelze 
opomenout studii Davida Frodla o Pavlu Wonkovi,9 v níž autor přibližuje 
perzekuci bojovníka za lidská práva usilujícího o kandidaturu při posledních 
normalizačních volbách roku 1986; zajímavou popularizační prací v „retro 
stylu“ je kniha Vzpomínáte?,10 jež formou dobových příspěvků, fotografií 
a vzpomínkových poznámek mapuje život v první dekádě normalizace 
včetně voleb v roce 1976. Úlohu nekomunistických stran v regionálním 
měřítku analyzují např. monografie Karla Konečného o ČSL na Novo-
jičínsku a o lidové a socialistické straně na Olomoucku. Stejný autor se 
v samostatné studii podrobně zabývá politickým katolicismem a vývojem 
ČSL v letech 1948–1989.11

V roce 1971 proběhly po sedmileté přestávce volby do všech stupňů 
zastupitelských sborů a na centrální a republikových úrovních první přímé 
volby do ustavených federálních orgánů. Tato studie si neklade za cíl vyčer-
pávající analýzu, nýbrž se pokouší v chronologickém sledu otevřít otázky 
konkrétních procesů od přijetí legislativy v červenci 1971 až po očekávaný 
výsledek hlasování a metodou sondy doložit tyto jevy primárně na úrovni 
okresů, na níž ostatně ležela hlavní tíha praktické organizace voleb. 

Příprava voleb v mocenské režii KSČ – kandidatura, komise 
a propagace 

Události po srpnu 1968 přiřkly dalšímu vývoji jiné priority a výcho-
diskem k provedení nadvakrát odkládaných voleb se stal až XIV. sjezd 
Komunistické strany Československa (KSČ) v květnu 1971, jenž završil 
proces konsolidace a personálních čistek.

8 L ö b l ,  Karel: Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu. Praha 2012.
9 F r o d l ,  David: Nezávislý kandidát Pavel Wonka. Východočeské listy historické 26, 
2009, s. 131–144.
10 Š k á p í k o v á ,  Jitka –  H o u s e r ,  Jiří –  H o f f m a n ,  Ivan: Vzpomínáte? 
Takoví jsme byli. Praha 2009.
11 K o n e č n ý ,  Karel: Československá strana lidová na Novojičínsku 1948–1990. Olomouc 
2008; t ý ž :  Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olo-
moucku. Příspěvek k dějinám Národní fronty. Brno 2006; t ý ž :  Politický katolicismus v letech 
komunistické totality – Československá strana lidová 1948–1989. In: Český politický katolicismus 
1848–2005. Brno 2008, s. 371–446.
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Tabulka 1: Legislativní cesta (1968–1971) k prvním normalizačním 
volbám12

Datum schválení Číslo zákona Název
11. 4. 1968 52 Usnesení Předsednictva Národního shromáždění 

o zrušení usnesení předsednictva Národního shro-
máždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů 
a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty 
pro volby do národních výborů

24. 6. 1968 77 Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání 
Československé socialistické republiky

26. 6. 1968 83 Ústavní zákon ze dne 26. 6. 1968 o skončení voleb-
ního období národních výborů, Národního shromáž-
dění a Slovenské národní rady

27. 10. 1968 143 Ústavní zákon o československé federaci
15. 10. 1969 117 Ústavní zákon o prodloužení volebního období 

národních výborů, národních rad a Federálního 
shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních 
a vojenských soudů

6. 7. 1971 43 Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 
a 103 ústavního zákona o československé federaci

6. 7. 1971 44 Zákon o volbách do Federálního shromáždění
7. 7. 1971 53 Zákon České národní rady o volbách do České ná-

rodní rady
7. 7. 1971 54 Zákon České národní rady o volbách do národních 

výborů v České socialistické republice
8. 7. 1971 57 Zákon České národní rady, kterým se mění zákon 

č. 69/1967 Sb. o národních výborech

Vlastní volební kampaň byla rozdělena na tři etapy: do XIV. sjezdu 
KSČ (koncepce voleb a legislativy), od sjezdu do vyhlášení voleb (schvá-
lení zákonů a příprava výběru kandidátů) a od vyhlášení do skončení 
voleb. Po schválení legislativy předsednictvo Ústředního výboru (ÚV) 
KSČ 16. 7. 1971 schválilo plán politicko-ideového zabezpečení voleb, 
rozdělující propagační kampaň rovněž na tři etapy: ideová příprava voleb 
(do zasedání ÚV KSČ v září 1971), od vyhlášení voleb do předvolebních 
schůzí a závěr kampaně včetně volebních dnů. 

Klíčová část volebního procesu byla tedy zahájena přípravami na úrov-
ni politických orgánů v červenci 1971 a s blížícími volbami sílila agitace 
pro kandidáty NF, kteří měli být volebním aktem fakticky jen manifestačně 
potvrzeni. Národní fronta zastřešující formálně kandidaturu politických 
a zájmových uskupení však byla spojena zejména s organizačně-technickou 
stránkou příprav a průběhu voleb, zatímco rozhodující slovo ve výběru 
kandidátů měly příslušné orgány komunistické strany. Schválená koncepce 

12 Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1968, 1969 a 1971.
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měla demonstrovat skutečnost, „že velká většina našeho národa uznává vedoucí 
úlohu Komunistické strany Československa, pevně stojí za socialistickými ideály, 
za socialismem, na pozicích internacionalismu.“ 13 Roli KSČ podrobně rozpra-
covala vnitrostranická směrnice z července 1971.14 Docházelo i k situacím, 
kdy centrální orgány direktivně nominovaly do krajů a okresů kandidáty 
z ústředí, kteří tam v čase voleb ani dříve nebydleli, což v otázce zákono-
dárných sborů směrnice otevřeně připouštěla: „Za kandidáty do FS, ČNR 
a SNR budou navrženi i funkcionáři ústředních orgánů. Ústřední výbor KSČ 
dohodne s krajskými výbory strany, v kterém volebním obvodu budou členové 
ÚV KSČ a funkcionáři ústředních orgánů kandidovat.“  15 Podobná praxe 
mohla nastat též u nekomunistických kandidátů, kde bylo nejmarkant-
nějším případem „zvolení“ čestného předsedy ČSL a bývalého ministra 
zdravotnictví Josefa Plojhara z Prahy do Sněmovny lidu v kroměřížském 
volebním obvodu v rámci Jihomoravského kraje.16

Výchozím okamžikem pro dohled na přípravu voleb bylo zřízení 
politických komisí na konkrétních úrovních výborů KSČ,17 jejichž členy 
tvořili vedoucí funkcionáři strany, komunisté z národních výborů a z orgánů 
Národní fronty. Význam komisí spočíval v řízení operativní přípravy voleb, 
sledování politické situace a zejména v tzv. kádrové přípravě – v hodno-
cení a výběru funkcionářů zastupitelských sborů. Stranické pokyny kladly 
důraz na součinnost KSČ s vlastními organizacemi v závodech, aby byla 
zajištěna prostupnost kontroly ke všem přípravným procedurám. Vedoucí 

13 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), A2/3 Sekretariát ministra vnitra – III. díl, 
inv. č. 1688, krabice 52, předsednictvo ÚV KSČ 16. 7. 1971, plán politicko-ideového zabez-
pečení všeobecných voleb v r. 1971.
14 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971. Praha 1971, s. 3–4 a 6.
15 Tamtéž, s. 8. Kandidátem bez přímého vztahu k regionu byl např. Ing. Otakar Šimůnek 
z Prahy (narozen v Náchodě), předseda Ústřední rady družstev, bývalý ministr i místopřed-
seda vlády a bývalý předseda Státního plánovacího úřadu, kandidující v okrese Žďár n. S. 
v Jihomoravském kraji, ačkoliv do té doby kandidoval za Východočeský, předtím za Pardu-
bický kraj. Žďárský okres před volbami navštívil a v rozhovoru pro týdeník Vysočina mj. 
řekl: „Prostudoval jsem velmi podrobně volební program žďárského okresu […]. Jsem přesvědčen, 
že jsou zde všechny podmínky k tomu, aby se společná práce dařila, […], aby žďárský okres dosáhl 
[…] podstatného rozvoje. A bude pro mne ctí, budu-li moci k tomuto cíli – svými zkušenostmi […] 
přispět.“ Z ústředních funkcionářů KSČ kandidoval v Jihomoravském kraji také Antonín Himl, 
předseda Ústředního výboru českého Socialistického svazu mládeže, později předseda Ústřed-
ního výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu a předseda Československého 
olympijského výboru. Oba příklady nebyly jistě ojedinělé a jejich analýza by ukázala další 
rys formálnosti hlasování. Vysočina, č. 46, 18. 11. 1971 a ABS, A2/4 (Sekretariát ministra 
vnitra – IV. díl), inv. j. 103, přehled o složení navrhovaných kandidátů (SL, SN, ČNR, SNR).
16 Kandidatury lidovců byly přirozeně ovlivněny procesem vnitřní konsolidace strany 
a kádrování v letech 1970–1971. Stále vlivný expředseda ČSL Josef Plojhar se nechal zvolit 
do sněmovny lidu za Kroměřížsko, „kam kupodivu pravidelně několik dní v měsíci opravdu do-
jížděl a v některých záležitostech ve prospěch svého obvodu intervenoval.“ Ke kandidatuře a vlivu 
J. Plojhara podrobněji K o n e č n ý ,  K.: Politický katolicismus, s. 433.
17 Tamtéž. Jednalo se o ÚV KSS, krajské výbory (KV) KSČ, Městské výbory (MV) KSČ 
v Praze a v Bratislavě, okresní výbory (OV) KSČ, MV KSČ v Brně, Plzni, Ostravě, Košicích 
a obvodní výbory KSČ v Praze a v Bratislavě.
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krajští a okresní tajemníci KSČ měli do 20. 8. 1971 projednat přípravu 
voleb, programy a návrhy kandidátů s představiteli ostatních stran NF 
a trvalým cílem byla práce komunistů v orgánech a organizacích Národní 
fronty, kam bylo nutno přenášet závěry ze schůzí KSČ a zpět informovat 
vyšší stranické orgány. 

Ještě před zahájením nominace kandidátů provedly stranické orgány 
do konce července zhodnocení práce zastupitelských sborů všech stupňů 
a jejich poslanců, přičemž ve věci politických postojů směrnice uváděla: 
„Poslance, kteří se plně osvědčili ve svěřené funkci, jsou oddáni věci socialismu 
a proletářského internacionalismu, stranické orgány doporučí buď jako kandi-
dáty do vyššího zastupitelského sboru, do zastupitelského sboru, v němž působili, 
nebo pro posílení nižších zastupitelských orgánů.“  18 Výběr vedl k preferování 
dělníků, rolníků, příslušníků socialistické inteligence, členů brigád sociali-
stické práce, nejlepších členů KSČ a ostatních politických stran a lidí, kteří 
se tzv. „osvědčili“ v politické a veřejné práci. Naopak vyřazeny byly osoby 
vyloučené z KSČ či z ostatních stran a u kandidátů se zrušeným členstvím 
v KSČ měla být kandidatura individuálně posouzena. Zvláštní pozornosti 
se dostalo rozhodnutí o obsazení funkcí předsedů národních výborů, i když 
ti byli formálně voleni až po volbách na ustavujících schůzích.19

Tabulka 2: Kádrové hodnocení poslanců na příkladu končícího ONV 
Havlíčkův Brod20

Celkový po-
čet poslanců 

končícího 
ONV

Z toho
doporučeni 
k opětovné 
kandidatuře

k individuálnímu 
posouzení kandi-

datury

nedoporučeni 
k další kandida-

tuře
KSČ 66 40 8 18
ČSS 5 1 – 4
ČSL 3 1 – 2
Bezpartijní 13 7 – 6
Celkem 87 49 8 30

Z komplexních hodnocení končících poslanců vyplynuly tři možnosti 
posouzení (srov. tabulku 2) a vedle apolitických důvodů (kupř. věk, odchod 
do důchodu, přetížení funkcemi, odstěhování aj.) nejsou v kontextu s nor-

18 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, s. 8.
19 Např. v okrese Kolín bylo ze 75 předsedů národních výborů (MěstNV, MNV) doporu-
čeno k další kandidatuře jen 39 funkcionářů. SOkA Kolín, ONV Kolín, bez inv. č., zápisy rady 
ONV I/1 (1972), 6. 1. 1972, Informativní zpráva o průběhu volební kampaně a ustavujících 
plenárních zasedání MěNV a MNV, s. 2.
20 SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ Havlíčkův Brod, inv. č. 79, kart. 53, POV KSČ 4. 8. 1971, 
f. 65–72.
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malizací překvapující důvody jako je nevýraznost v politických postojích 
či nedostatečná angažovanost.21 Přesto např. v novém havlíčkobrodském 
ONV došlo ke snížení počtu členů KSČ ze 75 % (po volbách v roce 1964) 
na cca 60 %, a to ve prospěch bezpartijních.22

Zásadním faktorem nedemokratického výběru byla kritéria pro složení 
zastupitelských sborů. Deklarované pozici dělnické třídy jako rozhodující 
složky československé společnosti mělo odpovídat výraznější zastoupení 
dělníků a družstevních rolníků ve všech typech volených orgánů, přirozeně 
s přihlédnutím ke struktuře obyvatel jednotlivých územních obvodů. Poli-
tická zásada nadpoloviční většiny poslanců z řad KSČ se ale ukázala jako 
ne vždy splnitelná na úrovni menších obcí, kde se i 23 let po únoru 1948 
komunisté potýkali se slabou členskou základnou a s nedostatkem kádrů. 
Tak v okrese Vyškov měla KSČ po volbách 1971 ve 14 obcích (z 82 vole-
ných národních výborů) menšinové zastoupení v plénu a ve dvou případech 
i v radě MNV23 a ještě neuspokojivější situaci lze doložit v okrese Žďár 
nad Sázavou.24 U kandidátů bez politické příslušnosti a u členů zbývajících 
politických stran se sledovalo, zda aktivně podporují politiku NF a „plně 
uznávají vedoucí úlohu strany“.25 Směrnice stanovily i kvóty pro účast žen 
(nejméně 25–30 %), příslušníků mladé generace do 35 let (nejméně 25 %) 
a v integrovaných národních výborech zastoupení všech částí obce a osad. 
I když vnitrostranická směrnice zdůrazňovala, že ze zákona kandidáty 
navrhují kromě KSČ i ostatní strany a organizace Národní fronty, výběr 
potvrdila komunistická strana, která „jako vedoucí síla ve společnosti a v NF 
je odpovědna za správný kádrový výběr a navrhování kandidátů“.26 V obcích 
bez základních organizací zajistilo výběr předsednictvo OV KSČ. Proces 
výběru a navržení kandidátů probíhal ve stanovených lhůtách na všech 
organizačních úrovních KSČ27 během srpna a září 1971 a krajské i okresní 
výbory KSČ měly také projednat vnitrostranickou směrnici pro podmínky 
svého obvodu. 

Nejnižší složkou strany byly místní výbory KSČ a základní organi-
zace (ZO) ve městech, obcích a závodech, jež se zabývaly výběrem po-

21 „Nedobré politické postoje v letech 1968/69, pasivní přístup…“ Tamtéž, f. 70. 
22 Tamtéž, f. 72.
23 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, inv. č. 26, kart. 75, POV KSČ 25. 1. 1972, f. 96.
24 Vesnické organizace KSČ neexistovaly v 23 obcích žďárského okresu a v desítkách 
dalších čítaly jen do 10 členů. Celkem 31 obcí bylo považováno za místa s převahou členů 
ČSL nad počtem členů KSČ. SOkA Žďár nad Sázavou, KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, 
POV KSČ 7. 12. 1971, f. 60 a 62.
25 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, s. 9.
26 Tamtéž, s. 10.
27 Vnitrostranická směrnice stanovila i konkrétní lhůty ke splnění jednotlivých kroků 
kádrové přípravy. Krajské úrovni odpovídala předsednictva městských výborů KSČ v Praze 
a v Bratislavě, kde probíhala kádrová příprava poslanců do obvodních národních výborů 
a primátorů. Okresní úrovni odpovídala předsednictva městských výborů KSČ v Brně, Ostravě, 
Plzni, Košicích a obvodních výborů KSČ v Praze a Bratislavě.
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slanců do budoucích obvodních, městských a místních národních výborů  
(ObvNV, MěstNV, MNV). Předsednictva OV KSČ měla provést již do konce 
července první část kádrové přípravy do okresních, obvodních, městských 
a místních národních výborů (ve věci hodnocení nynějších poslanců, sta-
novení počtu a sociálního složení příslušných sborů) a do poloviny září 
též návrhy na poslance těchto sborů včetně návrhů předsedů národních 
výborů. Otázka vedení místních národních výborů však nebyla dva měsíce 
před volbami zdaleka dořešena. Např. v okrese Vyškov nebyly počátkem 
října funkce navrženy v šesti obcích a v některých zbývalo upřesnění.28 
V okrese Hodonín byly dokonce otevřeny ještě tři případy, z nichž jeden 
– otázka návrhu tajemníka MěstNV Kyjov, jenž odmítl funkci, – byl uložen 
k vyřešení politické komisi.29 

Předsednictva KV KSČ hodnotila poslance a návrhy kandidátů 
do KNV, ONV a zákonodárných sborů včetně budoucích předsedů KNV, 
ONV30 a projednala složení krajských volebních komisí NF a obvodních 
volebních komisí pro volby zákonodárných sborů a do KNV. Souběžně 
s kádrovou přípravou se na jednotlivých organizačních úrovních KSČ 
projednávalo také složení příslušných typů volebních komisí.

Organizačně-technická příprava voleb probíhala především po linii 
Národní fronty a státních orgánů. V srpnu ÚV NF schválil politickou směrni-
ci a zásady volebních programů, jež byly rozpracovány v okresech a krajích 
a během září se na centrální úrovni prováděly další kroky k organizaci voleb 
(např. složení ústřední a republikových komisí NF, vyhlášení termínu voleb, 
seznamu volebních obvodů pro volby do FS, ČNR a SNR, schválení vzorců 
hlasovacích lístků a dalších tiskopisů či instruktorů ústřední volební komise 
/ÚVK/ NF pro jednotlivé kraje). Krajské a okresní výbory NF mj. schvá-
lily vytvoření volebních komisí na úrovni okresů a krajů a zajistily jejich 
vytvoření v obcích s místními orgány NF. Do poloviny října ÚV NF přijal 
pokyny k organizaci volebního dne, KV NF zajistily instruktáž předsedů 
a několika členů okresních volebních komisí, obvodních volebních komisí 
pro volby do zákonodárných sborů a KNV a podobně OV NF instruktáž 
předsedů místních a obvodních volebních komisí pro volby do MNV 
a ONV. Do 26. 10. orgány NF provedly přihlášení kandidátů k registraci 
u obvodních volebních komisí, které ji následně oznámily příslušné volební 

28 „Podle zprávy máme na okrese 12 bezpartijních tajemníků a 2 předsedy MNV. V těchto funk-
cích by však měli být především komunisté. Ustoupit pouze tam, kde není jiné východisko. Nesvědčí 
to o tom, že máme situaci v rukou.“ SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, inv. č. 26, kart. 75, POV 
KSČ 5. 10. 1971, f. 12. Srov. se situací na Havlíčkobrodsku: „…nedobré je to že celkem asi v 7 
obcích není navržena na kandidátce ani jediná žena. V těchto obcích musíme soudruzi znát, […] 
kdo bude ve funkci předsedy NV, jaké bude složení rady MNV.“ SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ 
Havlíčkův Brod, inv. č. 79, kart. 54, POV KSČ 13. 10. 1971, f. 7.
29 SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 18. 10. 1971, f. 7–9.
30 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 1971, 
s. 16. Směrnice stanovila konkrétní lhůty ke splnění jednotlivých kroků kádrové přípravy.
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komisi NF, rady národních výborů měly zřídit na návrh orgánů NF okrs-
kové volební komise a byl vyložen seznam voličů v úředních místnostech. 
Od konce října se organizovaly veřejné schůze, do 6. 11. obvodní volební 
komise zveřejnila základní údaje o kandidátech NF a od 10. 11. okrskové 
volební komise informovaly voliče o čase a místě konání voleb.31

Specifikem typu voleb s jedinou kandidátkou Národní fronty bylo 
stanovení volebních obvodů. V obcích nad 3 000 obyvatel a ve volbách 
do vyšších stupňů zastupitelských sborů existovaly tzv. jednomandátové 
volební obvody, tj. v každém volebním obvodu se volil jeden poslanec 
a počet obvodů odpovídal počtu volených poslanců. V obcích do 3 000 
obyvatel mohli být poslanci voleni v jednom společném obvodu a všichni 
byli uvedeni na jednom hlasovacím lístku. Při této praxi zůstávala voliči 
jediná zákonná alternativa – vzhledem ke skutečnému charakteru voleb 
však spíše teoretická – kandidáta (kandidáty) škrtnout, a tím ho (je) nevolit.

Počet poslanců národního výboru sice ze zákona schvalovalo ple-
nární zasedání národního výboru, o jehož volby šlo, ale také v této otázce 
nejprve rozhodovaly stranické orgány. Velikostní kategorizaci obcí ovšem 
stanovil zákon č. 57/1971 Sb. o změně zákona č. 69/1967 Sb. o národních 
výborech: místní (u měst městský) národní výbor měl nejméně 9 poslanců 
v obcích do 300 obyvatel, 11 v obcích do 600, 17 v obcích do 1 500, 25 
v obcích do 5 000, 40 v obcích do 10 000, 60 v obcích do 20 000, 80 
v obcích do 50 000 a 85 v obcích nad 50 000 obyvatel.32 Počet kandi-
dátů za NF se shodoval s počtem volených poslanců, což volby jenom 
formalizovalo, přestože § 24 zákona č. 54/1971 Sb. připouštěl, že u MNV 
obcí do 3 000 obyvatel se navrhuje počet kandidátů shodný s volenými 
poslanci, „anebo více kandidátů“.33 Vnitrostranická směrnice ovšem tento 
princip otevřeně popřela, když stanovila, že „orgány strany zajistí, aby byl 
přihlášen k registraci jen takový počet kandidátů, který odpovídá stanovenému 
počtu poslanců“.34 Zákon č. 69/1967 Sb. určil i kvóty pro počet poslanců 
vyšších stupňů národních výborů tak, aby ONV měl v okresech do 80 000 
obyvatel nejméně 60 a v lidnatějších nejméně 80 poslanců, KNV měly mít 

31 Po volbách měly orgány NF mj. zpracovat celkové zhodnocení přípravy a průběhu. 
Politická směrnice ÚV NF ČSSR k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, s. 26–28.
32 Nejnižší kategorii zákon zavedl nově, zatímco předpis č. 69/1967Sb. počítal s nejnižším 
počtem jedenácti členů. Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1971, částka 18, č. 57, Zákon ČNR ze 
dne 8. 7. 1971, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb. o národních výborech, § 1. Nejnižší 
kategorii zákon zavedl nově, zatímco předpis č. 69/1967 Sb. počítal s nejnižším počtem 
jedenácti členů.
33 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1971, částka 16, č. 54, Zákon ČNR ze dne 7. 7. 1971 
o volbách do národních výborů v České socialistické republice, § 24, odst. 3.
34 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, s. 10.
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minimálně 80 poslanců a městské národní výbory ve městech s obvodními 
národními výbory minimálně 130 poslanců.35

Kandidatura se stala základním faktorem, který volby explicitně do-
předu formalizoval. Právo být zvolen (do Federálního shromáždění /FS/, 
České národní rady /ČNR/, Slovenské národní rady /SNR/ i národních 
výborů) měl sice každý občan republiky, jenž měl právo volit a v den voleb 
dosáhl věku 21 let, ale volební zákony současně zdůrazňovaly, že se jedná 
o kandidáty Národní fronty. Výslovně se uvádí, že kandidáty navrhuje KSČ 
a jiné politické strany a společenské organizace sdružené v NF. Mimo to 
měla být posílena účast ideově preferovaných skupin obyvatelstva („dělnické 
třídy a družstevního rolnictva a zvýšení počtu mladých lidí a žen“  36), o jejichž 
zvolení se navíc rozhodlo mimo volební místnost. Praxe byla přirozeně, 
alespoň odvážnějšími občany, veřejně kritizována, jak dokládá mj. bezpeč-
nostní hlášení z Opavska: „…občané ze Štěpánkovic a Kravař, kteří dojíždějí 
vlakem do Opavy, se vyjadřovali v tom smyslu, že nepůjde o volební kandidátku 
do MNV, ale pouze o jejich schválení, neboť je již dávno všechno připraveno. 
Dále, že nemá význam diskutovat, neboť všechny diskuzní příspěvky jsou studo-
vány a kritikové by mohli přijít o místa.“  37 Na hlasovacím lístku příslušnost 
ke konkrétní politické straně či společenské organizaci uvedena nebyla 
a volená osobnost byla uvozena pouze sdělením kandidát Národní fronty.

Rozhodujícím okamžikem zahájení hlavní fáze předvolebních pří-
prav se stalo září 1971. Nejprve se 15.–16. 9. konalo zasedání ÚV KSČ, 
po němž následovalo společné zasedání ÚV KSČ a ÚV Národní fronty, ze 
kterého vzešlo doporučení předsednictvu FS, ČNR a SNR vypsat volby 
na 26.–27. 11. 1971, a bylo vydáno společné provolání k občanům deklaru-
jící postoj k socialismu: „Jsme členy veliké rodiny socialistických zemí. Pojí nás 
spojenectví, přátelství a bratrská spolupráce se Svazem sovětských socialistických 
republik. […] Pevně semknuti v Národní frontě odevzdejme své hlasy pro klid, 
bezpečnost a štěstí našich domovů.“  38 

Dne 22. 9. 1971 předsednictva FS, ČNR a SNR vydala souhrn zákon-
ných usnesení o vyhlášení termínu voleb a stanovení volebních obvodů39 

35 Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1967, částka 27, č. 69, Zákon o národních výborech, § 13, 
odstavec 1 b, c, d.
36 Informace o průběhu a výsledcích XIV. sjezdu KSČ. Brožura, květen 1971, s. 13.
37 ABS, B7-6/II O-StB Opava, inv. j. 21, krabice 1, Volby do zast. orgánů 1971 – po-
znatky a ohlasy obyvatelstva, krajská správa (KS) SNB a správa StB, oddělení StB Opava, 
č. j. SB-433/71 z 15. 11. 1971, f. 12. Z hlášení pro POV KSČ ve Žďáru nad Sázavou byla zase 
zachycena informace o důchodci z Nového Veselí, který měl připomínku ke kandidátce Jana 
Štandla (poslanec ČNR za KSČ), „že by mohl být jiný kandidát.“ SOkA Žďár nad Sázavou, 
KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 25. a 26. 11. 1971, situační hlášení pro 
POV KSČ dne 26. 11. 1971, f. 38.
38 Provolání ústředního výboru KSČ a ústředního výboru NF ČSSR k volbám do zastu-
pitelských sborů všech stupňů, Rudé Právo, č. 222, 18. 9. 1971, s. 1.
39 Jedná se o následující legislativu: Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1971, částka 26, č. 92, 
Usnesení předsednictva FS ČSSR ze dne 22. 9. 1971 o vyhlášení voleb do FS ČSSR a č. 93, 
Usnesení předsednictva FS ČSSR ze dne 22. 9. 1971 o stanovení volebních obvodů pro volby 
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a 1. 11. 1971 ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo 
výnos o zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů ve dnech voleb. 
Zákaz platil od 4. hodiny ráno 26. 11. do 14. hodiny v sobotu 27. 11. 1971 
„ve všech prodejnách, v závodech veřejného stravování a ubytování, jakož i v za-
řízeních závodního stravování bez zřetele na to, které organizaci prodejny, závody 
nebo jídelny patří“.40 Alkoholickými nápoji se rozuměly lihoviny, víno a pivo 
(mimo piva 7°, 8° a 10°) a všechny ostatní nápoje obsahující více než 0,75 
objemových procent alkoholu. 

Politická kontrola volebních příprav byla úzce vázána na systém vo-
lebních komisí, jejichž organizační a statistická role se prolínala s funkcí 
ideového dohledu a kontroly. Jejich typy a u části též víceúrovňová četnost 
byly dány skutečností, že volby probíhaly najednou do všech nejvyšších 
zákonodárných sborů i národních výborů.

K celkovému řízení voleb příslušné územní orgány NF zřizovaly 
volební komise Národní fronty, které v průběhu voleb např. monitorovaly 
průběh hlasování a zasílaly situační hlášení. Nejvyšším článkem soustavy 
volebních komisí Národní fronty byla ústřední volební komise Národní 
fronty ČSSR, následovaná republikovými českou volební komisí Národní 
fronty (čvk NF) a slovenskou volební komisí Národní fronty. Nižší úrovně 
představovaly krajské volební komise Národní fronty (kvk NF) a městské 
volební komise NF v hlavním městě Praze a hlavním městě SSR Bratislavě, 
okresní volební komise NF a obvodní volební komise NF v Praze a v Bra-
tislavě, dále městské volební komise NF a místní volební komise NF.41 
Posledně jmenované nebylo možné ustavit v řadě obcí bez místního výboru 
Národní fronty (MV NF), který je zřizoval, a proto je ustavil okresní výbor 
NF. V obcích do 3 000 obyvatel, v nichž byl vytvořen pouze jeden společný 
volební obvod, plnily místní volební komise NF též úkoly obvodní volební 
komise pro volby do MNV. Kupř. v okrese Žďár nad Sázavou místní výbory 
NF nebyly ve dvou třetinách obcí okresu, a proto OV NF pro tyto obce 
schválil i místní volební komise NF.42 Personální složení volebních komisí 

do FS ČSSR, dále částka 26, č. 94, Usnesení předsednictva ČNR ze dne 23. 9. 1971 o vyhlášení 
voleb do ČNR a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice 
a č. 95, Usnesení předsednictva ČNR ze dne 23. 9. 1971 o stanovení volebních obvodů pro 
volby do ČNR a částka 26, č. 96, Usnesení předsednictva SNR ze dne 23. 9. 1971 o vyhlášení 
voleb do SNR a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice 
a č. 97, Usnesení předsednictva SNR ze dne 23. 9. 1971 o stanovení volebních obvodů pro 
volby do SNR.
40 ABS, A2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 102, krabice 11, Výnos ministerstva 
obchodu ČSR č. j. 4517/1971 ze dne 1. 11. 1971 o zákazu prodeje a podávání alkoholických 
nápojů ve dnech voleb do zastupitelských sborů.
41 Úloha všech typů volebních komisí byla vymezena volebními zákony a dále ji rozpra-
covávala Politická směrnice ÚV NF ČSSR k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů 
v roce 1971.
42 V komisích jmenovaných OV NF bylo zastoupeno 41 % členů KSČ, 2 % ČSL a ČSS 
a 57 % bezpartijních. Politická pestrost okresní komise NF pro řízení voleb v okrese Žďár n. S. 
byla podobně sporadická a ze 16 členů měla KSČ 14 členů a ČSL i ČSS po jednom zástupci. 
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NF (a obvodních i okrskových) kádrově zajišťovaly stranické orgány, proto 
nepřekvapí dominance KSČ.

Druhým typem byly obvodní volební komise, k jejichž úkolům před 
volbami náleželo včasné a řádné provedení registrace kandidátů Národní 
fronty (do 27. 10. 1971), které přihlašoval příslušný orgán NF. Obvodní 
volební komise se zřizovaly ve všech volebních obvodech s výjimkou vo-
lebního obvodu pro volby do MNV v obcích do 3 000 obyvatel, kde funkci 
přebírala místní volební komise NF. Rady KNV a NV v Praze a v Bratislavě 
zřizovaly na návrh příslušných orgánů NF obvodní volební komise pro 
volby do Sněmovny lidu a do Sněmovny národů FS a dále obvodní vo-
lební komise pro volby do České a Slovenské národní rady. Jejich počet 
odpovídal počtu volených poslanců. Kromě toho pro každý volební obvod 
pro volby do národních výborů rada daného stupně národního výboru 
na návrh příslušného orgánu NF (po předchozím stranickém schválení) 
zřizovala nejpozději 50 dní před volbami obvodní volební komisi. Obvodní 
komise tak vznikly i pro volby do KNV, ONV a MěstNV (MNV). Ačkoliv 
jejich funkce byla do značné míry administrativní, o personálních otázkách 
se diskutovalo: „Máme například komise, které jsou složeny ze samých členů 
strany, což je nesprávné. Musíme dát i možnost bezpartijním […]. Nesmíme však 
na druhé straně dopustit, aby strana lidová měla tam co nejvíce svých členů.“  43 
Podíl stran ČSS a ČSL se přesto od obecně sporadického zastoupení mohl 
mírně odlišovat, obzvláště v moravských okresech s tradičním vlivem 
lidové strany.

Tabulka 3: Počet a sociální složení obvodních volebních komisí v ČSSR44

Obvodní 
volební 
komise 
pro volby 
do

Počet 
komisí

Počet 
členů

Z toho 
žen

Sociální složení členů komisí
dělníci členové 

JZD
pracující 

inteligence**
ostatní 

pracující

SL FS* 200 1 986 429
21,6 %

443
22,3 %

136
6,9 %

962
48,4 %

445
22,4 %

SN FS* 150 1 465 321
21,9 %

323
22,1 %

109
7,1 %

707
48,4 %

445
22,4 %

ČNR 
a SNR 
celkem*

350 3 177 747
23,5 %

734
23,1 %

256
8,1 %

1 475
46,4 %

712
22,4 %

KNV 1 522 12 654 2 955
23,4 %

2 736
21,6 %

900
7,1 %

5 726
45,3 %

3 292
26,0 %

SOkA Žďár nad Sázavou, NF-OV Žďár n. S., inv. č. 17, kart. 3, POV NF 23. 9. 1971, f. 110 
a POV NF 23. 8. 1971, f. 103.
43 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, POV KSČ 5. 10. 1971, f. 11.
44 ABS, A2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 135, krabice 14, konečné hlášení 
o výsledcích voleb v r. 1971, f. 5–6.
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Obvodní 
volební 
komise 
pro volby 
do

Počet 
komisí

Počet 
členů

Z toho 
žen

Sociální složení členů komisí
dělníci členové 

JZD
pracující 

inteligence**
ostatní 

pracující

ONV 11 258 70 978 15 080
21,2 %

20 854
29,4 %

6 190
8,7 %

22 386
31,5 %

21 548
30,4 %

MNV 33 388 155 062 33 548
21,6 %

60 090
38,7 %

6 974
4,5 %

42 163
27,2 %

45 835
29,6 %

V ČSSR
celkem

46 868 245 322 53 080
21,6 %

85 180
34,7 %

14 565
5,9 %

73 419
29,9 %

72 158
29,5 %

* Do SL FS bylo za Českou socialistickou republiku voleno 137 poslanců a do SN FS 75 
poslanců, ČNR měla 200 poslanců a SNR 150 poslanců (těmto číslům odpovídal i počet 
obvodních volebních komisí v ČSR (SSR).
** Tzv. pracující inteligence (vysokoškolsky, někdy i středoškolsky vzdělaní odborníci, různá 
úřednická povolání ve státní správě, funkcionáři, technici ve vedoucích pozicích).

Tabulka 4: Ukázka sociálního a politického složení obvodních volebních 
komisí pro volby do ONV Havlíčkův Brod a Hodonín45

Okres Počet 
komisí

Počet 
členů

Z toho
žen

Sociální složení členů komisí
dělníci členové 

JZD
pracující 

inteligence*
ostatní 

pracující
Havlíčkův 
Brod

80 446 51
11,4 %

105
23,5 %

64
14,3 %

199
44,6 %

78
17,5 %

Hodonín 108 613 124
20,2 %

196
32,0 %

ostatní – 417
68,0 %

Počet 
komisí

Počet 
členů 

Politické složení členů komisí
KSČ ČSL ČSS bezp.

Havlíčkův 
Brod

80 446 264 (59,2 %)  9 (2,0 %) 4 (0,9 %) 169 (37,9 %)

Hodonín 108 613 329 (53,6 %)  80 (13,1 %)  5 (0,8 %) 199 (32,5 %)

Třetí typ představovaly okrskové volební komise, jejichž význam 
vrcholil v průběhu volebních dnů organizováním hlasování a zajišťováním 
výsledků voleb ve volebním okrsku. Zápis o průběhu a výsledku hlaso-
vání pak tyto komise neprodleně předkládaly příslušné obvodní volební 
komisi. K předvolebním úkolům okrskových komisí náleželo soustavné 
informování voličů o dni a místě konání voleb a v obcích s více než 5 000 
obyvateli zapsanými do seznamu voličů zajištění tzv. legitimačních lístků 
pro každého voliče. Legitimační lístek měl sloužit k rychlému vyhledání 
voliče v seznamu voličů v den voleb. K soustavě volebních komisí politická 
směrnice NF mj. uváděla: „…vznikne široký aktiv občanů, kteří plní v naší 

45 SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ Havlíčkův Brod, inv. č. 79, kart. 54, POV KSČ 29. 9. 1971, 
f. 96; SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 23. 9. 1971, f. 9. 
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volební soustavě velmi odpovědné a záslužné poslání. Orgány NF dbají na to, aby 
osoby navrhované do volebních komisí měly důvěru občanů. Členství ve volebních 
komisích NF není na závadu členství v obvodní nebo okrskové volební komisi.“  46

Tabulka 5: Politické složení obvodních volebních komisí pro volbu ONV 
a okrskových volebních komisí na příkladu okresu Hodonín vykazuje 
relativně vyšší zastoupení ČSL47

Typ volební 
komise

Počet  
komisí

Počet 
členů

KSČ ČSL ČSS Bezpart.

Obvodní pro ONV
(voleno 108  
poslanců)

108 613 329
53,6 %

80
13,1 %

5
0,8 %

199
32,5 %

Okrskové
(v 82 obcích)

140 1 062 594
55,9 %

53
5,0 %

8
0,8 %

407
38,3 %

Od zasedání ÚV KSČ v polovině září 1971 a následného vyhlášení 
voleb přibyla k probíhajícím procesům kádrově-politických příprav pro-
pagačně klíčová část předvolební kampaně – uspořádání veřejných schůzí 
s představováním kandidátů NF, popularizace volebních programů a tý-
den před volbami konání agitačních dnů. Ještě před tím stranické orgány 
dohlížely na přihlášení kandidátů příslušnými orgány NF k registraci 
a na stranických aktivech se komunisté seznámili s navrženými kandidáty, 
aby je následně podporovali na veřejných schůzích; vyšším stranickým 
orgánům se měly hlásit informace z jejich průběhu. 

S blížícím se zapojením veřejnosti do přípravy voleb vydal sekretariát 
ÚV NF v srpnu 1971 pro potřebu nižších složek NF Pokyny pro agitační 
a propagandistickou práci orgánů Národní fronty,48 které ve třech přílohách 
rozváděly obsah politicko-ideové práce. Agitace se měla zaměřit zejména 
na úspěchy v socialistické výstavbě, výklad politiky KSČ v duchu XIV. sjez-
du, záměry nového pětiletého plánu, objasňování podstaty socialistického 
politického systému s rolí dělnictva, družstevního rolnictva a socialistické 
inteligence, rozvoj bratrských vztahů mezi Čechy a Slováky, rozvoj in-
ternacionálního vědomí především upevňováním přátelství se Sovětským 
svazem a propagace měla mířit na důsledný boj proti projevům tzv. pravi-
cového oportunismu.49 Uplynulá socialistická výstavba se stala základem 
volebních programů krajů, okresů a obcí, jejichž vypracování komunistická 
strana prostřednictvím svých členů v orgánech Národní fronty a národních 

46 Politická směrnice ÚV NF ČSSR k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů 
v roce 1971, s. 18.
47 SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 23. 9. 1971, f. 9 
a POV KSČ 11. 10. 1971, f. 153.
48 NA, ÚV NF ČSR Praha, kart. 64, různé, Pokyny pro agitační a propag. práci orgánů 
NF, 20. 8. 1971.
49 Tamtéž, příloha 1.
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výborů rovněž zajistila.50 Tištěné brožury byly založeny na výčtech faktů 
z oblasti průmyslové a zemědělské výroby, bytové výstavby, budování škol 
a zdravotnických zařízení atd. včetně tabulek, to vše bylo doprovázeno 
fotografiemi a nezřídka barevným grafickým provedením. Optimisticky 
vyznívající argumenty o budovatelských úspěších ovšem mohly narážet 
na každodenní realitu: „Větší političnost je třeba vyžadovat od některých hos-
podářských a státních orgánů, aby se zbytečně nezhoršovalo veřejné mínění. […] 
Do některých obcí okresu Chrudim a Pardubice nebylo vůbec dodáno na neděli 
maso. Jsou některé zbytečné problémy se zásobováním zbožím denní potřeby, 
zvlášť koncem týdne, což znervozňuje občany, zvlášť ženy.“  51 O finanční pokrytí 
nákladů kampaně se podělily výbory NF (propagační materiály, schůzová 
činnost a volební komise), národní výbory (vybavení a provoz agitačních 
středisek, propagační materiály), jednotlivé organizace NF (vlastní akce 
a propagační materiály) a Ústřední rada odborů vydala za účelem hmotné-

50 Jako metodický návod ke zpracování volebních programů vydal ÚV NF v září 1971 
Směrnici pro vnitřní potřebu o zásadách pro zdokonalení volebních programů Národní fronty. ABS, 
A 2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 136, krabice 14, směrnice vydané k volbám.
51 SOA Zámrsk, KV KSČ Hradec Králové, inv. j. 96, kart. 216, předsednictvo KV KSČ 
28. 10. 1971, zpráva o průběhu předvolební kampaně, s. 9.

Obr. 1: Předvolební plakáty ÚV NF ČSSR (Národní archiv)
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ho zabezpečení voleb pokyny pro odborové orgány všech stupňů.52 Třetí 
příloha pokynů sekretariátu ÚV NF pak obsahovala 30 základních hesel pro 
předvolební kampaň, jež měla být vhodně doplněna podle místních potřeb. 

Tabulka 6: Příklady základních hesel pro předvolební kampaň (výběr 
z 30 hesel)53

Pořadí hesla v Příloze 1 pokynů sekretariátu ÚVNF z 20. 8. 1971 a jeho formulace 
1. Leninskou cestou k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti!
9. Jednota socialistických zemí – hráz agresivním snahám imperialismu!
26. Republice více práce – heslo mladé generace!
27. Tvořivá práce miliónů – základ spokojenosti lidu!
28. Kdo svou zemi miluje – ten ji prací buduje!
29. Bohatší a krásnější vlast – dílo každého z nás!

Vedle metodických pokynů k organizační přípravě, k průběhu voleb 
a ke zpracování programů54 se významnou součástí předvolební propagace 
stalo vydávání ideologické literatury, která měla v očích československé 
veřejnosti očernit demokratické systémy. Publikace Falešná demokracie55 již 
svým podtitulem Dokumenty o volbách a volebních praktikách v předmnichov-
ské ČSR předjímala obsah účelově vybraných písemností z období první 
republiky a podobný význam tentokrát ve vztahu k západním médiím měl 
sehrát sborník O ideologické diverzi buržoazních sdělovacích prostředků proti 
socialistickým zemím.56 Volební tematice se věnovalo od srpna do listopadu 
též osm vydání Zpravodaje ústředního výboru NF ČSSR.57

52 NA, ÚV NF ČSR Praha, kart. 64, různé, Pokyny pro agitační a propagandistickou práci 
orgánů NF, 20. 8. 1971, příloha 2.
53 Tamtéž, příloha 3.
54 Politická směrnice ÚV NF ČSSR k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, Pokyny orgánům a organizacím Národní fronty k zajištění volebních dnů 26.–27. 11. 1971, 
Zásady pro zdokonalení volebních programů Národní fronty. NA, ÚV NF ČSR Praha, kart. 64, 
materiály vydané oddělením tisku a propagandy ÚV NF ČSSR k předvolební agitaci.
55 Falešná demokracie. Dokumenty o volbách a volebních praktikách v předmnichovské ČSR. 
Praha 1971. Srov. se stenozáznamem z projednávání volební legislativy: „V předmnichovské 
republice byly [volby] výrazem snahy buržoazie všemi prostředky, tedy i za pomoci volebních zákonů 
a celého způsobu voleb, udržet své třídní panství.“ Viz http://www.psp.cz/eknih/1969fs/slsn/
stenprot/008schuz/s008007.htm, Česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, FS ČSSR 
1969–1971, stenoprotokoly, Společné schůze SL a SN, 8. schůze, úterý 6. 7. 1971, citováno 
17. 8. 2014.
56 O ideologické diverzi buržoazních sdělovacích prostředků proti socialistickým zemím. Sešity 
novináře 5, 1971, č. 1. Oddělení tisku a propagandy ÚV NF ČSSR dále např. vydalo brožuru 
Význam československo-sovětské spolupráce a ve spolupráci s Československým mírovým výborem 
vyšel sborník dokumentů Shromáždění světové rady míru, Budapešť 13.–16. května 1971. Radou 
pro životní prostředí při vládě ČSR byla zase připravena příručka Péče socialistického státu 
o tvorbu a ochranu životního prostředí a Federální statistický úřad zpracoval Fakta o socialistické 
výstavbě v ČSSR. NA, ÚV NF ČSR Praha, kart. 64, složka 3a, materiály vydané oddělením 
tisku a propagandy ÚV NF ČSSR k předvolební agitaci.
57 NA, ÚV NF ČSR Praha, kart. 64, složka 3a, materiály vydané oddělením tisku 
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Východiskem pro agitační a propagační práci bylo vytvoření agitač-
ních středisek ve městech, větších závodech a vesnicích, jejichž vedoucí 
byli školeni ideologickým oddělením OV KSČ a agitační komisí ONV. 
Vyvrcholení činnosti nastalo v době konání veřejných předvolebních 
schůzí a o posledním víkendu před volbami při tzv. agitačních dnech, kdy 
docházelo k přímému kontaktu s občany (zvaní na veřejné schůze, pozvání 
k volbám). Veřejné schůze se konaly podle připraveného harmonogramu 
ve městech, obcích i závodech. Účastnili se jich referenti (zástupci okresní 
volební komise NF) vystupující s politickým referátem a voliči zde byli 
reálně seznamováni s fakticky již zvolenými poslanci. Směrnice sice při-
pouštěla oprávněné připomínky k zaregistrovanému kandidátovi a možnost 
přezkoumání kandidatury, ale současně upozorňovala na možnost, „že 
kandidáti, kteří se angažují za politiku strany, mohou být předmětem bezdů-
vodné kritiky či soustředěného útoku pravicových sil.“  58 To kritiku vylučovalo. 
Neočekávané námitky ze strany občanů se tudíž stávaly předmětem hlášení 
politickým orgánům okresu jako upozornění na negativní jevy59 a zvýšené 
pozornosti se těšily postoje nekomunistických stran a tzv. pravicových sil 
(lidé spjatí s reformním procesem 1968, bývalí živnostníci, duchovní), 
kteří poukazovali na nedemokratičnost voleb.60 Součástí mnoha schůzí byl 
kulturní program zajištěný školami, Svazem socialistické mládeže (SSM) či 
hudebními soubory. Zprávy o předvolebních schůzích důsledně vyčíslily 
počty zúčastněných občanů i diskutujících a osobní účast kandidátů. Kam-
paň vyvrcholila agitačními dny 20. a 21. 11. (sobota a neděle), kdy členové 
komisí a funkcionáři KSČ i národních výborů (tvořící agitační dvojice) 
zvali občany k volbám a v rodinách diskutovali o volebních programech 
Národní fronty.61 V detailních zprávách je však možné číst i problémy 
s nedostatečným efektem agitace a např. žďárské předsednictvo OV KSČ 

a propagandy ÚV NF ČSSR k předvolební agitaci, Zpravodaj Ústředního výboru NF ČSSR, 
č. 8–15/1971. Například Zpravodaj č. 14/1971 daný do tisku 9. 11. 1971 obsahoval tyto 
články: Odkaz Klementa Gottwalda, Několik čísel z příprav voleb v České socialistické republice, 
Československý červený kříž k volbám jednotně s Národní frontou.
58 Vnitrostranická směrnice k zabezpečení všeobecných voleb do zastupitelských sborů v roce 
1971, s. 11.
59 Kupř. v okrese Hradec Králové: „V Čistěvsi bylo vystoupeno proti kand. NF, bude nutno 
provést opatření – viník předs. MNV Chlum [sousední obec]“ ; v Prosetíně v okrese Žďár nad Sá-
zavou: „Proč se kandidáti nenavrhují na veřejných schůzích a tak, aby je každý volič poznal.“ SOkA 
Hradec Králové, OV NF Hradec Králové, nezpracováno, zápisy 1971, POV NF 11. 11. 1971 
a SOkA Žďár nad Sázavou, KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, 
negativní jevy, které se vyskytly v průběhu veřejných schůzí, f. 55.
60 „Daleko aktivnější byla církev českobratrská evangelická. […] Např. farář ze Sněžného kladl 
na veřejné předvolební schůzi provokační otázky co jsou to manifestační volby a jest-li je takovýto 
způsob volby správný.“ SOkA Žďár nad Sázavou, KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV 
KSČ 7. 12. 1971, Zhodnocení činnosti pravicových sil a nepřátelské propagandy v průběhu 
příprav a provedení voleb, f. 39.
61 Např.: „Velmi kladně je nutno hodnotit celookresní organizaci agitační neděle dne 21. listo-
padu 1971. V tomto dnu navštívilo 2 667 agitačních dvojic 41 093 domácností.“ SOkA Hodonín, 
KSČ-OV Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 6. 12. 1971, f. 26.
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a politická komise soustředily zásadní kampaň zejména do agitačních dnů 
a aktivizovaly funkcionáře nižších stranických složek i NV, což se projevilo 
ve zvýšení počtu agitačních dvojic, bylo také posíleno zastoupení agitátorů 
z řad bezpartijních.62 Význam agitačních dnů spočíval i v předběžném zhod-
nocení situace – šlo např. o vytipování občanů odmítajících volit, zjištění 
voličů, ke kterým bude nutno dojít s přenosnou urnou nebo vytvoření 
přehledu o politické náladě. K dalším akcím patřily besedy s prvovoliči, 
přednášky agitačních středisek a celá kampaň směřovala k zajištění volební 
účasti a k minimalizaci negativních jevů. 

Bezpečnostní aspekt při přípravách a v průběhu voleb

Při analýze pozadí prvních normalizačních voleb v režii zkonsolido-
vané KSČ nelze opomenout bezpečnostní opatření, jimiž měly obě složky 
Sboru národní bezpečnosti (SNB) zajistit hladký průběh hlasování. Vedle 
zabezpečení veřejného pořádku a volebních místností prostřednictvím 
Veřejné bezpečnosti (VB) se v otázce státněbezpečnostní situace uplatnila 
Státní bezpečnost (StB), zpravodajská složka SNB, neboť panovaly obavy 
z reminiscencí roku 1968 a zejména z hlasitých kritiků normalizovaných 
poměrů. 

Konkrétní opatření zahrnovala jednak přímou účast příslušníků SNB 
ve volbách (až na výjimky v místě jejich trvalého bydliště)63 a zejména byly 
rozpracovány úkoly směřující k zajištění zdárného a nikým nenarušeného 
průběhu hlasování. Vedení federálního ministerstva vnitra (FMV) na ope-
rativní poradě 11. 10. 1971 schválilo bezpečnostní opatření, jež měla být 
realizována prostřednictvím konkrétních útvarů a v rozvádějící zprávě se 
doslova uvádí: „Ideologická diverze a organizování protistátní trestné činnosti 
jsou trvalými metodami boje nepřátel socialismu. Proto zejména nyní, v období 
příprav voleb do zastupitelských orgánů, lze očekávat snahy o ovlivňování 
veřejného mínění, o nepřátelskou agitaci proti volbám i proti jednotlivým navr-

62 „Agitátoři byli dobře přijímáni v rodinách a jen ve výjimečných případech se setkali s ur-
čitou ignorací u osob, které i v minulosti měli [!] vždy negativní postoj k volbám (soukromníci).“ 
SOkA Žďár n. S., KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, f. 63.
63 Na základě společného rozkazu ministrů vnitra ČSSR, ČSR a SSR a ministrů sprave-
dlnosti ČSR a SSR k zabezpečení voleb do zastupitelských sborů v útvarech Sboru národní 
bezpečnosti (SNB) a Sboru nápravné výchovy (SNV) měly být samostatné okrskové volební 
komise vytvořeny pouze ve školách ministerstva vnitra a v pohotovostních útvarech VB, pokud 
v těchto útvarech bylo alespoň 50 příslušníků. Velitelé a náčelníci měli dále zabezpečit aktivní 
účast podřízených příslušníků v předvolební kampani, individuálně i organizování volebního 
dne a umožnit činnost těm příslušníkům SNB, kteří sami kandidovali. U SNV byl zřízen 
speciální volební okrsek pouze pro ty příslušníky, kteří byli v den voleb zařazeni ve Střední 
odborné škole ministerstva vnitra Ostrov nad Ohří. ABS, A2/4 Sekretariát min. vnitra – 
IV. díl, inv. j. 118, návrh společného rozkazu MV ČSSR, MV ČSR a MV SSR z 16. 9. 1971 
k zabezpečení všeobecných voleb v útvarech MV.
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hovaným kandidátům na poslance, vyloučit nelze trestnou činnost proti republice 
ani pokusy o teroristické ovlivňování kandidátů na poslance v jakékoliv for-
mě.“  64 Časově byla opatření rozvržena do dvou etap – těsně před volbami 
(do 22. 11. 1971) a ve dnech těsně před volbami a po volbách (od 23. 11. 
do 29. 11. 1971). Složky StB přitom navázaly na dřívější opatření II. sprá-
vy FMV z 21. 7. 1971, která zaměřila činnost útvarů Státní bezpečnosti 
na kontrolu hlavních nositelů tzv. pravicového oportunismu a angažovaných 
pravicových seskupení, na aktivizaci operativní práce na školách a v církvích, 
zvýšení úsilí při odhalování nezákonných písemností, protistátních nápisů, 
pisatelů anonymních dopisů a odhalování rozšiřovatelů poplašných zpráv 
v místech větší koncentrace pracujících a samozřejmě na zabezpečení předá-
vání informací o vývoji státněbezpečnostní situace.65 Na základě dálnopisu 
náčelníka II. správy federálního ministerstva vnitra ze dne 22. 7. 1971 
náčelníci správ StB na krajské úrovni (S-StB) přijali konkrétní opatření 
včetně pokynů pro oddělení StB na okresech (O-StB), odkud měly být 
zasílány zprávy o situaci v okresech na příslušnou (krajskou) správu StB 
a ta poznatky v určených intervalech zasílala II. správě FMV.66 Informace 
útvarů StB o bezpečnostní situaci a kandidátech měla být rovněž postou-
pena stranickým orgánům okresu (OV KSČ), s nimiž byla koordinována 
případná opatření. K původním opatřením z července bylo nově připojeno 
jako vhodné mj. aktivizování činnosti OPK (oddělení pasové kontroly) 
s cílem zabránit dovozu protistátních tiskovin, filmů a jiných takzvaně 
nepřátelských propagačních materiálů či v součinnosti s ministerstvem 
zahraničních věcí podání návrhu na omezení příjezdu některých vybra-
ných kategorií vízových cizinců z kapitalistických států v době voleb. Dále 
měla být věnována pozornost volebním přípravám v ozbrojených silách 
a zesílení bezpečnostních opatření v místech dislokace sovětských vojsk.67 
Pro případ posílení pořádkové služby VB bylo možné počítat se silami 
Lidových milicí a Československé lidové armády (ČSLA). Usnesení ope-
rativní porady FMV z 11. 10. 1971 uložilo vydání Rozkazu ministra vnitra 
ČSSR k zabezpečení klidu a veřejného pořádku v období přípravy voleb, 
v němž byla zdůrazněna mj. specifická činnost spojená s vlastním průběhem 

64 ABS, A2/3 Sekretariát min. vnitra – III. díl, inv. j. 1144, operativní porada MV ČSSR 
a návrh opatření v období voleb.
65 Zrekapitulováno ve zprávě z operativní porady 11. 10. 1971. ABS, A2/3 Sekretariát 
min. vnitra – III. díl, inv. j. 1144, operativní porada MV ČSSR a návrh opatření v období 
voleb.
66 Podle potřeby byly pokyny k činnosti O-StB doplňovány. Tak kupř. správa StB Os-
trava přípisem z 21. 9. 1971 vyžadovala konkretizaci poznatků, např. o získaných ohlasech 
zaměstnanců na závodech: „…je nutné k takovýmto poznatkům uvést, o jakou část se jedná  
(jak je početně silná), kolik zaměstnanců je na závodě celkem. Rovněž je nutné specifikovat v jakém 
prostředí uvedená osoba šíří nepřátelské názory, do jaké míry ovlivňuje své okolí…“ ABS, B7-4/II 
O-StB Nový Jičín, inv. j. 11, volby, přípis KS SNB a S-StB Ostrava z 21. 9. 1971. 
67 ABS, A2/3 Sekretariát min. vnitra – III. díl, inv. j. 1144, operativní porada MV ČSSR 
a návrh opatření v období voleb.
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voleb, tj. ostraha volebních místností zejména v nočních hodinách, ochrana 
volebních komisí všech stupňů a zejména sídel ústřední a republikových 
volebních komisí NF, ochrana místa svodu výsledků v budově FMV a pře-
pravy konečných výsledků na celém území ČSSR.68 Z důvodu posouzení 
bezpečnostní situace v zemi a přijetí konkrétních společných opatření byl 
od října aktivizován společný operační štáb ČSSR. Rozkaz, jehož platnost 
končila 30. 11. 1971, ukládal náčelníkům krajských správ SNB zpracování 
plánu politicko-organizačního zajištění bezpečnostních úkolů s důrazem 
na jejich kádrové zajištění a dále koordinace činnosti útvarů StB a VB. 

Ve studovaných zápisech jednání předsednictev OV KSČ lze většinou 
dohledat analýzy politické situace, jež vycházela z poznatků získaných 
po vlastní linii (od základních organizací, pracovníků OV KSČ a OV NF). 
Ale například předsednictvo OV KSČ Jindřichův Hradec projednávalo 
1. 11. 1971 zprávu o tzv. státobezpečnostní situaci přímo za účasti krajského 
náčelníka StB i náčelníka O-StB, jemuž uložilo úkol „soustavně zabezpečovat 
kontrolu činnosti pravicových oportunistů a nepřátelských sil, zvláště v předvo-
lební kampani. O situaci soustavně informovat OV KSČ…“  69 Jindřichohra-
decko náleželo k regionům s výraznou aktivitou ČSL během obrodného 
procesu, silného vlivu zde dosahovala římskokatolická církev a ke zvýšené 
pozornosti přispěl fakt, že se jednalo o pohraniční region. V porovnání se 
zprávami z některých jiných okresů, kde zápisy předsednictev OV KSČ 
přímo nedokládají koordinaci s útvary StB, byly totiž na Jindřichohradec-
ku zřejmé obavy nikoliv z tradičního vlivu lidovců a církve, nýbrž z vlivu 
autorit ČSL, duchovních, bývalých členů K 231 či lidí vyloučených z KSČ 
na předvolební kampaň, na pracující v závodech atd.; tyto obavy přitom 
nepotlačila ani kontrola zmíněných skupin osob.70 

Činnost bezpečnostních útvarů vyvrcholila bezprostředně před vol-
bami a v jejich průběhu, kdy byla pro všechny orgány správ StB vyhlášena 

68 Tamtéž, rozkaz ministra vnitra ČSSR.
69 SOkA Jindřichův Hradec, KSČ-OV J. Hradec, balík 96, rok 1971, POV KSČ 1. 11. 1971, 
f. 7.
70 „Řím. kat. duchovní bojují za zachování pozic získaných v roce 1968 a 1969 a jejich akti-
vita jde až na hranici směrnic a zákonů. Téměř všichni […] úzce spolupracují s funkcionáři ČSL, 
ujednocují svou taktiku a koordinují své cíle. […] Od r. 1968 trvá zasílání, ale i nelegální převozy 
církevní literatury ze zahraničí – Itálie, Rakousko, NSR a Francie. Pašování provádí většinou viz. 
cizinci jak z Rakouska, tak z Itálie, ale i z Jugoslávie. […] nelze říci, že o státobezpečnostní situaci 
v ekonomice je dostatečný přehled. Časté mimořádné události jako požáry, havarie a pod. signalizují 
činnost vnějších i vnitřních nepřátel…“ SOkA Jindřichův Hradec, KSČ-OV J. Hradec, balík 
96, rok 1971, POV KSČ 1. 11. 1971, f. 75–76, 78. Srov. k tomu zprávu z okresu Nový Jičín: 
„Jsou získávány poznatky o aktivizaci MO ČSL, které se snaží dosáhnout zvýšeného počtu kandidátů 
[…]. Tak např. při jednání MV NF ve Štramberku prohlásil předseda MO ČSL […], že nesouhlasí 
se stanovením počtu 2 kandidátů, členů ČSL do MNV, ale požadují větší zastoupení […]. O […] 
poznatcích bude informován vedoucí tajemník OV KSČ.“ ABS, B7-4/II O-StB Nový Jičín, inv. j. 
11, volby, zpráva O-StB Nový Jičín z 19. 8. 1971. Novojičínsko náleželo k baštám vlivu ČSL, 
která byla po aktivizaci v roce 1968 s nástupem normalizace nucena k vlastní očistě. K otázce 
konsolidace ČSL na Novojičínsku K o n e č n ý ,  K.: Československá strana lidová na No-
vojičínsku, s. 84–95.
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přísná dosažitelnost a 26. 11. 1971 úplná pohotovost. Mimo to se část 
příslušníků zapojila do práce volebních komisí a agitačních dvojic. Půso-
bení Státní bezpečnosti zapadalo do pojetí manifestačních voleb, které již 
jen z podstaty upevnění normalizační moci nemohly připustit svobodnou 
diskuzi, nezávislou kandidaturu a naplnění občanských práv, tedy principů, 
k jejichž částečnému uplatnění směřoval nedávný rok 1968. Proto bylo v zá-
jmu očekávaného úspěchu hlasování nutné podobné tendence maximálně 
omezit a jejich nositelům všemožně zabránit v tom, aby šířili podobný vliv.

Průběh volebního hlasování, nedemokratické principy voleb 
a situační hlášení 

Volební hlasování bylo rozloženo poprvé v československé histo-
rii do dvou dnů (v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 7:00 
do 14:00 hodin)71 a skrývá několik zajímavostí. Normalizace nejen popřela 
demokratizaci, ale principiálně došlo dokonce k návratu před legislativu 
z roku 1967, která připouštěla mírné posílení rozhodovací role voliče. 
Zákony z roku 1971 sice zachovávaly základní atributy výkonu volebního 
práva, ale politicko-ideová kampaň je potlačila a v případě jejich vyžado-
vání na ně pohlížela jako nežádoucí. Hlasování probíhalo také v zahraničí 
na československých zastupitelských úřadech (popřípadě na lodích), kde ale 
českoslovenští občané volili pouze do obou sněmoven FS, do ČNR a SNR.72

Patrně nejviditelnějším rozporem mezi volební legislativou a realitou 
voleb byla aplikace aktivního volebního práva. Zákon přiznal volební právo 
všem bezúhonným občanům, kteří dosáhli v den voleb 18 let, a především 
nestanovil povinnost volební účasti. V základních parametrech proto volby 
formálně neodporovaly demokratickým zásadám, neboť probíhaly na zá-
kladě „obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním“.73 
Ve skutečnosti šlo o prezentaci podpory politiky Národní fronty pod 
vedením KSČ, tudíž žádoucí byla 100% účast a manifestační hlasování, 
v ideálním případě formou hromadného nástupu pracovních kolektivů 
a před zraky okrskové volební komise veřejně odevzdaným hlasovacím 
lístkem. V dálnopisných hlášeních České volební komisi i ve zprávách 
předsednictvu OV KSČ proto byla volební účasti věnována značná pozor-

71 Podle směrnice k organizaci volebních dnů mohla rada MNV podle místních potřeb 
rozhodnout o změně začátku hlasování druhý den voleb ze sedmé na dřívější hodinu. 
72 ABS, A2/4 Sekretariát ministerstva vnitra – IV. díl, inv. j. 115, Pokyny k volbám pro 
čs. občany v zahraničí. Volby v zahraničí, jež řídila volební komise při FMZV spadající pod 
obvodní volební komisi č. 1 v Praze, proběhly ve čtvrtek 25. 11. 1971. Jejich začátek a konec 
stanovila okrsková volební komise tak, aby jejich výsledky došly rádiovým nebo dálnopisným 
spojením na volební komisi FMZV nejpozději do soboty 27. 11. v 18 hodin středoevropského 
času. 
73 Volební zákony č. 44/1971 Sb., § 2; č. 53/1971 Sb., § 2; č. 54/1971 Sb., § 2.
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nost.74 Neúčast a argumentace těch, kteří odmítli jít volit, se staly součástí 
sledování tzv. negativních jevů. 

Legislativa týkající se voleb předpokládala také další znak tajného 
demokratického hlasování, úpravu hlasovacího lístku za plentou: „Ve vo-
lebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků učeny zvláštní prostory 
oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být 
nikdo přítomen s voličem, ani člen volební komise.“  75 Zákon umožňoval volební 
lístky upravit přeškrtnutím jména a příjmení kandidáta, pro kterého volič 
nehlasuje, a pamatoval i na případ, že občan nemůže sám upravit hlasovací 
lístek (neumí číst, psát, má tělesnou vadu) a potřebuje s sebou za plentu 
voliče, jenž za něj hlasovací lístek upraví. V praxi většinou možnost zůstala 
nevyužita, neboť pod drobnohledem ve volební místnosti by na sebe volič 
zbytečně upozornil, což dokládají situační zprávy z voleb i z vyhodnoco-
vání politických nálad před volbami.76 Například v okrese Hradec Králové 
využilo plentu 903 voličů z celkového počtu 109 849 účastnících se voličů, 
což činilo zanedbatelných 0,82 %.77

Vlastnímu průběhu hlasování byla věnována mimořádná pozornost. 
Před zahájením voleb v pátek dopoledne proběhlo předání seznamů voličů 
místními, městskými a obvodními národními výbory okrskovým volebním 
komisím a kontrola volební místnosti. Ta vedle náležitostí potřebných 
k průběhu hlasování (volební schránka a přenosná volební schránka, plenta, 
kancelářské potřeby, seznamy voličů, stanovené typy tiskopisů a dostatečné 

74 „…v Borové na okrese Svitavy přišel odpoledne odvolit farář s manželkou a žádal o vydání 
bílých lístků. Protože mu nebyly žádné bílé lístky vydány, odmítl volit.“ „V okrese Kladno v obci 
Ledce nesplnily svoji občanskou povinnost 4 řádové sestry. […] V okrese Mladá Boleslav se problémy 
vyskytly s účastí cikánů romů…“ „[v okrese Hodonín] …minimální počet voličů nevolilo z různých 
osobních důvodů. Archlebov […] – poškozena při socializaci vesnice, […] Šardice […] – soukromý 
zemědělec…“ „[v okrese Přerov] …hodně práce se udělalo na úseku masově politické práce. Vylou-
čení, pravičáci, býv. kulakové – pod dojmem propagandy šli manifestačně k volbám – i ze strachu.“ 
ABS, A 2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 134, krabice 14, průběh voleb v roce 
1971 – situační hlášení (dálnopisy) České volební komisi v Praze z krajských volebních ko-
misí, f. 27, 10; SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 6. 12. 1971, 
f. 29–30; SOkA Přerov, KSČ-OV Přerov, inv. č. 69, kart. 114, POV KSČ 1. 12. 1971, f. 7.
75 Volební zákony z července 1971, Zákon č. 44/1971 Sb., § 33, č. 53/1971 Sb., § 32 
a č. 54/1971 Sb., § 33. 
76 Např. v hlášení opavského oddělení StB je mj. uvedeno: „Prostřednictvím D[důvěrníka] 
byl získán poznatek, že jemu neznámé osoby cestující vlakem od Hlučína do Opavy se vyjadřovaly 
v tom smyslu, že volby jsou předem připravené, že nebude možnost úpravy kandidátek, neboť ve vo-
lebních místnostech budou umístěna zrcadla k pozorování voličů.“ ABS, B7-6/II O-StB Opava, 
inv. j. 21, krabice 1, Volby do zastupitelských orgánů 1971 – poznatky a ohlasy obyvatelstva, 
č. j. SB-0433/71 ze dne 7. 10. 1971, f. 4. Srov. zprávy z předvolebních schůzí vesnických 
KSČ v okrese Žďár n. S.: „[Občan] vznesl dotaz, proč jsou málo zveřejněny volební zákony, když 
je právo volit tajně, proč jsou výzvy […] volit manifestačně – že je to duševní nátlak a ovlivňování. 
Dodal, že když takto hovoří, že mu to může dělat potíže v zaměstnání, ale že to říká, protože to tak 
cítí.“ SOkA Žďár nad Sázavou, KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, 
negativní jevy, které se vyskytly v průběhu veřejných schůzí, případ občana z Prosetína, f. 55.
77 SOkA Hradec Králové, OV KSČ Hradec Králové, inv. č. 97, kart. 93, POV KSČ 26. 11. 
a 27. 11. 1971. Ze sond do situace ve vybraných okresech vyplývá, že podíl voličů za plentou 
se pohyboval maximálně do 1 %.
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množství hlasovacích lístků) byla vybavena státní vlajkou a znakem, ob-
razem prezidenta republiky a ústředním volebním heslem NF: „Milujeme 
svou vlast – volíme socialistickou budoucnost.“  78 Je paradoxní, že směrnice 
zdůrazňuje právo občanů volit tajně za plentou, ale současně konstatuje: 
„Na druhé straně mohou občané volit veřejně.“  79 

Za účelem monitorování průběhu volebních dnů a prací volebních ko-
misí se podávalo celkem pět typů hlášení. Ještě ve čtvrtek večer 25. 11. 1971 
národní výbory podaly hlášení o počtu zapsaných voličů. O průběhu voleb-
ních dnů, účasti a prací volebních komisí zasílaly okrskové volební komise 
volebním komisím NF tzv. situační hlášení. Po skončení voleb podávaly 
okresní a vyšší stupně volebních komisí NF předběžné hlášení o výsled-
cích voleb80 a definitivně pak konečná hlášení o výsledcích voleb po linii 
volebních komisí NF, jež musela být zpracována od sobotních večerních 
hodin (na úrovni místních a okresních volebních komisí NF) do neděle 
28. 11. 1971 (krajské, česká a ústřední komise NF). 

Okrskové volební komise podávaly hlášení místním volebním komisím 
NF, které průběžně informovaly o všech významných okolnostech okresní 
volební komisi NF, ta krajskou volební komisi NF, jež připravila hlášení 
České volební komisi NF a odtud šla informace na ÚVK NF.81 K informa-
tivnímu řízení voleb vznikl na úrovni okresů systém zmocněnců, kteří byli 
určeni pro každou okrskovou komisi a zajišťovali pravidelné telefonické 
nebo kurýrní spojení s okresní volební komisí NF a výpomoc v operativním 
styku místních volebních komisí s okrskovými či obvodními volebními 
komisemi. V sídle okresu byla určena pracoviště, kam byla soustředěna 
hlášení k dalšímu zpracování operativní skupině, jež zajistila jejich předá-
ní do POV KSČ a okresní i krajské volební komisi NF.82 Po celé dva dny 
probíhala permanentní zasedání předsednictev okresních výborů KSČ, 
hlášení byla podávána ze všech obcí a projednávána operativním štábem 
okresní volební komise i předsednictvem OV KSČ. 

Hlášením z volebních dnů předcházela ještě situační hlášení podávaná 
v předvečer hlasování 25. 11. 1971. Hodnotila stav předvolebních příprav 
(volební místnosti, hlasovací lístky), politickou situaci (náladu voličů, rušivé 
jevy), případně politickou a pracovní iniciativu plnění a uzavírání závazků. 

78 Úkoly volebních komisí při organizaci volebních dnů, zjišťování volebních výsledků a podávání 
hlášení, s. 4.
79 Tamtéž, s. 6.
80 Předběžné hlášení o výsledcích podávala nejprve okresní volební komise NF krajské 
volební komisi do 22. hodiny 27. 11. 1971, posléze krajská volební komise NF České volební 
komisi NF do 24. hodiny 27. 11. 1971 a konečně Česká volební komise NF ústřední volební 
komisi NF nejpozději do 3. hodiny v neděli 28. 11. 1971. 
81 Úkoly volebních komisí při organizaci volebních dnů, zjišťování volebních výsledků a podávání 
hlášení, s. 22.
82 Podle plánu organizace voleb schváleného POV KSČ Přerov. SOkA Přerov, OV KSČ 
Přerov, inv. č. 69, kart. 114, POV KSČ 11. 11. 1971, Plán organizačního zajištění volebních 
dnů 26. a 27. 11. 1971, f. 6–15.
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Večerní zpráva pak uváděla statistické shrnutí počtu voličů. V souvislosti se 
závěrečnými přípravami k zajištění voleb došlo právě ve večerních hodinách 
25. 11. 1971 k zajímavému stranickému incidentu v Hradci Králové. Podsta-
ta sporu spočívala ve slovním napadení vedoucího tajemníka OV KSČ Voj-
těcha Říhy (současně předsedy okresní volební komise) ze strany předsedy 
MěstNV Josefa Kokeše.83 Záležitost záhy řešilo předsednictvo OV KSČ,84 
okresní kontrolní a revizní komise později zahájila s J. Kokešem stranické 
řízení a tříčlenná disciplinární komise provedla šetření se závěrem, že 
předseda hradeckého MěstNV bez ověření mylně informoval o již odeslané 
zprávě o uzavření voličských seznamů. Dále komise konstatovala, že znevážil 
a poškodil autoritu vedoucího tajemníka OV KSČ, zpochybnil usnesení 
vyšších stranických i státních orgánů a vyřízení osobních věcí povýšil nad 
stranické úkoly. Doporučení o udělení stranického trestu (napomenutí) 
předsednictvo OV KSČ schválilo 22. 12. 1971.85 Hradecký incident zřejmě 
nemusel být jen osobní povahy, ale šlo možná i o kompetenční spor mezi 
představitelem města a reprezentantem nadřízeného stranického orgánu; 
konflikty takového charakteru se občas objevovaly a situace byla většinou 
řešena ve prospěch stranických orgánů. 

Nejnázornější představu o průběhu a mocensko-politickém zákulisí 
voleb poskytují situační hlášení (zprávy), jež měla obsahovat zejména 
informace o nástupu k volbám na počátku obou volebních dnů, o náladě 
voličů, významných událostech, případných rušivých jevech, či obtížích 
v práci okrskových volebních komisí. Lze v nich tedy najít i zprávy o cho-
vání občanů, které očekávanému provedení volebního aktu odporovaly 
a na které se snažily příslušné orgány (předsednictva OV KSČ, volební 
komise) reagovat.

První situační zpráva v první den voleb si všímala nástupu občanů 
do volebního dne (navození atmosféry vyhráváním závodních a obecních 
rozhlasů, hovory vedoucích funkcionářů k zaměstnancům na pracovištích, 
organizování manifestačních odchodů k volebním místnostem, uzavírání 
závazků apod.) a odpolední hlášení z prvního volebního dne se týkalo za-
hájení voleb. Ke sledovaným skutečnostem patřila nálada občanů, volební 
účast a nástup k manifestačnímu hlasování. Také třetí zpráva popisovala 
volební průběh, zaměřila se na volební účast a zapojení agitačních dvojic 
v některých obcích. Hlášeny jsou i případy obcí, kde odvolilo již 100 % 

83 Ing. Josef Kokeš, CSc. byl předsedou Městského národního výboru v Hradci Králové 
až od mimořádného pléna MěstNV 28. 12. 1970. Nové Hradecko, č. 1, 5. 1. 1971, s. 1.
84 Srov. svědectví zástupce KV KSČ: „Pro zprávu jsme přišli slušně, ale výroky s. Kokeše 
‚ať si to s. Říha nechá, že ho zná, že takového tajemníka ještě nezažil, že je rád, že ho nebude mít 
za zády‘ byly přinejmenším nevhodné. Stav v přípravě voleb není tragický, zejména když na sta-
tistiku vezmete lidi ze závodů, ale je třeba zvážit, zda na MěNV není příliš mnoho lidí, kteří chtějí 
být informováni předem.“ SOkA Hradec Králové, OV KSČ Hradec Králové, inv. č. 97, kart. 93, 
POV KSČ 25. 11. 1971, f. 7.
85 Tamtéž, POV KSČ 22. 12. 1971, f. 6, 47–49.
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občanů. Večerní zpráva k 22. hodině hodnotila celkový průběh prvního 
volebního dne, vedle účasti komentovala volební náladu, význam roz-
hlasových relací, manifestační způsob volby i návštěvy agitačních dvojic 
v rodinách a pozornost byla věnována rušivým jevům (viz dále). 

Zahájení druhého volebního dne 27. 11. 1971 reflektovala situační 
zpráva k sedmé hodině ranní. Konstatovala stav připravenosti k druhému 
dni voleb, nástup zmocněnců nebo například agitačních dvojic k návštěvám 
občanů, kteří stále neodvolili, a hodnotila průběh noci včetně bezpečnostní 
situace. Dopolední zpráva k desáté hodině uváděla účast a opatření k za-
jištění účasti zbývajících voličů a tak jako ostatní hlášení i případné rušivé 
jevy. Předposlední hlášení podávalo hodnocení situace dvě hodiny před 
ukončením hlasování. Všímalo si účasti, dopoledního průběhu voleb a vý-
sledku agitování u nezúčastněných voličů.86 Závěrečné hlášení popisovalo 
situaci po ukončení hlasování a hodnotilo průběh obou dnů, práci komisí, 
propagačně-agitační činnost, politickou náladu a případné negativní jevy. 

Tzv. kladné a negativní (též „rušivé“) jevy náležely ke zjišťovaným 
a hodnoceným skutečnostem. Za kladné jevy byly považovány masový 
a manifestační způsob hlasování, aktivní působení volebních i stranických 

86 „… 8 občanů i přes pozvání […] odmítlo účast na volbách. Jedna rodina agitační dvojici 
nevpustila do domu…“ SOkA Pelhřimov, KSČ-OV Pelhřimov, inv. č. 84, kart. 74, POV KSČ 
26. a 27. 11. 1971, f. 14.

Obr. 2: Jedna z bleskovek vydaných agitační komisí  
OV KSČ Přerov po prvním dnu voleb (SOkA Přerov)
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orgánů, uzavírání závazků či předčasné splnění celoročních plánů. Propagač-
ně zdůrazňovaným jevem se stala 100% účast voličů v konkrétních obcích. 

K negativním jevům se řadily vedle nedostatků technicko-organi-
začního charakteru (administrativní chyby, nepřesnosti ve voličských 
seznamech, nedostatek hlasovacích lístků) projevy politicko-ideologického 
rázu. Mezi ně náleželo odmítnutí občanů jít k volbám, nesouhlas s politikou 
KSČ a s charakterem voleb, protivolební hesla apod. Jejich výskyt sledo-
valy složky KSČ, NF a volebních komisí a také bezpečnostní útvary. Tak 
např. v okrese Vyškov se připomíná jedna stržená bleskovka na nádraží 
a vhození papíru s nápisem „socialismus s lidskou tváří“  87 do volební urny. 
V hodnotící zprávě k průběhu voleb v okrese Hodonín byla uvedena hned 
čtveřice záporných jevů dokládající provokativní chování voličů a v Husto-
pečích na Břeclavsku dokonce odvolilo za plentou na voličský průkaz 20 
účastníků zájezdu.88 Ačkoliv většina hlášení kromě neúčasti nebo případů 
tajného hlasování konstatovala absenci negativních jevů, jejich výskyt byl 
realitou, jež očekávaný průběh voleb v různé míře narušila a současně 
vnesla do jednotvárné formy hlasování občanský rozměr. 

Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 hodin přistoupila 
okrsková volební komise ke zjištění výsledků a k provedení zápisů, které 
posléze doručila obvodním volebním komisím pro zpracování výsledků 
voleb ve svých obvodech.89 

Tlak na veřejný a manifestační způsob hlasování měl zabránit škrtání 
kandidátů NF. Paradoxně tedy působí ustanovení zákonů i formuláře pro 
zápis o výsledku voleb, které s možností nezvolení kandidáta počítaly, neboť 
variantu, že kandidát nebude zvolen pouze jednohlasnou podporou rovna-

87 SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, inv. č. 26, kart. 75, POV KSČ 26. a 27. 11. 1971, f. 15. 
„…v Litomyšli u nemocnice a na autobusovém nádraží [se] objevila křídou napsaná protivolební 
hesla. […] ‚Hlasujte proti okupantům‘ a ‚Hlasujte pro neutralitu‘.“ „Dne 22. 11. 1971 byl zjištěn 
na WC nádraží Praha-Libeň nápis: ‚Rusové jsou svině, Vraťte Dubčeka, Svoboda je svině, Smrt 
komunistům‘.“ SOkA Svitavy, OV KSČ Svitavy, inv. č. 82/2, POV KSČ 27. 11. 1971, f. 18 
a ABS, B1/II Správa SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje, inv. j. 6, Souhrnná informace 
č. 12 náčelníka KS-SNB Praha pro operační štáb MV ČSR z 24. 11. 1971, s. 2, f. 121.
88 „Upozornit soudruhy, že tuto informaci podali na OV opožděně a zjistit také, zda je známo 
číslo autobusu, pro případné další sledování.“ SOkA Břeclav, OV KSČ Břeclav, inv. č. 90, 
kart. 63, POV KSČ 26.–27. 11. 1971, f. 4. Ranní hlášení krajské volební komise NF v Plzni 
z 27. 11. 1971 zase uvádí voličku, jež si vyžádala tužku a přeškrtla na lístku kandidáty NF. 
Jednalo se o „členku čs. strany lidové, kandidátku na poslance do městského NV v Kynšperku. 
Jmenovaná je zdravotní sestrou v ústavu pro přestárlé v Pochlovicích.“ ABS, A2/4 Sekretariát 
ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 134, krabice 14, průběh voleb 1971, f. 22.
89 Okrsková volební komise měla v zájmu využití času vymezeného k doručení volebních 
spisů zpracovávat zápisy v pořadí SN a SL FS, ČNR, KNV, ONV a naposledy MNV. Vlastní 
hlasovací lístky byly podle typu voleného zastupitelského sboru odlišeny barevně: zeleně 
do Sněmovny lidu FS, modře do Sněmovny národů FS, žlutě do ČNR a SNR, růžově do KNV 
a národních výborů hlavních měst Prahy a Bratislavy, oranžově do ONV (a též do ObvNV 
v Praze a v Bratislavě a národních výborů měst Brno, Plzeň, Ostrava a Košice) a hlasovací 
lístky do MNV, MěstNV a obvodní národních výborů měst Brno, Plzeň, Ostrava a Košice 
byly bílé.
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jící se počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků, legislativa připouštěla 
(vzhledem k totožným principům volebních zákonů je dále odkazováno 
pouze na zákon č. 54/1971 Sb. o volbách do národních výborů). V zápise 
okrskové volební komise o hlasování (§ 41, odst. 2) i v zápise obvodní 
volební komise (§ 43, odst. 2) se uváděl počet platných hlasovacích lístků 
a počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta. Odevzdat hlas kandidá-
tovi NF znamenalo ponechat jeho jméno (v případě obcí do 3 000 obyvatel 
jména kandidátů) bez jakýchkoliv úprav zatímco jméno kandidáta (kandi-
dátů), pro kterého volič nehlasoval, mělo být přeškrtnuto.90 A konečně § 46 
řešil otázku nových voleb, které se měly uskutečnit do 14 dnů, pokud nebyl 
podle § 45 (odstavce 1) ve volebním obvodu kandidát zvolen a jestliže 
by v obcích do 3 000 obyvatel nebyl zvolen stanovený počet poslanců, tj. 
nebyl by zvolen někdo ze všech navržených kandidátů. V součtu sice zů-
staly hlasy proti kandidátům NF nakonec zanedbatelné, ale to nesnižovalo 
jejich význam v hodnocení voleb. Od obvodních volebních komisí putovaly 
zápisy ve stanovených časových harmonogramech volebním komisím NF 
a ostatní volební spisy k uschování na příslušné národní výbory.91 

Výsledky voleb

Při hodnocení výsledků voleb získáváme podobná čísla, která se 
zpravidla liší jen setinami a desetinami procentních bodů a na základě 
prostudovaného archivního materiálu je možné jmenovat jen ojedinělé 
případy vyčíslení pod 99 %.92 Základním statistickým výstupem jsou tedy 
pouze dva ukazatele – volební účast a podíl hlasů pro jednotnou kandidátku 
Národní fronty. Druhotně může být zajímavé i politické složení, v němž 
lze přece jen zaznamenat regionální odlišnosti, ale vzhledem k předvo-
lebnímu sestavení kandidátek podléhajícímu KSČ tuto skutečnost voliči 
nemohli ovlivnit, zvláště ne při formální kandidatuře zastupitelů v počtu 
volených mandátů. 

Velmi sledovaným ukazatelem byla neúčast a její důvody, k nimž 
mohly náležet administrativní chyby, odmítnutí volit z osobních důvodů, 

90 V § 45 je stanoveno: „Zvolen je kandidát, v jehož volebním obvodu se zúčastnila hlasování 
nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamu voličů a který obdržel nadpoloviční většinu plat-
ných hlasů.“ Sbírka zákonů ČSSR. Ročník 1971, částka 16, č. 54, Zákon ČNR ze dne 7. 7. 1971 
o volbách do národních výborů v České socialistické republice, § 45, odst. 1.
91 Úkoly volebních komisí při organizaci volebních dnů, zjišťování volebních výsledků a podávání 
hlášení, s. 15.
92 U dvou obcí v okrese Hradec Králové a pěti obcí v okrese Žďár nad Sázavou lze do-
ložit účast kolem 96 %, ale v absolutních číslech se počet nezúčastněných pohyboval v řádu 
jednotlivců. SOkA Hradec Králové, OV KSČ Hradec Králové, inv. č. 97, kart. 93, POV KSČ 
27. 11. 1971, f. 32; SOkA Žďár nad Sázavou, ONV Žďár n. S. po roce 1960, odbor vnitřních 
věcí, volby 1971, konečné hlášení o výsledku voleb do MNV. 
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odjezd mimo obec, nemoc; některé se ani nepodařilo zjistit.93 Také pro-
cento hlasů pro kandidáty Národní fronty vykazuje jen malé statistické 
rozmezí. Zajímavější jsou údaje o věkovém, sociálním a profesním složení 
poslanců MNV, které nás vracejí do etapy přípravy voleb, a v rámci kate-
gorie „zemědělství“ zde nelze zapomínat soukromé zemědělce (JHR = 
jednotlivě hospodařící rolníci). Socialistická ústava soukromé hospodaření 
připouštěla a označení jednotlivě hospodařící rolník vlastně vyjadřovalo, 
že tento zemědělec odolal kolektivizaci.94 

93 Např. v okrese Vyškov byly důvody neúčasti 295 voličů následující: odmítnutí jít volit 
– 71, administrativní chyby (voličské průkazy) – 43, zdržování se na pracovištích mimo obec 
– 68, ostatní (nemoc, vazba, úrazy) – 113. SOkA Vyškov, OV KSČ Vyškov, inv. č. 26, kart. 75, 
POV KSČ 26. a 27. 11. 1971, Stručné politické zhodnocení volebních dnů 26. a 27. 11. 1971 
v okrese Vyškov, f. 16.
94 V okrese Žďár n. S. bylo zastoupeno 25 jednotlivě hospodařících rolníků v 20 místních 
národních výborech, z toho ve Velkých Janovicích, kde se rozpadlo JZD, byli v jedenácti-
členném MNV hned čtyři. Ve Skřinářově podle pamětníka Jana Katolického vstoupil zvolený 
soukromý zemědělec do JZD až v roce 1973 v souvislosti se sloučením JZD Skřinářov a JZD 
Osová Bítýška. SOkA Žďár nad Sázavou, MNV Velké Janovice, kniha 25 a 26, Pamětní kniha 
obce Velké Janovice III a IV; archiv autora, e-mailová odpověď účetního obce Skřinářov ze 
16. 10. 2011 o svědectví Jana Katolického.

Obr. 3: Povolební vydání okresních novin řízených OV KSČ se obsahem 
a frazeologií příliš nelišila. Ukázka týdeníku Slovácko, č. 48, 1. 12. 1971 

(SOkA Hodonín)
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Tabulka 7: Srovnání celkové volební účasti v procentech na příkladech 
vybraných moravských okresů95

Celkově 
v ČSSR

Celkově 
v ČSR

Celkově 
v SSR

Okres
Žďár n. S.

Okres  
Přerov

Okres  
Hodonín

Účast 
v %

99,45 99,41 99,54 99,44 99,61 99,43

Tabulka 8: Celkový podíl hlasů v procentech pro kandidáty NF ve srov-
nání s vybranými okresy96

Volený zastupitelský 
sbor

Celkově 
v ČSSR

Celkově 
v ČSR

Celkově 
v okrese 

Žďár n. S.

Celkově 
v okrese 
Přerov

Celkově 
v okrese 
Hodonín

KNV 99,84 99,80 99,70 99,89 99,95
ONV 99,77 99,73 99,49 99,80 99,95
MNV 99,85 99,83 99,42 99,89 99,86

Tabulka 9: Počet a sociální složení zaregistrovaných kandidátů NF 
ve volbách roku 197197

Zastupitelský 
sbor*

Počet 
zastupi-
telských 
orgánů

Počet 
členů

Z toho 
žen

Sociální složení členů komisí
dělníci členové 

JZD
pracují-
cí inte-
ligence

ostatní 
pracu-

jící
SL FS
SN FS 

1
1

200
150

53
37

59
54

31
17

64
43

46
36

ČNR 1 200 50 71 25 55 49
SNR 1 150 39 53 19 34 44
KNV 10 1 522 457 556 181 398 387
ONV 120 11 261 3 319 4 186 1 651 3 159 2 265
MNV, MěNV 10 500 191 446 44 954 80 015 37 636 38 714 35 081
V ČSSR cel-
kem absolutně 
a v procentech

204 929 48 909
23,9 %

84 994
41,5 %

39 560
19,3 %

42 467
20,7 %

37 908
18,5 %

* Vedle 10 KNV se volilo ještě do Národního výboru hl. m. Prahy a hl. m. SSR Bratislavy; 
úrovni ONV odpovídaly obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě. 

95 ABS, A 2/4, inv. č. 135, krabice 14, Konečné hlášení o výsledcích voleb, f. 2–4; SOkA 
Přerov, ONV Přerov, zápisy rady ONV 1971/XII, 130. schůze rady ONV 3. 12. 1971, Závěrečná 
zpráva o konečných výsledcích, s. 1; SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, 
POV KSČ 6. 12. 1971, f. 32.
96 ABS, A 2/4, inv. č. 135, krabice 14, Konečné hlášení, f. 2–4; Vysočina, č. 49, 9. 12. 1971, 
s. 1; SOkA Přerov, ONV Přerov, zápisy rady ONV 1971/XII, 130. schůze rady ONV 3. 12. 1971, 
Závěrečná zpráva, s. 2–5; SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 
6. 12. 1971, f. 32.
97 ABS, A2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, inv. č. 134, krabice 14, průběh voleb
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Během prosince proběhla ustavující zasedání národních výborů, při 
kterém byli zvoleni předseda, místopředseda, tajemník a rada národního 
výboru.98 V souvislosti s velikostí národních výborů je třeba zmínit i souvi-
sející otázku slučování obcí, které se někde uskutečnilo právě v souvislosti 
s volbami v roce 1971.99 

Politické složení zvolených – předem sestavených zastupitelských 
sborů vychází z možností systému normalizační Národní fronty. Na úrovni 
zákonodárných sborů se volbami 1971 fakticky zakonzervoval stav do bu-
doucna a v letech 1971–1989 bylo z 350 poslanců FS vždy 237–245 členů 
KSČ, 18–20 členů ČSS, 16–18 členů ČSL, 8 členů menších slovenských 
stran a 64–70 bezpartijních.100 Příznivěji ve prospěch nekomunistických 
stran vyznívalo složení prozatímní (od 10. 7. 1968) a od 1. 1. 1969 úplné 
ČNR, ale také zde nástup normalizace vykonal své.101 Tehdejší ministr 
výstavby a techniky ve vládě České socialistické republiky a poslanec ČSS 
Karel Löbl ve svých vzpomínkách uvádí, že v celkovém počtu poslanců FS 
a ČNR sice nebyly mandáty Československé straně socialistické upřeny, 
„nebylo to však bez námahy a jistého umění a snad i taktiky. Celkem se v období 
1969–1970 vyměnilo deset poslanců, tedy téměř třetina zástupců strany v záko-
nodárných sborech.“  102 Jinak už mohla situace vyznívat na úrovni obecních 
samospráv, kde přes vedoucí roli KSČ nemusel počet komunistů v místních 
národních výborech vždy přesáhnout požadovaných 50 %, což už ale 
neplatilo o MěstNV a o okresních a krajských národních výborech. V této 
souvislosti bude jistě pro další výzkumy zajímavé, do jaké míry se v po-
dílu nekomunistických mandátů mohla obzvláště v moravských okresech 
projevit tradice a síla ČSL. Na úrovni krajských orgánů Jihomoravského 

1971, Počet a složení zaregistrovaných kandidátů NF do všech stupňů zastupitelských sborů 
v r. 1971 a 1964, f. 185.
98 Ne vždy proběhlo ustavující zasedání a volba vedení MNV podle očekávaného scénáře 
a museli zasáhnout okresní funkcionáři. Jednalo se zpravidla o menší obce s problémem 
personálního zajištění funkcí v MNV. 
99 Tak v okrese Žďár nad Sázavou bylo před volbami 198 národních výborů (z toho 
pět městských), ale v rámci předvolebních příprav se sloučily čtyři obce. První vlna integrací 
proběhla při územněsprávní reformě s volbami v roce 1960 a další velké slučování probíhalo 
od poloviny 70. let.
100 W i n t e r ,  Jan: Ústřední parlamenty. In: Slovníková příručka k československým 
dějinám, s. 7.
101 Zatímco ze 150 členů prozatímní ČNR byly k 10. 7. 1968 ČSL a ČSS dohromady zastou-
peny 29,3 % (každá strana po 22 poslancích), z 200 členů ČNR to bylo k 1. 1. 1969 celkem 
25 % a v návrhu kandidátů pro volby roku 1971 již jen 13,5 % pro obě strany dohromady. 
V případě FS se atmosféra jara 1968 již tolik nepromítla. Podle složení FS z ledna 1969, kdy 
vešla v platnost federace, tvořili poslanci všech nekomunistických stran 16,3 % a v návrhu 
pro první normalizační volby pouze 13,2 %, což bylo ještě o 3,5 % méně než po volbách 
do Národního shromáždění v roce 1964, kdy měly ostatní strany 16,7 % z celkového počtu 
300 poslanců. ABS, A 2/4 Sekretariát ministra vnitra – IV. díl, krabice 11, inv. j. 103, přehled 
o složení navrhovaných kandidátů, f. 2.
102 L ö b l ,  K.: Naděje, s. 383. Prof. Ing. Karel Löbl, DrSc., (nar. 1925) byl 10. 7. 1968 
zvolen za ČSS poslancem prozatímní ČNR, v roce 1969 též poslancem Sněmovny národů 
FS a ve volbách 1971 do sněmovny lidu FS.
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kraje i přes cca 5% zastoupení ČSL natolik výrazné tendence potvrdit 
nelze,103 zatímco minimálně příklady vybraných regionů rozdíly nikoliv 
jen v desetinách procent ukazují (např. v okrese Hodonín výraznější podíl 
ČSL ve srovnání s obvyklými čísly jiných okresů) a v okresech Žďár nad 
Sázavou104 a Havlíčkův Brod se v souhrnném počtu poslanců MNV (tedy 
bez měst) zastoupení KSČ dostává pod 50 %. Jednoznačně ve prospěch 
KSČ naopak vyznívá politické složení předsedů místních a městských 
národních výborů, i když regionální rozdíly jsou patrné.105

Tabulka 10: Srovnání politického složení poslanců ONV ve vybraných 
okresech106

Počet 
obyvatel 
v okrese 
r. 1970

Počet 
mandátů KSČ ČSL ČSS Bezpart.

Havlíčkův 
Brod

95 716 80 48
60,00 %

1
1,25 %

1
1,25 %

30
37,50 %

Hradec 
Králové

147 481 99 65
65,66 %

1
1,01 %

1
1,01 %

32
32,32 %

Svitavy 105 095 89 51
57,30 %

3
3,37 %

2
2,25 %

33
37,07 %

103 Tak po reorganizaci Jihomoravského krajského výboru NF bylo mezi 64 členy násle-
dující zastoupení: KSČ 38, ČSL 3, ČSS 3 a bezpartijní 20. Dne 14. 9. 1971 předsednictvo 
krajského výboru KSČ v Brně schválilo kandidáty do Jihomoravského KNV (150 členů) 
v následujícím složení: KSČ 90, ČSL 8, ČSS 6 a bezpartijní 46 poslanců. MZA, G 661 Ná-
rodní fronta – jihomoravský KV Brno, inv. č. 190, kart.182, zápis z krajské konference NF 
7. 4. 1971 a G 593 Jihomoravský KV KSČ v Brně 1960–1990, inv. č. 56, kart. 125, PKV KSČ 
14. 9. 1971, f. 6.
104 V okrese Žďár n. S. předčilo 49,81 % bezpartijních v MNV členy KSČ (46,86 %). SOkA 
Žďár n. S., ONV Žďár n. S. po roce 1960, organizační odbor, rada ONV 6. 1. 1972, informa-
ce o průběhu a výsledcích ust. plenárních zasedání NV v prosinci 1971, s. 4–8 a KSČ-OV 
Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, f. 32.
105 V porovnání okresů Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Vyškov měl takřka absolutní 
zastoupení KSČ posledně jmenovaný (z 82 národních výborů pouze dva bezpartijní předse-
dové), zatímco ze 137 národních výborů na Havlíčkobrodsku bylo 23 předsedů bezpartijních 
a jeden z ČSL a v územně rozlehlém okrese Žďár n. S. ze 194 národních výborů zastávalo 
předsednickou funkci 35 nestraníků a dva lidovci. SOkA Havlíčkův Brod, ONV Havlíčkův 
Brod, kniha 93, rada ONV 17. 1. 1972, informativní zpráva o ustavujících schůzích, s. 4; SOkA 
Vyškov, OV KSČ Vyškov, předsednictva OV KSČ, inv. č. 26, kart. 75, POV KSČ 25. 1. 1972, 
f. 89–94; SOkA Žďár nad Sázavou, ONV Žďár n. S. (po roce 1960), organizační odbor, 
neuspoř., rada ONV 6. 1. 1972, Informace o průběhu a výsledcích ustavujících plenárních 
zasedání NV, s. 4–5, 7. 
106 SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ H. Brod, inv. č. 79, kart. 54, POV KSČ 26.–28. 11. 1971, 
f. 46; SOA Zámrsk, KSČ-KV Hradec Králové, inv. j. 96, kart. 216, PKV KSČ 28. 10. 1971, f. 28 
a PKV KSČ 11. 11. 1971, f. 154; SOkA Břeclav, OV KSČ Břeclav, inv. č. 90, kart. 63, POV 
KSČ 20. 10. 1971, f. 19–22; SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 
6. 12. 1971, f. 40; SOkA Jihlava, OV KSČ Jihlava, inv. č. 93, kart. 82, POV KSČ 4. 1. 1972, 
f. 49; SOkA Žďár n. S., KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, f. 31–32. 
Počet obyvatel podle http://www.czso.cz/sldb/sldb10.nsf/index, citováno 26. 1. 2014.
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Počet 
obyvatel 
v okrese 
r. 1970

Počet 
mandátů KSČ ČSL ČSS Bezpart.

Břeclav 107 300 83 51
61,44 %

3
3,61 %

1
1,20 %

28
33,73 %

Hodonín 155 063 108 62
57,41 %

11
10,19 %

3
2,77 %

32
29,63 %

Jihlava 102 865 90 56
62,22 %

3
3,33 %

3
3,33 %

28
31,11 %

Žďár n. S. 109 221 90 54
60,00 %

2
2,22 %

1
1,11 %

33
36,66 %

Tabulka 11: Politické složení MěstNV a MNV ve vybraných okresech107

Počet 
NV

Počet 
mandátů

KSČ ČSL ČSS Bezpart.

Okres
Hodonín

MěstNV 8 386 254
65,80 %

25
6,47 %

11
2,85 %

96
24,87 %

MNV 74 1 558 847
54,36 %

107
6,87 %

17
1,09 %

587
37,68 %

Okres
Žďár n. S.

MěstNV 5 243 149
61,31 %

5
2,06 %

1
0,41 %

88
36,21 %

MNV 189 2 666 1 249
46,85 %

87
3,26 %

2
0,07 %

1 328
49,81 %

Okres 
Havlíčkův 
Brod

MěstNV 6 244 145
59,42 %

3
1,23 %

4
1,64 %

92
37,70 %

MNV 131 1 931 935
48,42 %

44
2,28 %

7
0,36 %

945
48,93 %

Okres 
Jihlava

MěstNV 4 206 125
60,68 %

9
4,36 %

3
1,46 %

69
33,49 %

MNV 139 1 923 904
47,00 %

37
1,92 %

1
0,05 %

981
51,01 %

Závěrem

Před 43 lety v Československu proběhly volby, které formálně zacho-
vávaly některé znaky svobody, ale ve skutečnosti bylo i tehdejší legislativou 
deklarované minimum práv voliče kontrolováno a odsuzováno. Podobně již 
od roku 1954 zákon neukládal povinnost volební účasti, která ovšem byla 
vynucena a měla manifestovat souhlas občanů s politikou Národní fronty 

107 SOkA Hodonín, OV KSČ Hodonín, inv. č. 50, kart. 64, POV KSČ 6. 12. 1971, f. 40; 
SOkA Žďár nad Sázavou, KSČ-OV Žďár n. S., inv. č. 85, kart. 92, POV KSČ 7. 12. 1971, 
f. 31–32; SOkA Havlíčkův Brod, OV KSČ Havlíčkův Brod, inv. č. 79, kart. 54, POV KSČ 
26.–28. 11. 1971, f. 46; SOkA Jihlava, OV KSČ Jihlava, inv. č. 93, kart. 82, POV KSČ 4. 1. 1972, 
f. 49.
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s vedoucí rolí KSČ. Hlasování v roce 1971 je v rámci voleb z let 1948–1989 
specifické tím, že se jednalo o postupně odkládaný a v souvislosti s posrp-
novým vývojem též zásadně proměněný akt, jenž nakonec změnil pojetí 
voleb na hlasování s více či méně skrytými metodami totalitního režimu 
potlačujícími jeho občanské poslání. Hodnotíme-li charakter příprav, prů-
běhu a výsledků voleb v roce 1971, lze na ně nahlédnout ze tří zorných 
úhlů. Očividný rozpor vyplývá z konfrontace legislativy se skutečnou praxí.

Zdánlivé zachování demokratických prvků (aktivní i pasivní volební 
právo, tajné hlasování, možnost škrtání kandidátů), jež jsou předpokladem 
pro vyjádření občanské vůle, totiž bylo masivní ideovou agitací a atmosfé-
rou nátlaku potlačeno, což volby formalizovalo a minimalizovalo pokusy 
odvolávat se na tyto prvky hlasování. Jak ukázala sonda, zjevně tomu tak 
bylo i proto, že volební zákony a možnost upravit hlasovací lístek za plentou 
nebyly veřejnosti sdělovány a pokud ano, tak jako příklad nežádoucího 
občanského postoje. Přesto se zdá, že výsledky voleb předčily očekávání, 
poněvadž s výjimkou minimálního počtu malých obcí bylo dosaženo 
takřka 100% výsledku. Politický tlak, personální čistky či hrozby postihů 
za svévolný projev vlastního názoru vykonaly své, ačkoliv ojedinělé případy 
ukazují odhodlaný postoj a občanskou kritiku nesvobodného hlasování. 
Na druhé straně se nabízí otázka, do jaké míry by byla případná větší ne-
účast reálně perzekuována. Spoluautor prvního svazku populárně naučné 
edice Vzpomínáte? Ivan Hoffman v komentáři k volbám v 70. letech uvádí: 
„Jak je možné, že 99,9 % občanů neprokouklo podvod a manipulaci a účastnilo se 
frašky? Vždyť ve skutečnosti nebylo z čeho vybírat, chyběla opozice a budoucnost 
neměla alternativu! Co chodili volit? Jsem […] přesvědčen, že se pouze báli nevolit. 
Mělo se za to, že si režim odškrtává podle seznamu, kdo se loajálně svou volbou 
poklonil vrchnosti a kdo je potencionální potížista. Nevím, zda bylo nebezpečné 
se volbám vyhnout. Já jsem k volbám nechodil, neboť mi to přišlo nejen zbytečné, 
ale hlavně ponižující a hloupé. Jestli z toho budou nějaké ‚nepříjemnosti‘, mi bylo 
jedno. Mimochodem – nikdy nebyly.“˛

Druhou rovinou hodnocení je vlastní kandidatura voličů v systému 
Národní fronty. Navzdory vedoucí úloze KSČ a vnitřním směrnicím ur-
čujícím nadpoloviční nominaci kandidátů za KSČ se přece jen omezeně 
v závislosti na lokálních podmínkách ukazují dílčí anomálie. KSČ se totiž 
musela na nejnižší úrovni zastupitelských sborů (v MNV) nejednou po-
týkat s nedostatečnou kádrovou situací i s lokálními vlivy nekomunistic-
kých stran, které se jen nerady vzdávaly výdobytků pražského jara a přes 
vynucený proces vlastní konsolidace a personální očisty usilovaly o účast 
na rozhodování.

Jako klíčový aspekt se ovšem jeví zákulisí příprav. V očekávaném 
provedení volebního aktu totiž o výsledek ve smyslu „kdo bude zvolen“, 
nešlo (vyjma absolutních čísel účasti a hlasů pro NF), přestože zákon 
umožňoval škrtání, a tedy nezvolení kandidátů, nebo dokonce neúčast. 
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Pozadí voleb odhaluje důmyslný vícestupňový systém stranické kontroly 
a rozhodování (program, nominace, rozhodnutí o následném zvolení 
vedení národních výborů atd.) s vyloučením veřejnosti i veřejné diskuze. 
Ojedinělé (a předem pranýřované) projevy občanského nesouhlasu lze 
doložit, ale v oficiálním hodnocení voleb je přirozeně nenajdeme. Pokud 
tedy posuzujeme výsledek voleb prostřednictvím zjištění, kdo je zvolen 
(či spíše vybrán), je možné jejich termín předsunout do léta 1971, kdy 
probíhal v rámci kádrové přípravy výběr kandidátů. Personální složení lze 
ovšem i přes vedoucí roli KSČ hodnotit v souvislostech – ať jde o míru 
převahy KSČ, nebo samotné kandidáty, kteří obzvláště v menších obcích 
nemuseli svými skutečnými názory nutně stát na dogmatických pozicích 
normalizační ideologie, a jejich působení tak bude hodnoceno podle kon-
krétních činů pro danou obec.

Volební hlasování v roce 1971 zůstává trvalou připomínkou jednoho 
z nejvýraznějších projevů nedemokratického systému existujícího v letech 
1948–1989. Ve svém principu ukazuje předstírání jakési hry na demokracii 
(o vyprázdnění pojmu socialistická demokracie nemluvě), popírání práv 
přiznaných občanům i normalizační legislativou a současně maximální 
pojetí posrpnové konsolidace a normalizace poměrů, neboť tento vývoj 
rezignoval na jakékoliv uchování minima výsledků reformního jara 1968. 
Uvedený kontrast dotváří samotný postoj československé společnosti, jejíž 
manifestační účast na volbách navzdory dílčím rušivým jevům nakonec 
předčila očekávání ideologů a stranických funkcionářů. 

Von den verschobenen Wahlen zur ersten Abstimmung  
in der Ära der sog. Normalisierung (1971) 
Eine Studie zu den Vorbereitungen und zum Verlauf 
des Manifestationsbekenntnisses zur posttotalitären Macht

Im Jahre 1971 fanden nach siebenjähriger Unterbrechung Wahlen zu allen Vertretungs-
körperschaften sowie die ersten direkten Wahlen für die Föderalorgane statt. Dies geschah 
nach der Absage der für das Jahr 1968 geplanten Wahlen, als man mit einer gewissen Festigung 
des Entscheidungswillens des Wählers rechnete, zumal drei Jahre nach der gewaltsamen 
Unterbrechung des Reformprozesses die pro-reformorientierten Kräfte ausgeschaltet waren 
und es eine freie Diskussion mehr gab. Hinter dem formalen Ergebnis von fast einhundert-
prozentiger Beteiligung und Unterstützung für die Kandidaten der Nationalen Front verbirgt 
sich der Mechanismus der Vorbereitungen und Methoden des posttotalitären Apparats mit der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei an der Spitze – von der zentralen Ebene bis 
zu den niederen Elementen der politisch-administrativen Organe (Kreise, Bezirke, Gemein-
de). Die vorliegende Studie analysiert die ersten Wahl in der Zeit der sog. Normalisierung 
vor dem Hintergrund der Legislative und Richtlinien, bezieht auch regionale Spezifika mit 
ein und geht von den im Nationalarchiv, dem Archiv der Sicherheitsorgane sowie den in 
den Staatlichen Bezirksarchiven aufbewahrten Materialien der politischen Organe aus. Die 
tschechoslowakischen Wahlen vor 43 Jahren wahrten formal einige Merkmale der Freiheit 
(geheime Abstimmung, das Gesetz legte keine Wahlpflicht fest), real jedoch wurden diese 
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durch Agitation und Zwang unterdrückt. Dessen ungeachtet lassen sich zivile, die unfreie 
Stimmabgabe kritisierende Einstellungen belegen. Die Analyse der kadermäßigen Vorbe-
reitung der Kandidaten hat darüber hinaus aufgezeigt, dass sich auf der untersten Ebene 
der Nationalausschüsse die KPTsch wiederholt mit der unzureichenden Mitgliederbasis 
sowie dem Einfluss nichtkommunistischer Parteien, insbesondere der Tschechoslowakischen 
Volkspartei, beschäftigen musste. Das Stimmenvotum im Jahre 1971 bleibt eine ständige 
Erinnerung an die unterschiedlichsten Äußerungen des undemokratischen Systems in den 
Jahren 1948–1989. In ihrer Spezifik zeigt es ein Vortäuschen von Demokratie und zugleich 
den maximalen Umfang hinsichtlich der Konzeption der sog. Normalisierung der Verhältnis-
se, die vor jedem noch so geringen Ergebnis des Reformfrühlings 1968 Angst hatte. Dieser 
Kontrast vollendete die Einstellung der tschechoslowakischen Gesellschaft, die durch ihre 
Manifestation der Teilnahme an den Wahlen den teilweisen Störmanövern zum Trotz die 
Erwartungen der Ideologen und Parteifunktionäre übertraf.
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Znovu k pramenům (nejen) církevních dějin 
středověku

Následný blok přináší tři příspěvky vycházející ze středověkého 
pramenného materiálu a jeho studia. V prvním případě se autoři Richard 
Psík a Pavel Hruboň zaměřili na dva listinné kusy, jejichž dosavadní dataci 
nepovažovali za spolehlivou. Zaprvé jde o mandát dochovaný v archivu 
brněnských augustiniánů poustevníků u P. Marie a sv. Tomáše. Písemnost 
byla přisuzována papeži Urbanu VI. a kladena do roku 1379 – obecně 
ochraňuje jmenovaný klášter od obtěžování ze strany příslušníků kléru. 
Na základě rozboru písma a dalších kancelářských souvislostí autoři do-
cházejí k přesvědčivému závěru, že písemnost je o více než sto let starší, 
pochází z 31. března 1262, z pontifikátu Urbana IV. Druhá listina je 
dochována jen v opisu, a sice ve velehradském kopiáři, a byla pro klášter 
velmi důležitá – opatovi se jí povolovalo užívat pontifikálie. B. Bretholz ji 
připsal Bonifácovi IX. (1390), rozbor věcný a diplomatický, jejž oba autoři 
podnikli, datování zásadně zpřesnil: jde o písemnost ze 4. dubna 1379 
a vydal ji papež Urban VI. 

Další téma představuje součást širší problematiky, jíž se autor Stanislav 
Bárta věnuje již delší čas. Římský a český král Zikmund Lucemburský vydal 
23. srpna 1422 v Norimberku sedmnáct listin s totožným formulářem, jimiž 
odvolává zástavy zboží uvedených církevních institucí. Autor podrobnou 
textovou analýzou ukazuje, že přímá zástava církevních majetků držitelem 
zakladatelských práv nebyla v souladu s dobovým právem, ani běžnou praxí, 
a šlo vlastně o neoprávněné zcizení majetků, což král Zikmund následně 
uznal. Odvolané zástavy statků duchovních institucí se snažil šlechticům 
Zikmund kompenzovat jiným způsobem, např. různými komorními platy. 
V roce 1436 ovšem ke stejné praxi Zikmund sáhl znovu, když se snažil 
zavázat si své bývalé odpůrce z řad husitské šlechty a hejtmanů. Zde se 
jasně ukazuje, jak mohla politická nutnost či bezskrupulóznost přervat 
i dobře míněné předchozí sliby a závazky. Připojena je také edice formuláře 
o odvolání zástav a dále edice tří konkrétních listin s odvoláním, ve dvou 
případech jde o zástavy statků plaského a v jednom oseckého kláštera. 

Odlišnou materii přináší třetí příspěvek, jehož autorem je Petr Elbel. 
Při svých výzkumech nalezl písemné prameny, které velmi výstižně ilustrují 
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situaci katolických duchovních v počátečních dobách husitství na Moravě. 
Jde o kněze Lukáše, faráře z Budkova, který se musel stáhnout do nedale-
kého královského města Jemnice, aby se dostal do bezpečí před případnými 
výpady husitů. Tím ale došlo ke konfliktu s oponěšickými vladyky, taktéž 
katolíky, kteří zřídili v kostele zbožnou nadaci za svůj rod a stáli o to, aby 
při kostele kněz sídlil. Autor skvělým způsobem ukazuje, v jaké nejistotě 
byl klérus nejen u katolických far, které se nacházely u opěrných bodů 
římské strany, ale též u patronátů, jež drželi katolíci, avšak spolehlivé zázemí 
v podobě hradní či městské pevnosti jim chybělo. Jde o velmi zajímavou 
a podnětnou sondu do náboženských problémů daného období, jež ukazu-
je, že zdaleka nedošlo k vytěžení a zhodnocení veškerých pramenů. Autor 
i dalšími úvahami ovlivňuje naše představy o tom, jakouže zemí vlastně 
Morava v husitském období byla.

(jl)
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Pavel Hruboň – Richard Psík 

K otázce datování dvou středověkých 
papežských listin z fondů Moravského 
zemského archivu v Brně
Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů 
na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera 
ve Velehradě*

Dating two medieval papal documents from the funds of the Moravian Land 
Archive in Brno
A contribution to the history of the Augustinian Eremites in Moravia and the Cistercian 
Monastery in Velehrad

The contribution focuses on two papal letters addressed to two different monastic 
institutions, whose dating in archive inventaries, as preserved in the editions, remains 
spurious. The documents are not connected and their thematic bond lies in the institu-
tional position of their publisher and in the questions related to their uncertain dating. 
The study aims to prove, based on the diplomatic-paleographic analysis and material 
study, that the traditionally acepted dates need to be adjusted and both documents 
must be placed within their probable chronological context. 

Key words: Augustinian Eremites, Papal letters, dating of Papal documents, the Velehrad 
Monastery, Pope Urban IV, Pope Urban VI

„Nejen knihy, ale i jiné písemnosti mají osudy.“ Těmito slovy uvedl před 
téměř 40 lety Jindřich Šebánek své pojednání o dvou listinách papeže Ur-
bana IV.1 Vypůjčili jsme si toto entrée klasika české a evropské diplomatiky 
nejen pro literární nadhled, který podtrhuje obsah následujících řádků, 
ale symbolicky také proto, že i náš příspěvek se v jednom případě dotýká 
listiny stejného vydavatele.

*  Studie vznikla v rámci řešení projektu GAČR P405/10/1397 Regesta Bohemiae et Moravie 
aetatis Venceslai quarti, tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae.
1 „Nicht nur Bücher, sondern auch andere Schriftstücke haben Schicksale, deren Erfassung hie 
und da zu Einzeluntersuchungen direkt aufreizt, die aber auch öfters zur Folge haben, dass derartige 
Schriftstücken bescheiden ist, erst und in verstümmelter Form in das Bewustsein der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit einzugehen.“ Viz Š e b á n e k ,  Jindřich: Ein bisher unbekanntes Schreiben 
des Papstes Urban IV. vom 9. Mai 1263. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský 
octogenario oblata. Curavit Josef Češka. Brno 1975, s. 183.
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Osudy středověkých listin mají někdy natolik významné politické, 
společenské, hospodářské, kulturní nebo církevně-náboženské souvislosti 
a pozadí, že se samy o sobě stávají nepřehlédnutelným tématem „velké 
historie“.2 Zpravidla však historický život velké části vrcholně a pozdně 
středověkých listin nemá povahu silných historických témat, a ač jsou listiny 
neobyčejně významným a svým obsahem často jedinečným pramenem, 
tak v řadě případů již v tomto období představují – a týká se to zejména 
papežských listin – formálně stereotypní, ba dokonce sériové produkty 
kancelářské praxe, které svým charakterem zůstávají primárně předmětem 
diplomaticko-paleografických bádání a specifických edičních zpracování. 
Právě na těchto badatelských souřadnicích vyplouvají na povrch základní 
a často zamlžené kontury drobných příběhů listin, v nichž nemalou roli 
sehrává jejich správné, respektive nesprávné časové zařazení.

V našem příspěvku jsme se zaměřili na dvě papežské listiny pro 
dvě různé monastické instituce, jejichž datování fixované v archivních 
inventářích a tradované ve starších i současných edicích se nám jevilo 
v jednom případě jako zcela nesprávné a v druhém případě přinejmenším 
sporné.3 Obě listiny sice spolu vzájemně nesouvisejí, tematicky je však pojí 
institucionální postavení vydavatele a především otázky spojené s jejich 
spornou datací. Cílem našeho příspěvku je prokázat zejména na základě 
diplomaticko-paleografické analýzy a formálně-věcného rozboru listiny, že 
tradovaná data je potřeba poopravit a obě listiny chronologicky zařadit tam, 
kam s největší pravděpodobností patří, byť by samotné zkoumané listiny 
měly z hlediska historie institucí, kterých se týkají, jen marginální význam.

1. Urbanus episcopus servus servorum Dei ... Datum Viterbii II 
kalendas aprilis pontificatus nostri anno primo 

Probírá-li se badatel v Moravském zemském archivu inventářem 
fondu s označením E 4 Augustiniáni v Brně, jenž obsahuje zejména 
písemnosti tamního kláštera augustiniánů eremitů u sv. Tomáše, narazí 
v oddílu pergameny pod inventárním číslem 53 a signaturou 4:7 na záznam 
o dochovaném originálu listiny papeže Urbana VI. (1378–1389) datované 
ve Viterbu k poslednímu dni měsíce března roku 1379. Strohý regestový 
záznam následně uvádí, že papež „přikazuje biskupům a jiným církevním 
představeným, aby neznepokojovali augustiniány“. Základní informaci o listině 

2 Za všechny je možné uvést známou Zlatou bulu sicilskou, jejíž „osudy“ jako velké 
téma zpracoval W i h o d a ,  Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. 
Praha 2005.
3 Na nejasnosti kolem datování obou listin jsme narazili při přípravě publikace o kan-
celářských poznámkách na papežských listinách dochovaných v moravských archivech 
(H r u b o ň ,  Pavel –  R i c h a r d ,  Psík: Kancelářské poznámky na papežských listinách 
v období 1378–1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. Ostrava 2013).
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uzavírá poznámka o ztrátě papežské olověné buly a rukopisný přípisek 
o absenci listiny v edici Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae.4 Jelikož 
listina v CDM skutečně chybí a doposud nebyla vydána in extenso, repre-
zentuje jediné moderní ediční zpracování stručný latinský regest v edici 
RBMV VII.5 Zainteresovaný badatel proto musí k podrobnějšímu studiu 
obsahu a vnějších znaků listiny nutně sáhnout po originálu, případně využít 
dostupnou digitální kopii.6 

Jestliže již údaje inventárního záznamu vyvolávají jisté pochybnosti 
ohledně datace listiny, minimálně překvapí vazba uvedeného letopočtu 
na místo vydání, pak originální exemplář svými vnějšími znaky prvotní 
pochybnosti jen podtrhuje. Než se zaměříme na jednotlivé segmenty 
paleograficko-diplomatického rozboru listiny, připomeneme ve zkratce 
způsoby a formální znaky datování papežských listin v období vrcholného 
a pozdního středověku.

V papežských listinách se již od raného středověku používala dvojí 
forma datační formule: tzv. velká datace a malá datace.7 Použití té či oné 
datační formule záviselo na typu papežské listiny. V průběhu raného a vr-
cholného středověku se v papežské kanceláři a dalších kuriálních úřadech 
používaly tři základní typy papežských listin, které se od sebe odlišovaly 
zejména vnějšími znaky: Privilegia, litterae (listy) a bullae (buly). Buly, někdy 
také označované jako litterae solemnes,8 se nově objevují během pontifikátu 
papeže Inocence IV. (1243–1254) a postupně nahrazovaly privilegia, jejichž 
význam jako zvláštní diplomatické kategorie v průběhu poslední čtvrtiny 
13. století postupně upadal, až nakonec během první poloviny 14. století 
tento typ listin zcela zanikl. Papežské listy tvořily původně velkou masu 
písemností správně-právního určení. Od počátku 12. století se začaly některé 
listy používat pro udělování práv a milostí, čímž se vydělily jako relativně 
samostatná skupina písemností. V důsledku toho se během první poloviny 
12. století v papežské kanceláři ustálil úzus rozlišovat papežské litterae podle 
závěsu papežské buly na litterae cum serico (s bulou zavěšenou na červeno-
-žlutých hedvábných nitích), pro něž bylo typické udělování práv a milostí, 

4 R a d i m s k ý ,  Jiří: E 4 Augustiniáni v Brně 1233 (1350)–1950. Prozatímní inventář. 
Moravský zemský archiv 1952. Podrobnější popis fondu viz Š m e r a l ,  Jiří: Řád augustiniánů 
eremitů na Moravě v době předhusitské. Olomouc 2008, s. 11–12.
5 Regesta Bohemie et Moraviae aetatis Venceslai quarti (= RBMV) VII. Ed. P. Krafl. Pragae 
2010, s. 52–53, č. 9.
6 MZA Brno, E 4 Augustiniáni v Brně, inv. č. 53, sg. 4:7, digitální reprodukce je dostupná 
na internetové adrese: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-MZA/E04/53/charter 
(citováno 26. června 2014).
7 F r e n z ,  Thomas: Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit. Stuttgart 1986, s. 20; 
viz také S c h m i t z - K a l l e n b e r g ,  Ludwig: Die Lehre von den Papsturkunden. In: 
Urkundelehre. II. Teil. Grundriss der Geschichtswissenschaft zur Einführung in das Studium 
der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Bd. I, Abteilung 2. Leipzig – Berlin 
19132, s. 69.
8 Original papal letters in England 1305–1415. Index actorum Romanorum Pontificum ab 
Innocentio III ad Martinum V electum V. Ed. P. N. R. Zutshi. Città del Vaticano 1990, s. XLVI.
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a na litterae cum filo canapis (s bulou zavěšenou na konopných nitích), které 
sloužily především jako mandáty v správně-právních záležitostech a jako 
kuriální písemnosti ve formě uzavřených listů (litterae clausae). Obě skupiny 
papežských litterae se neodlišovaly jen materiálem závěsu buly, ale také 
dalšími vnějšími znaky, zejména specifickou grafickou úpravou některých 
listinných formulí. Pro úplnost dodejme, že na přelomu 14. a 15. století 
doplnila zmíněné typy papežských listin s olověnou pečetí nová kuriální 
písemnost tzv. breve a ještě později tzv. motu proprio.9

Velká datace je tradičně spojena s privilegii. Stejně jako prošly 
v průběhu staletí řadou proměn vnější i vnitřní znaky privilegií, tak také 
jejich datační formule doznala určitých změn a modifikací.10 Obsah velké 

9 Vývoj a základní znaky jednotlivých typů papežských listin zpracoval ve shrnujícím 
chronologickém přehledu F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 13–34; t ý ž :  Die Kanzlei der 
Päpste der Hochrenaissance (1471–1527). Tübingen 1986, s. 57–68; pro 13. století H e r -
d e ,  Peter: Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert. 
Kallmünz 1967, s. 57–78; viz také S c h m i t z - K a l l e n b e r g ,  L.: Die Lehre, s. 74–78, 
82–86, 89–97, 99–104; B r e s s l a u ,  Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland 
und Italien. Bd. 1. Leipzig 19122, s. 72–85. Obě naposledy uvedené publikace byly sice 
v základním přehledu antikvovány zmíněnými pracemi Thomase Frenze a Petera Herdeho, 
ovšem v mnoha detailech, a týká se to také datování papežských listin, jsou velmi užitečné 
i dnes.
10 V nejstarším období vývoje papežských privilegií, tj. od papeže Hadriána I. (772–795) 
do přelomu 11. a 12. století byly doplňovány, měněny či upravovány některé části velké datace. 
Původně se datace skládala ze dvou částí. První část tvořila obsahově méně podrobná formule. 
Začínala slovy scriptum per manum a uváděla jméno a titul písaře společně s údajem o měsíci 
a indikci. Teprve poté následovala jako závěrečná část eschatokolu podrobnější velká datace. 
Formule scriptum per manum s datací se pravidelně vyskytuje od vzniku privilegií za papeže 
Hadriána I. do pontifikátu papeže Kalixta II. (1119–1124). Místo vydání se v datační formuli 
nejstarších privilegií objevuje jen výjimečně. Teprve za papeže Lva IX. (1049–1054) lze 
doložit jeho častější výskyt a pevně se usazuje v datační formuli během pontifikátu papeže 
Štěpána IX. (1057–1058). Původně bylo roční datum vydání listiny definováno pouze in-
dikcí a pontifikálními lety vydavatele listiny. Od konce 5. století do pontifikátu Urbana II. 
(1088–1099) se používala řecká indikce (indictio Graeca, indictio Constantinopolitana) s po-
čátkem 1. září před začátkem našeho roku. Následně po roce 1087 kolísalo užívání indikce 
řecké, indikce Bedovy (Beda Venerabilis) s počátkem 24. září před začátkem našeho roku 
a indikce římské (indictio Romana, indictio pontificia) s počátkem 25. prosince nebo 1. ledna. 
Pontifikální léta papežů se poprvé samostatně objevují již za papeže Hadriána I. (předtím, 
a výjimečně i později, se uváděl i rok vlády světského panovníka – císaře) a jsou pak nepřetržitě 
součástí datace středověkých papežských listin. Jako počátek pontifikálního roku se uvádí 
den konsekrace (korunovace) papeže, výjimkou byli pouze papežové Kalixt II. a Inocenc II. 
(1130–1143), kteří počítali jako počátek svých pontifikálních let den svého zvolení. Léta 
incarnationis Dominice se v datační formuli privilegií začínají sporadicky objevovat v době 
pontifikátu papeže Jana XIII. (965–972) s počátkem roku 25. prosince. Pevnou součástí 
velké datační formule se tento způsob uvádění letopočtu stal během pontifikátu papeže 
Mikuláše II. (1058–1061). Změnou prošly také užívané počátky roku. Právě za Mikuláše II., 
který byl florentským biskupem a jako papež se také zdržoval jistou dobu ve Florencii, bylo 
v papežské kanceláři zavedeno užívání tzv. florentského počtu (calculus Florentinus), podle 
něhož rok začíná 25. března po našem začátku roku. Od pontifikátu Urbana II. se používal 
vedle florentského a vánočního počtu také počet pisánský (calculus Pisanus), jehož počátek roku 
je také 25. března, ovšem před naším Novým rokem. V době pontifikátu papeže Evžena III. 
(1145–1153) se ustálilo datum nového roku na systému florentském a tato praxe přetrvala až 
do konce pontifikátu Inocence III. (1198–1216). Za jeho nástupce Honoria III. (1216–1227) 
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datační formule se ustálil více méně v průběhu druhé poloviny 11. století 
a představoval velmi podrobné údaje nejen o místě a datu vydání, ale 
také o osobě, která za dataci listiny zodpovídala. Velkou dataci, která se 
v následujících bodech udržela prakticky v nezměněné podobě až do zá-
niku privilegií, tvořily tyto části: 1. Úvodní datum nebo méně časté data, 
od pontifikátu papeže Kalixta II. (1119–1124) vždy zkráceně dat.; 2. místo 
vydání; 3. uvedení datáře (per manum) jménem a titulem (vždy se jednalo 
o představeného kanceláře);11 4. denní datum podle římského kalendáře; 
5. indikce; 6. léta ab incarnatione Domini, vypsaná římskými číslicemi; 
7. pontifikální léta s uvedením jména papeže a jeho pořadového čísla.12

Malá datace byla vyhrazena převažující skupině středověkých papež-
ských písemností, které jsou v souladu s terminologií papežské diplomatiky 
označovány jako listy (litterae). Je potřeba podotknout, že se z velké části 
nejedná o písemnosti odpovídající všeobecné definici listu, ale naopak jde 
o listiny a mandáty, které se vnějšími i vnitřními znaky odlišují od privi-
legií.13 Oproti privilegiím, která jsou především písemnostmi slavnostního 

užívání vánočního a florentského počtu v papežské kanceláři kolísá a tato situace přetrvala 
až do pontifikátu Martina IV. (1281–1285), kdy se trvale prosadil jako počátek roku 25. 
prosinec, který nadále používala i kancelář avignonských papežů. Viz k tématu F r e n z ,  T.: 
Papsturkunden, s. 14, 19; S c h m i t z - K a l l e n b e r g ,  L.: Die Lehre, s. 69, 85, 91, 93, 
100; B r e s s l a u ,  H.: Handbuch, s. 468–474; T a n g l ,  Michael: Der Jahresanfang in den 
Papsturkunden des 13. Jahr hunderts. Historische Vierteljahrschrift 3, 1900, s. 86–89; k přehledu 
užívaných indikcí F r i e d r i c h ,  Gustav: Rukověť křesťanské chronologie. Praha – Litomyšl 
19972, s. 61–65.
11 Pojem datář (datarius) je pro dobu existence privilegií anachronismem, protože 
tento termín se objevuje až v 15. století jako označení představeného specifického oddělení 
kanceláře tzv. datarie. Pojem datář se v případě privilegií používá pro období do počátku 
13. století jako zastřešující pojem pro nejednotnou terminologii představených kanceláře, srov. 
C h e n e y ,  Christoph R.: The office and title of the papal chancellor 1187–1216. Archivum 
Historiae Pontificae 22, 1984, s. 370.
12 Jako příklad velké datace uvádíme velké protekční privilegium papeže Alexandra IV. 
adresované velehradským cisterciákům a datované 25. února 1261: Datum Laterani per manum 
magistri Iordani, sancte Romane ecclesie notarii et vicecancellarii V kalendas martii indictione III 
incarnationis Dominice anno M oCC oLX o pontificatus vero domini ALEXANDRI pape IIII anno 
septimo. Viz Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-1. Edd. J. Šebánek 
et S. Dušková. Pragae 1974, s. 410–411, č. 275. V textu datační formule se sice objevuje 
rok 1260, ale v papežské kanceláři se v dané době užíval calculus Florentinus, tedy systém 
s počátkem roku 25. března po našem začátku roku.
13 Problematice diplomatického rozlišení papežských listin a listů se velmi obšírně věnoval 
S c h m i t z - K a l l e n b e r g ,  L.: Die Lehre, s. 63–64; naopak Thomas Frenz přešel snahu 
o rozlišení mezi papežskou listinou a listem poznámkou, že není nutné vyčerpávat mnoho úsilí 
na tuto otázku, neboť je dle něho přirozené, že nejstarší papežské diplomatické písemnosti 
jsou především listy, které se postupně způsobem své kancelářské expedice přetavily do listin 
a později naopak listy byly v kanceláři vyhotovovány v listinné formě. Proto dle něho není 
nutné činit rozdíl mezi listinou a listem, neboť v praxi byly expedovány stejným způsobem. 
Srov. F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 13. K této problematice se také stručně vyjádřil Peter 
Herde, který naznačil, že z hlediska terminologie papežské diplomatiky hrají hlavní roli 
v rozlišování listiny a listu vnitřní a vnější znaky, srov. Audientia litterarum contradictarum. 
Untersuchung über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtbarkeit vom 
13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Teil I (= Audientia I, II). Ed. P. Herde. Tübingen 1970, 
s. 3–6.
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charakteru, mají litterae vzhledem k správně-právnímu určení nenáročnou 
až velmi jednoduchou úpravu, čemuž odpovídá i jednoduchá forma datace. 
Malá datace se používala také jako datační formule papežských bul. Původně 
ji tvořilo úvodní zkrácené dat., následované pouze místem vydání a denní 
datací dle římského úzu. Teprve na konci 80. let 12. století se za pontifikátu 
papeže Klimenta III. (1187–1191) začaly do datační formule listů vkládat 
také pontifikální roky papežů.14 Malou dataci papežských listin tak od kon-
ce 12. století tvoří: 1. úvodní datum, které je vždy zkráceno dat.; 2. místo 
vydání; 3. římské denní datum; 4. pontifikální rok vydavatele. Malá datace 
na rozdíl od datační formule privilegií neobsahuje formuli per manum, in-
dikci a jméno papeže s uvedením jeho pořadového čísla. Důležitou změnu 
vnitřní struktury malé datace přinesl počátek pontifikátu papeže Evžena IV. 
(1431–1447). Tehdy bylo schéma malé datace doplněno o doslovně vy-
psaný rok ab incarnatione Domini, který se v dataci vkládal hned za místo 
vydání. Pro letopočty uváděné v malé dataci se v papežské kanceláři pou-
žíval tzv. florentský počet (calculus Florentinus) s počátkem roku 25. března 
po našem začátku roku.15 Takto rozšířená datace je považována za zvláštní 
typ datační formule středověkých papežských listů, za mezistupeň mezi 
velkou a malou datací, a podle toho bývá někdy označována jako střední 
datace (mittlere Datierung).16

Z výše uvedeného plyne, že převedení dat nepoškozených papežských 
privilegií do současné podoby je vzhledem k podrobným údajům poměr-
ně jednoduché. Totéž vlastně platí i pro papežské litterae, ovšem v tomto 
případě se mohou častěji vyskytnout okolnosti, které znesnadňují správné 
vročení písemnosti. Malá datace, jak již bylo zmíněno, obsahuje až do roku 
1431 pouze pontifikální roky. Aby bylo možno bezprostředně správně určit 
rok vydání papežského listu, je potřeba znát dva důležité údaje: 1. od kte-
ré události se počítala léta pontifikátu, 2. u často frekventovaných jmen 
pořadové číslo příslušného papeže. Léta pontifikátu začínala téměř vždy 
od korunovace papeže, výjimkou byli papežové Kalixt II. a Inocenc II., 
kteří počítali pontifikální roky od data své volby.17 V intitulaci papežských 
listin, ať už se jedná o privilegia nebo litterae, se uvádí pouze jméno a titul 
papeže bez pořadového čísla. Proto je v případě listů (v privilegiích lze 
nalézt pořadové číslo papeže ve velké datační formuli) primárním vodítkem 
papežská olověná pečeť – bulla plumbea. Pečetní obraz aversu i reversu 
papežských bul se až do přelomu 11. a 12. století různil. Od pontifikátu 
Paschala II. (1099–1118) má pečetní obraz jednotnou podobu a s výjimkou 

14 B r e s s l a u ,  H.: Handbuch, s. 471–472.
15 F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 20–21.
16 Takto označuje rozšíření malé datace Thomas Frenz ve svém webovém lexikonu pa-
pežské diplomatiky, viz F r e n z ,  Thomas: Lexikon der Papstdiplomatik / http://wwws.phil.
uni-passau.de/histhw/lexikon_der_papstdiplomatik/index.html (citováno 26. června 2014).
17 Viz pozn. 10.
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pontifikátu Pavla II. (1464–1471) se nezměnil prakticky až do současnosti. 
Avers pečetního obrazu tvoří na třech řádcích vyražený text se jménem, 
titulem (papa, vždy ve formě PP se zkracovacím znaménkem) a především 
pořadovým číslem papeže. Na reversu pravidelně najdeme ke středu obrá-
cené hlavy svatých Petra a Pavla, mezi kterými je znázorněna berla s hlavicí 
ve tvaru kříže a nad hlavami jsou vyražena zkrácená jména obou apoštolů 
ve tvaru SPA, SPE.18 Pokud se tedy papežský list dochoval s nepoškozenou 
datační formulí i pečetí, je jeho správné vročení relativně bezproblémové.

Listinu, kterou se zde zabýváme, vydal dle intitulace papež jménem 
Urban. Patří do skupiny papežských listů (litterae), o čemž svědčí mimo 
jiné i použití malé datace. Olověná bula se nedochovala, a je proto pro-
blematické bezprostředně stanovit, zda listinu vydal v počátečním období 
schismatu římský papež Urban VI., jak se uvádí ve zmíněném inventáři 
a v edici RBMV VII, nebo zda listinu nechala sepsat kancelář některého 
z jeho předchůdců stejného jména. Celkový charakter vnějších znaků listiny 
však nasvědčuje tomu, že spíše než Urban VI. vydal listinu jeho předchůdce 
papež Urban IV. (1261–1264), který jako jediný papež toho jména usedl 
na apoštolský stolec ve 13. století. Při absenci jednoznačné informace 
o identitě papežského vydavatele lze otázku správného vročení listiny 
řešit především na širší bázi paleografických a diplomatických argumentů.

A. Písmo a formát
Studium středověkého listinného písma, jeho morfologie a speci-

fických znaků je obecně založeno na komparativní metodě. V praktické 
rovině umožňuje tato metoda zařadit nedatovanou písemnost do určité 
vývojové etapy písma jak na úrovni regionu, tak na úrovni institucionální 
nebo personální, vyžaduje to však relativní dostatek srovnávacího mate-
riálu; totéž platí o studiu vývoje formátu středověkých listin.19 V souladu 
s tímto postulátem jsme formou výběrové sondy shromáždili pro každý 
z obou pontifikátů více než dvě desítky papežských originálních listin.20 

18 K papežským pečetím přehledově F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 42–43; K r e j č í k , 
Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998, s. 223–226. V obou pracích je uvedena starší 
relevantní literatura k tématu.
19 Obecně k metodě a praktickému využití paleografie P á t k o v á ,  Hana: Česká stře-
dověká paleografie. České Budějovice 2008, s. 33–47.
20 Z praktických důvodů byla kritériem výběru listin mimo jiné také jejich dostupnost. 
Proto jsme zvolili především ty listiny, jejichž rozměry a další důležité srovnávací údaje, které 
zpravidla v tradičních edicích dohledat nelze, je možné zjistit i prostřednictvím digitalizované 
kopie. Všechny následně uvedené listiny se dochovaly v originále a bez výjimky jsou dostupné 
na webových stránkách Monasterium, které jsou zaměřené na digitalizaci listin z církevních 
archivů celé Evropy: http://www.monasterium.net (citováno 28. června 2014). Vzhledem k ne-
úměrnému nárůstu rozsahu poznámkového aparátu nebudeme odkazovat u každé jednotlivé 
listiny na elektronický zdroj, ale pouze na dostupnou edici, případně na archivní dochování. 
Následující seznam vybraných listin je uspořádán chronologicky. Urban IV.: 1261 září 13., 
Viterbo – CDB V-1, s. 439–440, č. 293; 1261 listopad 17., Viterbo – Die Papsturkunden der 
Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum. 
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Přestože sonda představuje jen velmi malý a na první pohled neuspořáda-
ný soubor originálů listin obou vydavatelů, je pro naše účely dostačující, 
neboť časové rozpětí více než sta let mezi oběma pontifikáty dává tušit 
změny jak ve stylu používaného písma, tak ve formátu a úpravě papežských 
listin. Navíc můžeme naše zjištění opřít o speciální studie věnované písmu 
a vnějším znakům papežských listin z dílny Thomase Frenze21 a v případě 
vývoje formátu středověkých listin o precizní práci Franka M. Bischoffa.22

Písma, která se postupně používala v papežské kanceláři během stře-
dověku, jsou v zásadě trojího typu. Do poloviny 11. století se v prostředí 

I. Teil, Von Klemens V. bis Martin V. 1305 bis 1418. (= Die Papsturkunden der Schweiz). Ed. 
A. Largiadè r. Zürich 1968, s. 234, č. 592; 1261 prosinec 2., Viterbo – CDB V-1, s. 446–448, 
č. 300; 1262 leden 17., Viterbo – Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden 
in Österreich 1198–1304. Ein Beitrag zum Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III 
ad Martinum V electum (= Verzeichnis der Originale). Ed. W. Hilger. Wien 1991, s. 226–227, 
č. 388; 1262 duben 26., Viterbo – CDB V-1, s. 486, č. 327; 1262 duben 27., Viterbo – CDB V-1, 
s. 487–488, č. 328; 1262 květen 22., Viterbo – Verzeichnis der Originale, s. 227, č. 389; 1262 
červen 10., Viterbo – CDB V-3, s. 187, č. 1249; 1262 červen 13., Viterbo – Verzeichnis der 
Originale, s. 227–228, č. 390; 1262 prosinec 21., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 229, 
č. 392; 1263 leden 23., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 229, č. 393; 1263 leden 28., 
Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 229–230, č. 394; 1263 březen 5., Orvieto – CDB V-1, 
s. 549, č. 370; 1263 březen 7., Orvieto – CDB V-1, s. 550, č. 371; 1263 duben 12., Orvieto – 
CDB V-1, s. 559–560, č. 377; 1263 květen 28., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 231–232, 
č. 398; 1263 červen 2., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 233, č. 400; 1263 červen 4., 
Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 234, č. 401; 1263 prosinec 15., Orvieto – CDB V-1, 
s. 539–541; 1264 únor 9., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 234–235, č. 402; 1264 únor 
22., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 235, s. 403; 1264 březen 11., Orvieto – Verzeichnis 
der Originale, s. 236, s. 404; 1264 květen 10., Orvieto – Verzeichnis der Originale, s. 238, č. 407; 
1264 květen 27., Orvieto – CDB V-3, s. 218, č. 1305; 1264 červen 4., Orvieto – Verzeichnis 
der Originale, s. 239–239, č. 409; 1264 červenec 14., Orvieto – Verzeichnis der Originale, 
s. 240–241, č. 412; 1264 červenec 17., Orvieto – CDB V-3, s. 219, č. 1308; Urban VI.: 1378 
květen 13., Řím – CDM XI, s. 101, č. 112; 1379 leden 11., Řím – Archivy zrušených klášterů 
moravských a slezských (= AZK). Ed. Jindřich Šebánek. Brno 1931, s. 183, č. 905; 1379 le-
den 13., Řím – Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (= MVB) V-1. Ed. K. Krofta. 
Pragae 1903, s. 40, č. 38; 1379 červenec 4., Řím – MVB V-1, s. 42, č. 43; 1379 říjen 15., Řím 
– CDM XI, s. 151, č. 166; 1381 březen 25., Řím – Národní Archiv, Maltézští rytíři – české 
velkopřevorství, sg. 2250; 1381 prosinec 4., Řím – CDM XI, s. 213–214, č. 241; 1383 leden 
5., Řím – MVB V-1, s. 67, č. 88; 1384 únor 1., Neapol – CDM XI, s. 291–292, č. 321; 1384 
duben 1., Neapol – CDM XI, s. 295, č. 324; 1385 prosinec 10., Janov – Archiv Pražského 
hradu, Archiv metropolitní kapituly u sv. Víta, sg. 427-XIII/10; 1386 únor 20., Janov – NA, 
ŘA Karlov, sg. 9; 1386 únor 21., Janov – MVB V-1, s. 79–80, č. 116; 1386 říjen 10., Janov – 
Die Papsturkunden der Schweiz II, s. 111, č. 82; 1386 říjen 16., Janov – Die Papsturkunden der 
Schweiz, s. 111–112, č. 81; 1386 listopad 11., Janov – CDM XI, s. 363, č. 405; 1386 listopad 
13., Janov – CDM XI s. 364–365, č. 407; 1387 září 5., Lucca – MVB V-1, s. 97, č. 150; 1387 
listopad 27., Perugia – MVB V-1, s. 99, č. 154; 1388 únor 14., Perugia – Die Papsturkunden 
der Schweiz II, s. 112–113, č. 883; 1388 duben 17., Perugia – MVB V-1, s. 102, č. 160; 1389 
leden 26., Řím – MVB V-1, s. 108, č. 169; 1389 červenec 29., Řím – CDM XI, s. 475, č. 560.
21 F r e n z ,  Thomas: Zur äusseren Form der Papsturkunden 1230–1530. Archiv für Di-
plomatik (= AfD) 22, 1976, s. 347–375; t ý ž :  Das Eindringen humanistischer Schriftformen 
in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert. Erster Teil. AfD 19, 1973, 
s. 287–418.
22 B i s c h o f f ,  Frank M.: Urkundenformate im Mittelater. Grösse, Format und Proportionen 
Papsturkunden in Zeiten expandierenden Schriftlichkeit (11.–13. Jahrhundert). Marburg an der 
Lahn 1996.
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papežské kurie používal jako psací látka převážně papyrus a kuriální notáři 
psali kurzivním písmem označovaným podle místa jeho užívaní jako kuriá-
la.23 Kuriála patří mezi tzv. národní písma, tedy písma převážně navazující 
na pozdně antickou mladší římskou kurzivu. V roce 967 vydal papež 
Jan XIII. v Raveně listinu pro dómskou kapitulu v Bologni. Tato listina 
představuje nejstarší dochovanou papežskou listinu, která byla sepsána 
na pergamenu.24 Trvalo to však téměř dalších 100 let, než se pergamen stal 
jedinou psací látkou papežských listin. S novou psací látkou se v prostředí 
papežské kurie začíná zvolna prosazovat jiný typ listinného písma, který 
vychází z klasického minuskulního písma raného středověku – karolínské 
minuskuly. Původně se minuskula používala v papežských listinách pouze 
pro datační formule (poprvé v roce 967), ale již velmi záhy v roce 971 
sepsal notář minuskulou také text listiny.25 Kuriála a listinná minuskula 
spolu koexistovaly prakticky celé 11. století a během tohoto dlouhého 
období se projevily vzájemné vazby obou písem, z nichž nejdůležitější je 
recepce dlouhých dříků do listinné minuskuly, naopak kuriálu 11. století 
výrazně ovlivňovaly některé minuskulní prvky. Na přelomu 11. a 12. století 
se specifická listinná minuskula kuriálních notářů, označovaná jako papež-
ská nebo kuriální minuskula, plně prosadila a zcela vytlačila z papežských 
listin kuriálu.26 Papežská minuskula jako typické písmo kuriální kanceláře 
přetrvává v papežských listinách až do počátku 14. století. Již během 
13. století působily na papežskou minuskulu vlivy gotického písma, ale 
teprve v době téměř 70letého pobytu kurie v Avignonu (1309–1378) byla 
tradiční papežská minuskula nahrazena bastardním typem gotického písma, 
které zejména v době schismatu a posléze během pontifikátu Martina V. 
(1417–1431) doplňovala gotická kurziva.27

Písmo listiny dosud neurčeného papeže Urbana jsme srovnávali s pís-
mem vybraných listin papeže Urbana IV. a Urbana VI. Zaměřili jsme se 
především na typické znaky papežské minuskuly počátku 60. let 13. století 
a na znaky bastardního typu písma užívaného převážně v době pontifikátu 
papeže Urbana VI. Pozornost jsme věnovali také specifickým rysům úpravy 
písma papežských listin, které byly předepsány v rámci autoritativního 
a přísného kuriálního stylu (stilus curiae).28

Charakteristickým rysem písma Urbanovy listiny je malý modul a oblé 
tvary jednotlivých liter. Dříky písmen jsou mírně delší a zpravidla v horní 

23 Velmi podrobně a komplexně se tímto typem písma zabýval R a b i k a u s k a s ,  Paul: 
Die Römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei. Roma 1958; velmi stručně a spíše přehledově 
v rámci vývoje středověkého písma P á t k o v á ,  H.: Česká středověká paleografie, s. 82.
24 B i s c h o f f ,  F. M.: Urkundenformate, s. 45.
25 F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 15, 25.
26 P á t k o v á ,  H.: Česká středověká paleografie, s. 90.
27 F r e n z ,  T.: Das Eindringen, s. 340–341.
28 O fenoménu stilus curiae viz F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 35–38; t ý ž :  Die Kanzlei, 
s. 57–68.
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dotažné části zahnuty směrem doprava, aniž by však vytvářely smyčku. 
Spodní části dříku dlouhých písmen jsou zahnuty směrem doprava a za-
končeny celým nebo částečným půlobloukem směřujícím dolů, případně 
doprava. Písmeno -a- je minuskulní a téměř vždy má charakter otevřeného 
dvoubříškového -a-. Za signifikantní můžeme považovat také písmena 
-d- a -g-. Písmeno -d- má unciální charakter, který reprezentuje především 
výrazně doleva situovaný dřík, který je však v horní části zakončen vodorov-
ným mírně obloukovitým tahem směřujícím doprava, někdy až zpět k zadní 
části bříška, čímž vytváří dojem široké smyčky. Písmeno -g- je uzavřené 
a v dolní části opatřené specifickou doleva směřující smyčkou. Horní ob-
louky písmen -n- a -m- jsou zpravidla kulaté a jejich dříky rovné, přestože 
v některých momentech lze vysledovat patrné náznaky zlomu dříků. Pokud 
jsou slova zakončena písmeny -n- a -m-, jsou koncové dříky těchto písmen 
protaženy pod řádek. Písmeno -s- se zde běžně vyskytuje ve dvojí podobě 
jako dlouhé -s-, jehož horní část je zahnuta směrem doprava a spodní 
část doleva a tzv. koncové kulaté -s-, které se objevuje pouze na koncích 
slov. Váhu písma můžeme jednoznačně označit za lehkou, neboť v listině 
nenajdeme výrazné rozdíly mezi silnými a vlasovými tahy. Duktus písma 
je velmi klidný a jednotlivá písmena v základní charakteristice graficky 
odpovídají obrazu karolínské minuskuly, respektive její diplomatické verzi. 
Srovnáním s vybranými papežskými listinami, které nepochybně vydala 
kancelář papeže Urbana IV.,29 jsme s výjimkou různých individuálních 
písařských specifik neshledali vzhledem k naší listině výrazné rozdíly ani 
v charakteru a tvaru písmen, ani v modulu, váze a duktu.

Důležité rozdíly lze však sledovat u formální úpravy jednotlivých 
typů papežských listů, která, jak již bylo zmíněno, podléhala přísným kan-
celářským reglementacím, jež byly písemně fixovány ve formulářové sbírce 
Audientiae litterarum contradictarum a s jistými změnami a modifikacemi 
platily od 13. do 17. století.30 Na těchto reglementovaných diferencích lze 
s velkou přesností stanovit, o který typ papežského listu se jedná.

Litterae cum serico představovaly slavnostnější typ listu a tomu také 
odpovídala jejich úprava. Jméno papeže tvořila v listinách Urbana IV. 
zdobená, z velké části vyčerněná majuskula, zbytek jména byl napsán 
prodlouženým písmem (littera elongata). To bylo o čtvrtinu až polovinu 
menší než majuskulní iniciála. Jednalo se o vysoké a velmi úzké často špatně 
čitelné vyznačovací písmo na bázi minuskuly s některými majuskulními 
typy liter.31 V intitulaci episcopus (vždy zkráceně eps.) servus servorum Dei 
se již od pontifikátu papeže Řehoře IX. (1227–1241) začalo psát počáteč-
ní -s- dvojnásobně vyšší než ostatní dlouhé dříky písmen prvního řádku. 
V papežských listinách z doby pontifikátu Urbana IV. se toto specifikum 

29 Viz pozn. 20.
30 Audientia II, s. 5–9, Z1–Z10; F r e n z ,  T.: Zur äusseren Form, s. 348.
31 F r e n z ,  T.: Zur äusseren Form, s. 372.
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vyskytuje jen nepravidelně.32 Počáteční písmena adresy, arengy, kontextu 
a první písmena počátečních slov dvoudílné sankce mají podobu černě 
vybarvených majuskulních písmen. Přesně stanoveným pravidlům pod-
léhalo také používání ligatur a zkratek. Ligatury -ct- a -st- byly v listinách 
s hedvábnými úvazy vždy spojeny dlouhou zdobenou čárou. Na zkratky, 
kterých je v textech papežských listin obecně málo, odkazovalo zpravidla 
znaménko ve tvaru uzavřeného -s-, případně další specifická, ale ustálená 
zkracovací znaménka.33

Litterae cum filo canapis byly s ohledem na stanovenou úpravu písma 
o poznání jednodušší. Jméno papeže odlišovala od ostatního textu jen 
úvodní iniciála, která byla vyčerněná, dvakrát vyšší než první řádek textu 
a na rozdíl od předchozího typu měla jen minimální okrasné prvky. První 
písmeno adresy je psáno běžnou nezvýrazněnou majuskulí, ovšem počáteční 
písmeno kontextu najdeme jako vyplněnou majuskuli sahající de linea ad 
lineam. Ligatury -st- a -ct- jsou úzké a zkracovací znaménko má podobu 
jednoduché vodorovné čárky.

Písmo listin papeže Urbana VI.,34 kterému je zkoumaná listina přisu-
zována, charakterizuje výrazná lámavost původně okrouhlých tvarů písmen. 
Oproti písmu listin Urbana IV. je hutnější a stěsnanější a vykazuje výrazné 
známky spojování jednotlivých písmen pomocí drobných tenkých tahů, 
které však nemají povahu kurzivních spojnic. Modul je relativně malý. 
Za obecně signifikantní znak písma listin papeže Urbana VI. lze označit 
písmena s dlouhými dříky, respektive jejich horní zakončení zahnutím 
směrem doprava a napojení konce dříku tenkým až vlasovým tahem zpět 
ke středu dříku nebo k místu spojení bříška s dříkem; tato písmena tak 
vykazují zřetelné smyčky. Dlouhé dříky ve spodní části písmen jsou za-
končeny směrem doleva sotva zřetelným vlasovým tahem. Písmeno -a- je 
alespoň v rámci naší sondy vždy jednobříškové se zřejmými znaky lámání 
ve spodní části. Stejně tak písmeno -e- vykazuje jasné známky lomených 
tvarů. Od písma listin papeže Urbana IV. se výrazně odlišuje charakter 
písmen -d- a -g-. Písmeno -d- je okrouhlé s výraznou smyčkou vpravo. 
Jeho tvary vykazují výraznou lámavost. Písmeno -g- má uzavřené bříško, 
ovšem jeho spodní dřík směřující výrazně doleva není uzavřený a nemá 
formu specifické smyčky. Litery -s- a -f- představují nejvýraznější rozdíl 
od dříve popisovaného písma. Obě písmena vykazují výrazné rozšíření 
v horní a střední části a významně se zužují ve spodní partii pod řádkem, 
kde jsou zakončeny vlasovým tahem směřujícím doleva. Horní část dříku 
je lomena směrem doprava. Důležitým a výrazným znakem písma listin 

32 Podle našeho vzorku listin nesou tento znak jen některé litterae cum serico. Viz Ver-
zeichnis der Originale, s. 226–227, č. 388; tamtéž, s. 231–232, č. 398; tamtéž, s. 227, č. 389; 
k tomu srov. F r e n z ,  T.: Zur äusseren Form, s. 370.
33 T ý ž :  Papsturkunden, s. 22.
34 Při charakteristice písma Urbana VI. vycházíme z naší výběrové sondy, viz pozn. 20.
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Urbana VI. jsou tvary písmen -m-, -n- a -u-. Zpravidla se již nejedná o kulaté 
a uzavřené horní oblouky, jak bylo patrné v listinách Urbana IV., ale jde 
v podstatě o otevřené tvary, které mají charakter zubovité čáry. Signifikantní 
jsou také lámané tvary písmen -o- a -c- a v neposlední řadě okrouhlé pís-
meno -r-, které se objevuje po písmenu -o-. Vcelku je duktus rychlejší se 
zjevnou snahou po napojování jednotlivých písmen. Váha popisovaného 
písma je mnohem výraznější než u papežské minuskuly, neboť jsou zde 
zjevné znaky střídání silných a vlasových tahů. Celkový charakter písma 
papežských listin Urbana VI. odpovídá tehdy užívané kuriální bastardě.35 
Srovnáme-li písmo zkoumané listiny s písmem listin papeže Urbana VI., 
můžeme téměř s jistotou říci, že jak ve své celkové charakteristice, tak 
i ve svých individuálních ukazatelích neodpovídá době prvního římského 
papeže doby schismatu, ale naopak prakticky ve všem vykazuje totožné 
znaky s papežskou minuskulou používanou v papežské kanceláři první 
poloviny 60. let 13. století.

Pravidla kuriálního stylu pro vnější úpravu jednotlivých typů listin 
zůstaly až na drobné modifikace v základních znacích stejné během celého 
14. století. Pro naši komparaci je podstatné, že v listinách papeže Urbana VI. 
je prostor mezi první a druhou linkou mnohem větší, než u listin jeho před-
chůdce z 13. století, navíc iniciála jména papeže představuje až trojnásobek 
velikosti písmen na prvním řádku. Dlouhé dříky písmen prvního řádku 
byly na konci opatřeny dlouhými, směrem doprava nahoru skloněnými 
vlasovými čarami, které dosahovaly horního okraje iniciály.36 Také tento 
úzus, používaný v době papeže Urbana VI., se v naší listině neobjevuje. 

Podle všech znaků byla listina sepsána písmem odpovídající papežské 
minuskule používané v listinách Urbana IV. Jelikož se nedochovaly pečetní 
úvazy, můžeme na základě formální úpravy listiny dodat, že olověná bula 
byla původně zavěšena na konopných nitích.

Dále se budeme věnovat srovnání formátu zkoumané listiny s vybra-
nými listinami Urbana IV. a Urbana VI. Formát papežských listin procházel 
postupně vývojovými změnami podle toho, jak se měnila povaha písma, 
reglementace kuriálního stylu a kancelářská praxe kuriálních úřadů. Pro 
účely srovnání nás zajímaly především údaje o délce a šířce listiny, o výšce 
pliky, o velikosti okrajů textového zrcadla a o vzdálenosti prvního řádku 
od horního okraje listiny.

Zkoumaná listina papeže Urbana, jejíž správné vročení hledáme, byla 
napsána na tzv. jižním pergamenu, který se v papežské kanceláři běžně 
používal.37 Pergamen má formát obdélníku postaveného na delší stranu 
(charta recta). Délka použitého pergamenu je 32 cm a výška s uzavřenou 
plikou 23 cm, přičemž plika má výšku zhruba tři centimetry. Text je vzdá-

35 K obecné charakteristice kuriální bastardy viz F r e n z ,  T.: Das Eindringen, s. 340–341.
36 T ý ž :  Zur äusseren Form, s. 370.
37 B i s c h o f f ,  F. M.: Urkundenformate, s. 45.
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len od kraje pergamenu na levé i pravé straně cca jeden a půl centimetru. 
Vzdálenost prvního řádku od horního okraje je šest centimetrů. Celková 
plocha pergamenu s uzavřenou plikou je 736 cm2. Tolik strohé údaje 
o rozměrech listiny.

Formát papežských středověkých listů (litterae) výrazně kolísal. 
Přesto lze zhruba od počátku 13. století sledovat, že listiny mají stále více 
podélný obdélníkový formát s relativně stálým poměrem stran. V polovině 
13. století se tento poměr při uzavřené plice pohyboval mezi 1 : 1,14 až 
1 : 1,34.38 Velikost papežských listin však byla rozdílná; závisela na typu 
listiny a na obsahu. Zcela obecně lze na základě výzkumu T. Frenze shrnout, 
že papežské listiny 13. století byly menší než papežské listiny 14. století.39

Na základě naší sondy jsme stanovili celkové průměry důležitých 
hodnot reprezentujících formát papežských listin Urbana IV. a Urbana VI.40 
Listiny prvně jmenovaného papeže v celkovém průměru skutečně vyka-
zují menší hodnoty než listiny jeho stejnojmenného následovníka z doby 
počátku schismatu. Podle těchto údajů byla průměrná plocha všech typů 
listů (litterae) papeže Urbana IV. 871 cm2, naopak listiny Urbana VI. vy-
kazují dle celkového průměru hodnotu 1250 cm2. Tato data korespondují 
s výše uvedeným tvrzením Thomase Frenze.41 Přesto však zmíněné údaje 
o ploše listin nereflektují skutečné rozměry listin, které mohou být velmi 
rozdílné. Naše listina sice svými rozměry odpovídá průměrné hodnotě 
plochy pergamenů listin z doby papeže Urbana IV., ale rozdíly v rozměrech 
listin byly natolik výrazné, že z hlediska snahy o správné chronologické 
zařazení papežské listiny je nutno tento údaj chápat jen jako pomocný. 
Daleko průkaznější hodnotou je velikost bočních okrajů a pliky. Boční 
okraje papežských listin první poloviny 60. let 13. století byly zpravidla 
velmi malé. Podle údajů z našeho materiálu vykazují průměrnou velikost 
jeden až jeden a půl centimetru. Ve stejném období činí vzdálenost hor-
ního okraje od prvního řádku průměrně pět centimetrů.42 Listiny papeže 
Urbana VI. vykazují v údajích o velikosti bočních okrajů výraznou změnu, 
která se začíná objevovat již od papeže Bonifáce VIII. (1294–1303).43 
Velikost okrajů se významně zvětšila; dle naší sondy až k průměrné veli-

38 Tamtéž, s. 67.
39 F r e n z ,  T.: Zur äusseren Form, s. 352.
40 Naměřené celkové průměrné hodnoty (zaokrouhleno na celá čísla) na základě listin 
z výběrové sondy, viz pozn. 20. Urban IV: délka – 34 cm, šířka – 26 cm, výška pliky – 3 cm, 
velikost okrajů 1, 5 cm, vzdálenost horního okraje od prvního řádku – 5 cm. Urban VI.: délka 
– 45 cm, šířka – 28 cm, výška pliky – 7 cm; velikost okrajů – 6 cm, vzdálenost horního okraje 
od prvního řádku – 5 cm.
41 Viz pozn. 40; srov. také F r e n z ,  T.: Zur äusseren Form, s. 352. Uvádí se zde prů-
měrné údaje na základě mnohem rozsáhlejšího materiálu: 1251–1300 – 800 cm2, pro léta 
1351–1400 – 2000 cm2

42 Tamtéž, s. 355. Uvádí se zde průměrné údaje: boční okraje: 1251–1300 – 1,75 cm, 
1351–1400 – 6,5 cm; horní okraj: 1251–1300 – 5,5 cm, 1351–1400 – 6 cm.
43 Tamtéž, s. 357.
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kosti okolo šesti centimetrů.44 Průměrná vzdálenost od horního okraje se 
oproti listinám Urbana IV. prakticky nezvětšila nebo jen nepatrně. Plika 
má u listin papeže Urbana IV. průměrnou velikost tři centimetry,45 ovšem 
v 80. letech 14. století se její velikost poměrně výrazně zvyšuje na sedm 
centimetrů, což koresponduje s rozsahem okrajů papežských listin prakticky 
po celé 14. i 15. století.

Srovnáme-li formát sledované listiny s průměrnými údaji našeho 
komparačního materiálu i s údaji uváděnými ve zmiňovaných pracích 
T. Frenze a F. M. Bischoffa, je zřejmé, že druhá část paleografické argu-
mentace jen podtrhuje zpochybnění Urbana VI. jako vydavatele zkoumané 
papežské listiny.

B. Kancelářské poznámky a datační formule
Druhou část polemiky s tradovanou datací zkoumané listiny věnujeme 

diplomatickým argumentům, zejména kancelářským poznámkám, které 
jsou výrazným a nepřehlédnutelným vnějším znakem papežských listin, 
a stručně také datační formuli.

Kancelářské poznámky jsou především základní pramennou stopou 
k poznání kuriální praxe při expedici papežských listin.46 Intenzita jejich 
výskytu má od konce 13. století stoupající charakter a odpovídá stále 
bujícímu procesu strukturalizace expedice papežských listin, zřetelnému 
zejména v době tzv. avignonského zajetí papežů. Právě tento proces a pře-
vážně personálně konkrétní charakter jednotlivých poznámek umožňují 
zařadit papežskou listinu relativně přesně do určité vývojové etapy expedice 
papežských listin. Důležitou podmínkou je však dostatečný srovnávací 
materiál, který v současné době poskytuje řada specializovaných edicí 
papežských listin, zejména edicí vznikajících v rámci projektu Censimento, 
jež se primárně zaměřují na evidenci originálů papežských listin a jejich 
kancelářských poznámek.47

Na Urbanově listině se nachází dvě poznámky, které nepochybně 
vznikly v papežské kanceláři. Na pravém okraji pliky najdeme zkrácené 
jméno Io. Vit. Druhá poznámka personálního charakteru je umístěna 

44 Rozšíření okrajů mělo významný vliv na charakter písma používaného v papežské 
kanceláři, neboť výrazné zmenšení textového zrcadla přimělo písaře nejen zmenšit rozestupy 
mezi řádky, ale také zmenšit prostor mezi slovy, srov. tamtéž, s. 362–363.
45 B i s c h o f f ,  F. M.: Urkundenformate, s. 67. Autor uvádí, že průměrná velikost pliky 
se v polovině 13. století pohybovala od 2,5 do 3,5 cm.
46 H r u b o ň ,  P. –  P s í k ,  R.: Kancelářské poznámky, s. 39.
47 K projektu Censimento výběrově: B a r t o l o n i ,  Franco: Per un censimento dei docu-
menti pontifici da Innocenzo III. a Martino V. (ecluso). Roma 1957; E r š i l ,  Jaroslav: Meziná-
rodní projekt generálního soupisu papežských listin z let 1198–1417. Archivní časopis 6, 1956, 
s. 101–102; L a r g i a d è r ,  Anton: Zum Probleme der Papsturkunden des Spätmittelalters. 
Bolletino delľArchivio Paleografico Italiano 2–3, 1956–1957, s. 13–25; S a n t i f a l l e r , 
Leo: Der „Censimento“ der spätmittealterlichen Papsturkunden. Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 72, 1964, s. 135–141.
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na dorsální straně listiny uprostřed při horním okraji. Jde opět o zkráceně 
zapsané jméno Albertus Florentinus. Další viditelné kancelářské poznámky 
na listině nejsou. V případě jména Io. Vit. se jedná o jednoho z kuriálních 
písařů (scriptores apostolici  ), kteří pravidelně od počátku 13. století zapi-
sovali svá jména na pravou stranu pliky. Jméno Albertus Florentinus patří 
osobě, která působila u kurie jako prokurátor ad impetrandum a pro petenta 
listiny věcně i technicky zajišťovala korektní průběh expedice od podání 
žádosti až po zpečetění a případné zapsání listiny do papežských register.48

Srovnání uvedených osob s rejstříky svazků Censimenta ukázalo, že 
se osoba signující jako Io. Vit. objevuje na papežských listinách mezi léty 
1261 až 1267,49 a to vesměs jako kuriální písař v kancelářích papežů Ale-
xandra IV. (1254–1261), Urbana IV. a Klimenta IV. (1265–1268).50 Tento 
písař se vždy podepisoval uvedenou zkratkou, pouze jednou se objevuje 
jako Io. Viter., a bývá proto identifikován jako Iohannes Viterbiensis. Během 
pontifikátu papeže Urbana VI. se takovéto jméno mezi kancelářskými 
poznámkami nevyskytuje. 

Osoba prokurátora se již tak často ve srovnávacím materiálu neobjevu-
je. Mimo naši listinu lze jméno Albertus Florentinus nalézt v dosud vydaných 
svazcích Censimenta pouze dvakrát, vždy na pozici, kde signovali prokuráto-
ři. V obou případech se vyskytuje na listinách papeže Alexandra IV. z června 
roku 1255 a v obou případech jsou listiny adresovány augustiniánskému 
řádu.51 Vzhledem k tomu, že také naše listina byla adresována obecně 
augustiniánskému řádu, je možné bez velkých pochybností konstatovat, 
že se jedná o jednu a tutéž osobu, která s největší pravděpodobností v 50. 
a 60. létech 13. století zastupovala u papežské kurie augustiniánský řád. 
Opět je potřeba dodat, že jméno Albertus Florentinus se pro léta od druhé 

48 K otázce kuriálních prokurátorů shrnujícím způsobem H l e d í k o v á ,  Zdeňka: 
Prokurátoři českých příjemců u kurie do r. 1419. In: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica 
et historica 3–4, Studia Historica VII–VIII, Z pomocných věd historických (Na památku stého 
výročí narození prof. dr. Gustava Friedricha). Red. Ivan Hlaváček. Praha 1971, s. 65–109; 
Audientia I, s. 26–28; pro období velkého schismatu srov. H r u b o ň ,  P. –  P s í k ,  R.: 
Kancelářské poznámky, s. 77–79.
49 V rejstříku specifické edice Schedario Baumgarten. Discrezione diplomatica di bolle e brevi 
originali da Innocenzo a Pio IX. Tom. IV (= SB). Ed. G. Battelli. Città del Vaticano 1986, s. 589, 
se uvádí časový rozsah jeho působení 1261–1276. Ovšem vzhledem k záznamům v samotné 
edici jde nepochybně pouze o nedopatření.
50 Regesta de letras Pontificias del archivio de la Corona de Aragon. Ed. M. J. F. Rossel. Madrid 
1948, s. 104, č. 186; Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innocenz III. bis Martin V. 
Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum. Ed. A. Largiadèr. Zürich 1963, s. 146–147, 
č. 83; Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris. T. II (= Les actes). Ed. 
B. Barbiche. Città del Vaticano 1978, s. 37, č. 1168; tamtéž, s. 42–43, č. 1180; tamtéž, s. 45, 
č. 1186; Verzeichnis der Originale, s. 238, č. 408; Les actes II, s. 90, č. 1281; tamtéž, s. 103, 
č. 1312; SB II, s. 312, č. 3464; Les actes II, s. 115, č. 1340; Die Originale der Papsturkunden in 
Baden-Württenberg 1198–1417. Bd. I. Ed. T. Schmidt. Città del Vaticano 1993, s. 268, č. 584; 
SB II, s. 354, č. 3622.
51 Les actes II, s. 305, č. 796; s. 307, č. 801.
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poloviny 14. století do roku 1415 v žádném ze srovnávaných svazků Cen-
simenta nevyskytuje. 

S ohledem na průkaznost výše řečeného můžeme už jen stručně na-
značit, že kancelářské poznámky na papežských listinách Urbana VI. jsou 
již stereotypní a odpovídají tehdejší kuriální praxi expedování papežských 
listin trojí cestou: per cancellariam, per cameram a per viam correctoris. Výskyt 
kancelářských poznámek je v tomto období, bez ohledu na typ expedice, 
mnohem četnější a výrazně formalizovaný podle jednotlivých expedičních 
kroků. Zejména absence taxační poznámky, aniž by se jednalo o jakouko-
liv gratis expedici, a zkrácené příjmení písaře, což bylo po celé 14. století 
neobvyklé, zjevně naznačují, že naše listina neprošla papežskou kanceláři 
poslední čtvrtiny 14. století.52

Uvedené důkazy v neprospěch Urbana VI. jako vydavatele sledované 
listiny potvrzuje nakonec i samotná datace. Na úvod naší analýzy jsme letmo 
zmínili na první pohled překvapující údaj inventáře týkající se vztahu místa 
vydání k uváděnému roku 1379. Papež Urban vydal sledovanou listinu 
ve Viterbu den před dubnovými kalendami v prvním roce svého pontifiká-
tu. Listiny expedované v tomto období kanceláří papeže Urbana VI. jsou 
však zpravidla datované v Římě, a to buď v kostele sv. Petra (Rome apud 
Sanctum Petrum), nebo v bazilice sv. Marie v Zátibeří (Rome apud Sanctam 
Mariam Transtiberim), ojediněle také ve městě Tivoli (Tybure).53 Navíc 
není prokázáno, že by Urban VI. vůbec kdy sídlil, respektive vydával listiny 
ve Viterbu.54 V této souvislosti je potřeba zmínit i jeho avignonského jme-
novce a předchůdce Urbana V. (1362–1370), který sice jistý čas ve Viterbu 
sídlil a kuriální kancelář zde vydala řadu listin, ovšem teprve v pátém roce 
jeho pontifikátu mezi červnem a říjnem roku 1367 během slavného a na-
konec neúspěšného návratu z Avignonu do Říma.55 A tak i tento případný 
směr úvah lze opustit. Naproti tomu ve druhé polovině 13. století řada 
papežů sídlila velkou část svých pontifikátů ve Viterbu.56 Mezi tyto papeže 
se řadí také Urban IV., jenž byl 29. srpna 1261 zvolen a následně 4. září 
korunován právě ve Viterbu, kde také strávil podstatnou část prvního roku 
svého pontifikátu, a to až do července roku 1262.57 Doplníme-li k tomu, 

52 Přehled typů expedicí papežských listin v poslední čtvrtině 14. století a rozbor jednot-
livých kancelářských poznámek viz H r u b o ň ,  P. –  P s í k ,  R.: Kancelářské poznámky, 
s. 30–36; F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 62–77.
53 Srov. MVB V-1, s. 18–40, č. 2–39.
54 V této souvislosti je však třeba připomenout, že z kancelářských register Urbana VI. se 
dochoval pouze zlomek, který je dnes uložen ve Vatikánské knihovně v rámci fondu Ottoboni 
pod číslem 1443, srov. F r e n z ,  T.: Papsturkunden, s. 49. Mimo tento zlomek se dochovaly 
tři svazky sekretních register (č. 310–312), srov. G i u s t i ,  Martino: Inventario dei registri 
Vaticani. Città del Vaticano 1981.
55 Srov. MVB III, s. 519–541, č. 829–870.
56 Viz M e n n i t i ,  Ippolito A.: Viterbo. In: Lexikon des Mittelalters 8. Stuttgart 1997, 
s. 1771–1772.
57 Nejmladší listina vydaná Urbanem IV. ve Viterbu, kterou se nám podařilo dohledat, 
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že Iohannes Viterbiensis a Albertus Florentinus působili u papežské kurie 
nepochybně od poloviny 50. let 13. století do konce 60. let téhož století 
a připojíme-li navíc výše zmíněnou paleografickou argumentaci, pak není 
pochyb o tom, že dochovaný originál téměř s jistotou vydala posledního 
března roku 1262 kancelář papeže Urbana IV. 

Na závěr první části studie se nabízí otázka, co mohlo vést tvůrce 
prozatímního inventáře, aby i přes relativně zjevné vnější znaky datoval 
listinu k 31. březnu 1379, a přisoudil tak její vydání papeži Urbanu VI. 
O problematičnosti datování poškozených nebo neúplných papežských 
listin jsme hovořili již výše a lze předpokládat, že se s tímto problémem oje-
diněle potýkají nejen současní archiváři a historici, ale že se s ním potýkali 
i jejich pilní předchůdci v 18. a 19. století. Listina papeže Urbana IV. nese 
jeden velmi špatně čitelný středověký dorsální regest a několik novověkých 
archivních indorsátů. V prostřední části dorsální strany se nachází relativně 
stručný novověký latinský regest psaný pěknou humanistickou polokur-
zivou. Uvádí se v něm také vydavatel listiny bez pořadového čísla a údaj 
o tom, že listina byla vydána v prvním roce jeho pontifikátu (pontificatus 
anno primo). Pod regestem je jinou rukou 18. století připsáno, že listina byla 
zanesena do klášterního kopiáře (insertum libro magno et novissimo fol. 26). 
Poslední přípisek, který nemá povahu archivní signatury, je ve středu při 
spodním okraji pergamenu. Jedná se o číslo, které představuje, jak před-
pokládáme, letopočet 1378. Kdy se tento přípisek na listině objevil, není 
jednoznačně zřejmé, ale dle povahy číslic se tak stalo pravděpodobně až 
po vepsání obou uvedených indorsátů. Všechny zmíněné poznámky vznikly 
v 18. století jako součást snahy o inventarizaci klášterních písemností. Nej-
starší inventarizační pokusy pocházejí z dvacátých let 18. století.58 V roce 
1745 sestavil tehdejší opat kláštera Mathias Pertscher sbírku opisů listin 
Liber magnus et novissimus. Urbanovu listinu do ní zapsal, což nám potvrzuje 
i výše zmíněný indorsát, ovšem uvedl jen jméno papeže bez pořadového 
čísla.59 O 11 let později, v roce 1756, vytvořil novou dvousvazkovou sbírku 
opisů listin klášterní archivář Hermann Frey. O tom, jaký problém před-
stavovalo správné zařazení Urbanovy listiny, svědčí první svazek Freyovy 
sbírky, neboť zde se jako vydavatel uvádí papež Urban II. (1088–1099).60

Žádná ze sbírek tedy nebyla předlohou k dataci, kterou lze najít v in-
ventáři. Hypoteticky se proto lze domnívat, že určení data Urbanovy listiny 
mělo spíše historicko-deduktivní základ. Klášter augustiniánů eremitů 
u sv. Tomáše v Brně založil okolo roku 1350 moravský markrabě Jan Jind-

nese datum 23. července 1262, v srpnu téhož roku již zmíněný papež vydává listiny v Mon-
tefiascone; srov. Les actes II, s. 30–31, č. 1153–1154.
58 Š m e r a l ,  J.: Řád augustiniánů, s. 11–12.
59 MZA Brno, E 4 Augustiniáni v Brně, sg. 41:I:12, f. 26r–26v.
60 MZA Brno, E 4 Augustiniáni v Brně, sg. 41:I:13, f. 62r–62v.
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řich jako rodovou fundaci lucemburské sekundogenitury.61 Z této základní 
premisy pak pravděpodobně vycházel následující logicko-chronologický 
předpoklad, že vydavatelem mohl být pouze Urban V. nebo Urban VI., 
ovšem za podmínky, že si listinu skutečně vyžádali brněnští augustiniáni. 
Adresátem totiž nebyli mniši od sv. Tomáše, nýbrž všechen světský i řádový 
klérus (venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis abbati-
bus, prioribus, decanis, archidiaconis et aliis ecclesiarum prelatis) a teprve jako 
petent je uveden obecně řád augustiniánů eremitů (Exhibita nobis dilectorum 
filiorum . . generalis et aliorum priorum et fratrum heremitarum ordinis sancti 
Augustini petitio continebat). Tím, že se obecně adresovaná listina dochovala 
jako originál, mohla být teoreticky tato podmínka splněna, navíc listina dle 
všeho nenese žádné specifické označení, které by naznačovalo, že se jedná 
o písemnost pocházející původně z jiného augustiniánského kláštera. Sku-
tečnost, že listina byla přisouzena Urbanu VI. a ne Urbanu V., mohla být 
ovlivněna také tím, že na dorsu listiny je zapsána již zmíněná poznámka 
uvádějící letopočet 1378, který byl nakonec v souladu s datačními principy 
papežských listin opraven na zdánlivě správný rok 1379.

Originál listiny z doby pontifikátu papeže Urbana IV. zůstal díky 
nejasné a posléze i chybné dataci na dlouhou dobu ukotven v roce 1379. 
Přesto byl text listiny díky Pertscherovu neadresnému opisu z roku 1745 
zařazen mezi regesta třetího svazku pátého dílu českého diplomatáře.62 
Editoři na základě kriticko-diplomatické metody, zejména díky rozboru 
charakteru a stylu formuláře, datovali opis listiny správně. Dochovaný origi-
nál jim však z důvodu nepřesnosti inventáře zůstal utajen. Tato dosavadní 
fixace originálu listiny ke špatnému datu může vést, zejména v případě 
specializovaných otázek papežské diplomatiky, k relativně významným 
interpretačním obtížím.63 

Korektní datace originálu listiny ve vztahu k místu jejího dochování 
může vést rovněž k jistým pochybnostem, jež se týkají dějin raného půso-
bení augustiniánského řádu v Čechách. Není totiž jasné, odkud se v archivu 
instituce, jež vznikla téměř o 90 let později, vzala papežská listina dato-
vaná do doby, kdy na Moravě, ale i v Čechách augustiniánský řád teprve 
nesměle zapouštěl kořeny. Zatím lze k tomu vyslovit pouze hypotetickou 
domněnku, že se jedná o nejstarší dochovaný originál listiny pro řád au-
gustiniánů eremitů na Moravě. Vzhledem ke struktuře fondu a k historii 
vzájemných vztahů jednotlivých augustiniánských konventů na Moravě 
je sice možné hledat vazby na nejstarší moravský augustiniánský konvent 

61 Š m e r a l ,  J.: Řád augustiniánů, s. 24; F o l t ý n ,  Dušan a kol.: Encyklopedie mo-
ravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 173.
62 CDB V-3, s. 179–180, č. 1236.
63 Tato nepřesnost vyplývající ze špatné inventární datace listiny se nevyhnula ani jinak 
vynikající a v české historiografii fundamentální studii o kuriálních prokurátorech, srov. 
H l e d í k o v á ,  Z.: Prokurátoři, s. 103. Navíc, jak jsme se již několikrát zmínili, se datování 
listiny k roku 1379 objevuje v nedávno vydaném VII. dílu edice RBMV.
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Corona sanctae Marie u Třebařova,64 jako mnohem pravděpodobnější se 
však jeví domněnka, že se listina dostala do kláštera v pozdějším období 
z jiného řádového konventu, jehož písemnosti byly následně uloženy 
do klášterního archivu augustiniánu eremitů u sv. Tomáše.65 Odpověď 
na tuto otázku zde ponecháváme otevřenou, neboť bychom v určité míře 
překročili obsahovou náplň našeho příspěvku.

2. Bonifatius episcopus servus servorum Dei ... Dat. Rome apud 
Sanctam Mariam Transtiberim II nonas aprilis, pontificatus 
nostri anno primo

Při sledování kontaktů velehradského kláštera s papežskou kurií 
v době velkého schismatu (1378–1417) se k nemalému překvapení ukazuje, 
že jen nepatrné množství dochovaných papežských listin pro nejstarší cis-
terciácký klášter na Moravě tvoří tehdy relativně často žádané a papežskou 
kurií nezřídka také udělované spirituální milosti.66 Papež Urban VI. udělil 
4. dubna 1379 velehradskému opatu Janovi na jeho žádost a na přímluvu 
olomouckého biskupa Jana ze Středy milost svobodně užívat pontifikální 
odznaky.67 Za 11 let ve stejný den měl udělit římský papež Bonifác IX. 
(1389–1404) tutéž milost opět opatu Janovi a znovu na přímluvu biskupa 
Jana.68 Vedle těchto dvou milostí si velehradští mniši vyžádali na počátku 
prosince roku 1390 u papežské kurie speciální milost, aby mohli slavit 
jubilejní odpustky in partibus.69 A to je vlastně vše.

64 Za důkaz působení augustiniánů na Moravě je považována donační listina Boreše 
z Riesenburka z roku 1267 (CDB V-2, s. 44–45, č. 500), vlastní existenci konventu Coronae 
s. Mariae však dokládá až listina z roku 1270 (CDB V-2, s. 234–235, č. 628). Vyskytují se 
jisté domněnky, že již dříve na místě doloženého konventu působil starší vilemitský klášter. 
O počátcích kláštera Š m e r a l ,  Jiří: Corona sanctae Mariae – Nestarší fundace řádu augusti-
niánů eremitů na Moravě. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, 
Historica 31, 2002, s. 51–60; t ý ž :  Řád augustiniánů, s. 23–24; F o l t ý n ,  D. a kol.: 
Encyklopedie, s. 681–683. 
65 Archiv kláštera augustiniánů eremitů v Brně představuje provenienčně poměrně složitou 
strukturu. Nacházejí se zde také některé písemnosti a listiny eremitských augustiniánských 
klášterů v Jevíčku, Koruně u Třebařova, Moravském Krumlově, Litomyšli, některé listiny 
kláštera augustiniánek v Doubravníku a také písemnosti cizích řádových klášterů, např. 
augustiniánů eremitů z Velkého Šariše. Srov. Š m e r a l ,  J.: Řád Augustiniánů, s. 11–16.
66 Pro pražské duchovenské instituce se v tomto období hovoří dokonce o trhu s du-
chovními milostmi všeho druhu, srov. H r d i n a ,  Jan: Spirituální konkurence mezi pražskými 
kapitulami a kláštery na přelomu 14. a 15. století. In: Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách 
ve středověku. (Documenta Pragensia, Supplementa II). Edd. J. Hrdina – M. Maříková. Praha 
2011, s. 141.
67 CDM XI, s. 134, č. 146.
68 CDM XV, s. 263, č. 302.
69 CDM XI, s. 541, č. 630.
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Pozornost ohledně datace budí zejména obě milosti na užívání ponti-
fikálií.70 Jsou naprosto identické, což by sice nebylo vzhledem k ustáleným 
formulářům kanceláře nic neobvyklého,71 ovšem identické personální údaje 
jsou rozhodně více než překvapující. Žádná z obou milostí se nedochovala 
v originále. Starší z nich se dle edice CDM dochovala ve „Vidimirte Abschrift 
in den Akten des Velehrader Klosters in Landesarchive“, bohužel se nám však 
nepodařilo zmíněný vidimovaný opis najít. Vzhledem ke stavbě formuláře 
však není důvod pochybovat o autentičnosti papežské listiny. Druhou listinu 
známe pouze z opisu ve velehradském kopiáři známém jako Velehradský 
kodex.72 Vydavatel listiny Bertold Bretholz si u ní všiml zjevných nesrov-
nalostí a upozornil na ně v obsáhlejší poznámce pod čarou. Na základě 
svých zjištění pochyboval o Bonifáci IX. jako o vydavateli listiny potažmo 
o správném vročení listiny, stejně tak o Bonifáci VIII. (1294–1303).

Bretholzovy pochybnosti se týkaly především jmen osob uváděných 
v listině z roku 1390. Předně měl o milost dle listiny datované v prvním 
roce pontifikátu papeže Bonifáce IX. žádat opat Jan a konvent kláštera 
ve Velehradě „dilectis filiis Iohanni abbati et conventui monasterii Welegra-
densis“ a navíc se měl k žádosti připojit jako přímluvce olomoucký biskup 
Jan: „Hinc est, quod nos venerabilis fratris nostri Iohannis episcopi Olomucensis 
nobis hoc super humiliter supplicantis ac vestris in hac parte supplicacionibus 
inclinati“. Od roku 1388 až do roku 1397 byl opatem velehradských cis-
terciáků Konrád.73 Podobnou nesrovnalost lze zjistit i v případě biskupa 
Jana, neboť v dubnu roku 1390 olomouckou diecézi již spravoval Mikuláš 
z Riesenburka, který na konci března téhož roku vystřídal člena lucembur-
ské sekundogenitury Jana Soběslava. Pokud bychom uvažovali stejně jako 
Bretholz o Bonifáci VIII. coby o možném vydavateli listiny, našli bychom 
v prvním roce jeho pontifikátu na biskupském stolci biskupa Dětřicha, 
až teprve v roce 1302 nastoupil na olomouckou biskupskou katedru Jan 
z Valdštejna. Také v tomto případě se jedná o slepou uličku, ve které zůstaly 
i Bretholzovy pochybnosti.

Obrátíme-li však svou pozornost k dnes již pravděpodobně ztrace-
nému opisu prakticky téže listiny datované k prvnímu roku pontifikátu 
Urbana VI., zjistíme, že personální údaje odpovídají realitě. Na počátku 
dubna roku 1379, tedy v prvním roce pontifikátu Urbana VI. (korunovace 
proběhla 18. dubna 1378), spravoval olomoucké biskupství Jan ze Středy 

70 O významu pontifikálií s uvedením základní literatury H r d i n a ,  J.: Spirituální 
konkurence, s. 138.
71 Formulář těchto listin je stručně popsán v úvodu MVB II, s. XXXIII, č. 3; formulář 
otiskl T a n g l ,  Michael: Die päpstlichen Kanzleiordnungen 1200–1500. Innsbruck 1894, 
s. 348, č. CLXVI.
72 MZA Brno, E 7 Cisterciáci Velehrad, sg. G III 191, f. 103r.
73 H u r t ,  Rudolf: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I. 1205–1650. Olomouc 1934, 
s. 87. Seznam opatů velehradského kláštera uvádí na základě Hurtovy práce také P o j s l , 
Miloslav: Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. Brno 1990, s. 191–194.
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a olomouckým biskupem byl až do prosince roku 1380, kdy ho na biskup-
ském stolci vystřídal Petr Jelito.74 O opatskou berlu se ve velehradském 
klášteře v danou dobu opíral Jan I.75

Bylo by neobyčejnou náhodou, i když možnou, kdyby byla zcela 
stejná malá datace pro dvě identické listiny různých papežů pro jednoho 
příjemce. Vedle personálních údajů, které neodpovídají prvnímu roku 
pontifikátu Bonifáce IX. ani Bonifáce VIII., je důležitým indikátorem 
nesprávného vročení listiny k roku 1390 samotná datační formule, re-
spektive údaj o místě vydání. V obou listinách se uvádí, že byly vydány 
„Rome apud Sanctam Mariam Transtiberim“. Není to zcela obvyklé místo 
pobytu kuriální kanceláře, ale přesto na základě srovnání datačních formulí 
v pátém dílu edice Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia lze 
vcelku kontinuálně sledovat místo pobytu obou papežů, respektive kurie 
v inkriminované době. Papež Urban VI. mezi říjnem roku 1378 a květnem 
roku 1379 datoval většinu listin právě v bazilice Panny Marie v Zátibeří.76 
V datační formuli listin papeže Bonifáce IX. se v dané době vždy uvádí 
kostel sv. Petra.77

Na základě uvedených věcných a zčásti diplomatických argumentů 
můžeme považovat za velmi pravděpodobné, že speciální milosti udělující 
možnost užívat pontifikální odznaky se nedochovaly dvě, ale ve skutečnosti 
jde o jednu a tutéž listinu, jejímž vydavatelem byl papež Urban VI., který 
ji vydal na konci svého prvního pontifikálního roku, přesněji 4. dubna 
1379. Celou úvahu podporuje také skutečnost, že ve velehradském kodexu 
opis této milosti papeže Urbana VI. chybí. Z toho plyne závěr, že klášterní 
opisovač listiny byl přesný, až na jméno papeže; pravděpodobně nedopat-
řením nebo nepozorností a možná i z vědomých a nám neznámých důvodů 
napsal k opisované listině jiné jméno a přisoudil tak listinu Urbana VI. 
na velmi dlouhou dobu papeži Bonifáci IX., jehož kancelář tuto listinu 
velehradskému opatu a konventu asi nikdy nevydala. Jde tedy s největší 
pravděpodobností o středověký omyl, jehož podstata však zůstává edičně 
fixována dodnes.78

74 V případě olomouckých biskupů se zde opíráme o práci E u b e l ,  Konrad: Hierarchia 
catholica medii aevi, sive Summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series 
ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, 
digesta, edita I. Monasterii 1913. Přehledně také M e d e k ,  Václav: Osudy moravské církve 
do konce 14. věku. Dějiny olomoucké arcidiecéze, I. díl. Praha 1971, s. 181–182.
75 P o j s l ,  M.: Velehrad, s. 192.
76 Srov. MVB V-1 s. 37, č. 33; s. 37–38, č. 34; s. 38, č. 35; s. 38, č. 36; s. 38–39, č. 37; 
s. 40, č. 38; s. 42, č. 41.
77 Srov. MVB V-1, s. 171–187, č. 306–333.
78 Viz RBMV VII, s. 123, č. 194
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Příloha: Edice listiny Urbana IV.

1262 mart. 31., Viterbii

Urbanus IV. papa tam saecularem, quam regularem clerum hortatur, ut a certis gravaminibus, quae 
fratribus Eremitarum ordinis sancti Augustini contra privilegia a sede apostolica indulta faciunt, 
desistant.

Urbanus episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis 
ac dilectis filiis abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis et aliis ecclesiarum prelatis, ad 
quos presentes littere pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem. Exhibita nobis 
dilectorum filiorum . . generalis et aliorum priorum et fratrum heremitarum ordinis sancti 
Augustini petitio continebat, quod licet electio ac institutio et destitutio priorum ipsius ordi-
nis ad eos pertineat, nonnuli tamen vestrum pacem ipsorum et quietem perturbare perversis 
conatibus satagentes, ne iidem priores ipsos eligant ac instituant et destituant, presumunt 
indebite impedire et alias eos, ut de substantia et possessionibus suis in seculari iudicio 
respondeant ac statutis (...)a sicut ceteri seculares clerici ipsis subditi subiaceant pro sua vo-
luntate compelli faciunt contra indulta ipsis prioribus et fratribus ab apostolica sede privilegia 
temere veniendo in priorum et fratrum ipsorum preiudicium et gravamen. Cum igitur ad nos 
super hoc habitus sit recursus, nos cupientes, ut dicti priores et fratres summotis quibuslibet 
vexationibus indebitis sub pacis et quietis tranquilli devota mente ac humili domino iuxta 
eorum desiderium famulentur, univeristatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente 
per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus predictos priores et fratres habentes pro 
divina et nostra ac predicte sedis reverentia propensius commendatos ab huiusmodi eorum 
gravaminibus penitus desistatis, ita quod ipsis vos sibi in hac parte favorabiles ac propitios 
reperisse gaudentibus nos devotionem vestram provide merito commendemus. Datum Viterbii 
II kalendas aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Verso: in plica a dext.: Io. Vit.
Recto: in medio sup.: Albertus Florentinus

Orig.: litterae (cum filo canapis), 32×23–3, bulla plumbea deperdita, MZA Brno, E 4 Augustiniáni 
eremité v Brně, n. inv. 53, sg. 4:7 (A)
Apogr.: ms. „Liber magnus et novissimus“ ann. 1745 conscriptum, f. 26r–26v, ibidem, sg. 41:I:12 
(B) – ms. „Archivi monasterii Brunnensis ad S. Thomam liber I“ ann. 1756 conscriptum,  
f. 62r–62v, ibidem, sg. 41:I:13 (C)
Reg.: CDB V-3, p. 179–180, n. 1236 (ex B) – RBMV VII, p. 52–53, n. 9 (ex A sub dato erroneo)

a Pergamen je v tomto místě porušen.
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Zur Frage der Datierung zweier mittelalterlicher Papsturkunden 
aus den Fonds des Mährischen Landesarchivs in Brünn 
Ein Beitrag zur Geschichte der Augustiner-Eremiten in Mähren 
und zur Geschichte des Zisterzienserklosters in Welehrad

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der problematischen Datierung zweier mit-
telalterlicher Papsturkunden aus den Fonds des Mährischen Landesarchivs. Das Ziel bestand 
darin, die falsche Datierung auf der Grundlage einer paläographisch-diplomatischen sowie 
sachlich-formalen Analyse zu korrigieren. Die erste Urkunde aus dem Fonds des Klosters 
der Augustiner-Eremiten zu St. Thomas in Brünn ist im Original überliefert. Es handelt 
sich um ein Mandat, in dem allen Geistlichen auferlegt wird, sie mögen die Statuten der 
Augustiner-Eremiten ganz allgemein nicht in Frage stellen. Die Urkunde zählte ursprünglich 
zum Inventar, in einigen neueren Editionen wurde sie auf das Jahr 1379 datiert und Papst 
Urban VI. zugeschrieben. Auf der Grundlage einer vergleichenden Analyse von Schrift, Format 
sowie Kanzleibemerkungen konnte eindeutig aufgezeigt werden, dass es sich beim Aussteller 
um Papst Urban IV. handelte; die ursprüngliche Inventardatierung wurde um mehr als 100 
Jahre auf den 31. März 1262 vordatiert. Im Zusammenhang mit dieser frühen Datierung 
wurde die Frage nach der Provenienz der Urkunde aufgeworfen, diese konnte in der Folge 
nicht beantwortet werden. Die zweite Urkunde, die sich als Abschrift im Kloster Welehrad 
erhalten hat (dem ältesten Welehrader Kopialbuch), beinhaltet die päpstliche Zustimmung zur 
Benutzung des Pontifikale. Der Editor der Urkunde, B. Bretholz, hat diese Papst Bonifaz IX. 
zugeschrieben, zugleich jedoch selbst Zweifel an der richtigen Datierung der Urkunde – vor 
allem aufgrund der personellen Unvereinbarkeit im Text der Urkunde – geäußert. Auf der 
Grundlage einer inhaltlichen und partiell auch diplomatischen Analyse der Urkunde darf 
vermutet werden, dass aufgrund eines Schreibfehlers des Klosterkopisten die Urkunde Papst 
Bonifaz IX. zugeschrieben wurde, jedoch – auf der Grundlage aller zusammengetragenen 
Argumente – Papst Urban VI. am 4. April 1379 die Urkunde ausfertigen ließ.
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Odvolání zástav statků církevních institucí 
Zikmundem Lucemburským na obecném 
sněmu v Norimberku 23. srpna 1422*

Sigismund of Luxemburg’s repeal of the pledges of church estates at the Imperial 
Diet in Nurnberg on August 23, 1422

The study analyses a series of 17 charters by which Sigismund of Luxemburg cancelled 
the pledging of church estates in Bohemia and Moravia on August 23, 1422. The author 
inquires into the impact of this act on selected institutions and pledge holders of church 
estates and on Sigismund’s ensuing pledging policy. He also follows the keeping of 
founder rights or, more precisely, the possibility of alienation of church properties. 
The article contains appendices with the edition of the form and selected charters.

Key words: King Sigismund of Luxemburg (1410/11–1437), pledge charters, church 
estates

Odvolání zástav v Norimberku roku 1422 je v české historiografii 
běžně vykládáno jako akt, kterým se Zikmund Lucemburský pokusil 
usmířit církevní představitele, aby získal jejich podporu pro připravovanou 
křížovou výpravu do Čech. Vydaná série listin však měla mít pouze dekla-
rativní charakter bez naděje na změnu stávajícího stavu. Panují dokonce 
pochybnosti o tom, že Zikmund měl v úmyslu se o nějakou změnu pokusit. 
Jako doklad je uváděna skutečnost, že Zikmund bez ohledu na tyto vydané 
listiny zastavoval církevní statky i nadále ve velké míře. Zcizování majet-
ku duchovních institucí příslušejících ke královské komoře (tedy i jejich 
zástava) je zpravidla vnímáno jako běžná praxe českých králů, která se 
za Zikmundovy vlády v Čechách pouze zintenzivnila.1

*  Studie vznikla v rámci projektu GA ČR č. P405/11/0639 Listiny císaře Zikmunda pro 
české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice.
1 Jako ústupek církvi, která se pak s horlivostí postavila na Zikmundovu stranu při 
organizování třetí křížové výpravy, hodnotil tento krok již P a l a c k ý ,  František: Dějiny 
národu českého w Čechách a w Moravě III.1. Praha 1850, s. 494–495. Palacký ovšem neuvažoval 
o zástavách církevních statků jako o běžném nástroji, naopak je popisoval jako mezní krok 
po vyčerpání všech zdrojů, viz tamtéž, s. 353–354. Stručné hodnocení též S e d l á č e k , 
August: Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480. Praha 1914, s. 147–148. 
Obšírněji se problému věnoval V a n ě č e k ,  Václav: Základy právního postavení klášterů 
a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.–15. stol.). I. Zakladatelská práva. Praha 
1933, s. 44–46, jenž uvažoval o obecném odvolání všech zástav, k některým jeho postřehům 
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Nedávno jsem se pokusil na tento akt pohlédnout z jiného úhlu a na-
značit odlišný směr úvah o Zikmundově zástavní politice vůči církevním 
institucím.2 V jejich rámci připadá norimberskému aktu jedna z významných 
rolí, cílem následující studie se proto logicky stává jeho podrobná analýza 
a zasazení do širších souvislostí. Po stručné charakteristice Zikmundovy 
zástavní praxe vůči církevním institucím do roku 1422 se nejprve budu 
věnovat souboru dochovaných listin, kterými Zikmund odvolává zástavy 
statků jednotlivých církevních institucí. Nabídnu jejich diplomatický roz-
bor spojený s analýzou formuláře a obsahu. Posléze se zaměřím na okruh 
osob, jichž se bezprostředně uvedený akt dotýkal, a to jak na příjemce 
listin, tak na jednotlivé zástavní držitele. Konečně budu sledovat uvádění 

se vrátím níže. Na základě závěrů Palackého a Vaněčka hodnotil odvolání M o r a v e c , 
Milan: Zástavy Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420–1437. Folia historica 
Bohemica (= FHB) 9, 1985, s. 97, který naopak zdůraznil omezení odvolání na vybrané 
instituce. Š m a h e l ,  František: Husitská revoluce IV. Praha 19932, s. 63–64, nepovažuje 
norimberské odvolací listiny za zásadní obrat v Zikmundově zástavní politice a vnímá je jako 
formální akt dobré vůle. Problému se dotkl též Č e c h u r a ,  Jaroslav: Sekularizace církev-
ních statků v západních Čechách v letech 1421–1454. Časopis Národního muzea (= ČNM) řada 
historická 165, 1996, s. 1. Za neúplné a formální považoval odvolání B o r o v s k ý ,  Tomáš: 
Zikmundovy zápisy na Moravě (zápisy klášterních majetků). In: Ad vitam et honorem Jaroslao 
Mezník. Edd. T. Borovský – L. Jan – M. Wihoda. Brno 2003, s. 336–337; jako vstřícný, avšak 
iluzorní krok vedoucí k usmíření církevních představitelů je hodnotí S v o b o d a ,  Miro-
slav: Majetek řádu johanitů v Čechách v husitské době. Český časopis historický (= ČČH) 103, 
2005, s. 284–285. Tezi o završení a zintenzivnění předchozích tendencí z doby Václava IV. 
vnesl do obecného historického povědomí Jaroslav Čechura ve své sérii prací o sekularizaci 
církevního majetku v husitské revoluci, výběrově Č e c h u r a ,  Jaroslav: Sekularizace 
církevních statků v husitské revoluci a některé aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách 
v době pozdního středověku. Husitský Tábor 9, 1986–1987, s. 91–100; t ý ž :  Rozsah a dy-
namika sekularizace církevních statků v západních Čechách na počátku husitské revoluce (v letech 
1419–1420). Právněhistorické studie (= PHS) 29, 1989, s. 43–69; t ý ž :  Die Säkularisation 
der kirchlichen Güter im hussitischen Böhmen und Sigismund von Luxemburg. In: Sigismund 
von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–1437. Edd. J. Macek – E. Marosi – 
F. Seibt. Münster 1994, s. 121–131. Čechurovy studie v podstatě rozpracovávají tezi, kterou 
v souvislosti se sekularizací církevního majetku v husitském období nalezneme na stránkách 
syntézy P u r š ,  Jaroslav –  K r o p i l á k ,  Miroslav (red.): Přehled dějin Československa I/1 
(do roku 1526). Praha 1980, s. 472: „Zábory církevního zboží začaly sice pod nejrůznějšími 
záminkami ještě za Vlády Václava IV., avšak teprve během revoluce se staly každodenním jevem.“ 
K některým Čechurovým závěrům viz kritické poznámky v recenzi Jaroslava Mezníka, ČČH 
88, 1990, s. 922 a též Š m a h e l ,  F.: Husitská revoluce IV, s. 178–179, pozn. 78. Stejně jako 
ve studii B á r t a ,  Stanislav: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky chotěšovského 
kláštera (1420–1437). Mediaevalia historica Bohemica (= MHB) 15/2, 2012, s. 7–45, záměrně 
nepracuji s pojmem sekularizace, jehož využití pro přesuny majetků během husitské revoluce 
by si zasloužilo důkladnou reflexi, o čemž svědčí mimo jiné i spojení tohoto jevu s pojmem 
„privatizace“, jak to učinil P e t r á č e k ,  Tomáš: Jednající člověk, instituce a sociální struktury: 
Jaroslav Čechura jubilující. In: Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora 
Jaroslav Čechury. Edd. V. Boháčová – V. Kurcová. Praha 2012, s. 10. V centru mého zájmu 
totiž stojí Zikmundova zástavní politika, která v kontextu financování jeho strany v Čechách 
stále čeká na důkladné zpracování.
2 B á r t a ,  Stanislav: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, s. 7–45, přede-
vším s. 35–36; t ý ž :  A financial dimension of the pledge policy of King Sigismund of Luxembourg 
in Bohemia (1419–37). In: Money and Finance in Central Europe during the Later Middle 
Ages. Ed. R. Zaoral (v tisku).
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jednotlivých ustanovení v život, resp. jejich odraz v následné Zikmundově 
zástavní politice a praxi.

Zástavy zboží a úřadů se pro římsko-německé panovníky staly přede-
vším v průběhu 14. století vedle lenního systému důležitým nástrojem pro 
vytváření vazeb a udržování stoupenců v Říši.3 Panovníci z lucemburské 
dynastie začali tento nástroj hojně využívat i v Českém království a zástavy 
zejména nejrůznějších komorních platů se staly pevnou součástí jejich politiky 
v českém prostředí. Počínání Zikmunda Lucemburského v tomto směru nijak 
nevybočovalo z postupů, které využívali již jeho předchůdci, tedy alespoň 
do doby, než v srpnu 1420 poprvé sáhl na statky českých klášterů. Dosavadní 
praxi zastavování komorních statků a komorních příjmů (včetně klášterní 
berně) rozhojnil Zikmund o jev do té doby nepřijatelný a učinil tak měrou 
vskutku nebývalou.4 Většinou ve spojení se žoldnéřskými smlouvami zastavoval 
nejrůznější církevní statky, aby si zajistil podporu českých pánů a rytířů pro 
ovládnutí situace v Čechách. S největší intenzitou tak činil ve druhé polovině 
roku 1420 a první polovině následujícího roku, nicméně jednotlivé zástavy 
církevních statků můžeme sledovat až do května roku 1422.

Právě na konec května 1422 svolal Zikmund Lucemburský obecný 
sněm do Řezna, jehož zahájení nejprve odložil, aby poté přistoupil na jeho 
přesunutí do Norimberku, kam dorazil dne 26. července 1422.5 Hlavním 
cílem sněmu bylo zorganizovat třetí křížovou výpravu do Čech. Všech-
ny ostatní třenice tedy musely jít stranou a veškerá jednání směřovala 
ke smíření nejrůznějších konfliktů. Důležitou otázkou bylo též financování 
připravovaného válečného podniku. V atmosféře, kdy se vše podřizovalo 
dosažení shody v zájmu naplnění hlavního cíle, představovaly zástavy 
českých církevních statků jen zrnko písku v rozbíhajícím se soukolí. Nic-
méně i to muselo být vyjmuto, aby se válečný stroj mohl hladce a s plnou 
podporou všech zúčastněných rozběhnout.

3 L a n d w e h r ,  Götz: Die Verpfändung der Deutschen Reichsstädte im Mittelalter. Köln 
– Gratz 1967, s. 18–21, 258–275.
4 K protiprávnosti zástav církevních statků v prostředí Říše uvádí některé příklady pro 
počátek 13. století L a n d w e h r ,  G.: Die Verpfändung, s. 10–13. Prozatím se mi podařilo 
nalézt jediný doklad, který by mohl vést k úvahám o tom, že k přímé zástavě církevního zboží 
sáhl již Václav IV. Jedná se o zástavu vsi Třemošná patřící mělnickému proboštství (Archiv 
český [= AČ] II. Praha 1842, s. 448–449, č. 518). Již u současníků ovšem tato okolnost budila 
rozpaky, neboť členové revizní komise působící v letech 1453–1454 si k listině poznamenali: 
„Račte se na to ptáti, zapisowalli jest král Wáclav w sumě dluhu peněžitého kněžská zboží k odcizení 
od nich, čili nic“ (tamtéž).
5 Srov. Š m a h e l ,  F.: Husitská revoluce III, s. 128–129. Rozbor sněmu s ohledem 
na jeho hlavní cíle a mocensko-politickou konstelaci v Říši podává W e f e r s ,  Sabine: Das 
politische System Kaiser Sigmunds. Stuttgart 1989, s. 93–110; též H o e s c h ,  Jörg K.: Kaiser 
Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437. München 1996, s. 304–309. 
Naposledy přehledně A n n a s ,  Gabriele: Hoftag – Gemeiner Tag – Reichstag. Studien zur 
strukturellen Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349–1471). 
Band 2: Verzeichnis deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349 bis 1471). 
Göttingen 2004, s. 258–273.
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Dne 23. srpna 1422 vydal Zikmund v Norimberku sérii listin, kterými 
odvolal zástavy vybraných církevních institucí. Doposud jich známe 17, 
avšak patrně nemáme k dispozici úplný soubor.6 Listiny mají totožný for-
mulář až na drobné odchylky, na které upozorním níže při jeho rozboru. 
Drtivá většina z nich je také stylizována obecně a pouze ve čtyřech případech 
(listiny pro Plasy, Chotěšov, Kladruby a Zlatou Korunu) je zaznamenán 
výběrový výčet zástavních držitelů statků příslušné instituce a uvedeno 
jméno představitele klášterní komunity, pro niž byla listina vydána.7 Co 
je z diplomatického hlediska nesmírně zajímavé, je skutečnost, že většina 
listin byla vydána pod Zikmundovou majestátní pečetí. Čtyři exempláře 
však byly vydány pod pečetí sekretní a v těchto listinách jsou bez výjimky 
chybně uvedeny roky Zikmundova římského panování (13 namísto 12). 
Jedná se o listiny pro moravské kláštery, a sice cisterciáky ve Vizovicích, 
augustiniány u svatého Tomáše v Brně, kartuziány v Králově Poli a cister-
ciačky na Starém Brně.8

Přejděme nyní k analýze formuláře listin. Intitulace stejně jako pro-
mulgace jsou naprosto standardní,9 proto se u nich nezdržíme a přejdeme 
přímo k naraci, která je z našeho pohledu zcela zásadní pro zhodnocení 
celého odvolacího aktu. Zikmund nejprve vysvětluje okolnosti, které ho 
vedly k rozhodnutí zapsat některým osobám církevní statky, přičemž 
popisuje zločiny, které na církvi a jejích věrných páchali čeští kacíři, kteří 
vraždili věrné křesťany, rabovali jejich statky, ničili kostely a stále se snaží 
vyhladit křesťany bez ohledu na pohlaví či věk. Právě snaha postavit se 
v tíživé situaci na odpor heretikům dovedla Zikmunda k tomu, že zapsal 
a převedl určitým osobám církevní statky, a to jak pražské kapituly, tak 
také jiných kostelů, klášterů a far.

Narace pokračuje upřesněním, že se tak stalo i v případě instituce, 
která je příjemcem dané listiny. Zikmund naraci uzavírá vysvětlením, že 
takovýto akt zcizení církevních statků je vlastně z pohledu jak kanonického, 
tak římského práva neplatný („huiusmodi donacionem et alienacionem bono-
rum ecclesiasticorum in personas seculares [...] tam a legibus quam canonibus 

6 Wilhelm Altmann v J. F. Böhmer, Regesta Imperii. XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds 
1410–1437 (= RI XI). Ed. W. Altmann. Innsbruck 1896–1900, zachytil 9 exemplářů; S e d -
l á č e k ,  A.: Zbytky register, eviduje 10 kusů; M o r a v e c ,  M.: Zástavy, uvádí také 10 kusů; 
S v o b o d a ,  M.: Majetek, i B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, 
uvádějí shodně 15 exemplářů. Srov. Přílohu 1, která je členěna podle příjemců listin. Z těchto 
17 listin byla doposud zcela neznámá listina pro Osek. Úvaha o neúplnosti souboru se opírá 
např. o prokazatelnou ztrátu některých klášterních archivů, doloženou například v případě 
Nepomuku. Viz V o ř í š e k ,  Roman: Archiv bývalého kláštera Nepomuku. Lumír 9, 1859, 
s. 374–377; též S e d l á č e k ,  August: Klášter Nepomucký. ČČH 30, 1924, s. 308–310.
7 Jméno zástavního držitele, nikoliv však jméno představitele církevní instituce, je krom 
toho zachyceno v opisu listiny pro toužimské proboštství. Tuto disproporci lze vysvětlit tím, 
že se listina dochovala pouze ve formulářové sbírce pocházející ze Zikmundovy kanceláře, 
dříve mylně považované za jeden ze svazků říšských register. 
8 Pro uvedenou skutečnost nemáme prozatím k dispozici uspokojující vysvětlení.
9 Srov. edici formuláře listin Příloze 2.
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fore irritas et inanes, nec debere subsistere seu valere“  ). Tato pasáž si zaslouží 
více pozornosti. Poukazuje jasně na to, že zastavování církevních statků 
bylo v rozporu s dosavadními právními zvyklostmi. Ostatně již Eberhard 
Windecke při popisu záměru českých pánů obohatit se na úkor církevních 
institucí připomínal, že to je proti zvyklostem jak církevním tak říšským.10 
Pokud pohlédneme hlouběji do minulosti, zjišťujeme, že přímé zástavy 
církevního majetku panovníkem byly v rámci Říše jevem nepřijatelným. 
Rovněž v českém prostředí byl takový akt u předchůdců Zikmunda Lu-
cemburského nemyslitelný.11 V české historiografii naproti tomu převažuje 
názor, že zástavy církevních statků byly jevem v českém prostředí známým 
a běžným, který s nástupem Lucemburků a především krále Zikmunda 
pouze nabyl na rozsahu a intenzitě.

V uvedeném duchu se rozboru norimberského aktu v kontextu ná-
plně zakladatelských práv podrobněji věnoval také Václav Vaněček. Podle 
něj Zikmund odvolal zástavy statků církevních institucí toliko z pohledu 
římského a kanonického práva, „čímž ovšem v nejmenším není dotčeno sta-
novisko domácího českého práva, jehož odlišnosti nasvědčuje nepřetržitá prakse 
zcizování, doložitelná u nás po celý středověk. Krátce pověděno: tam, kde se mu 
to zdálo výhodné, jednal Zikmund podle církevně-právních obyčejů českých, 
tam, kde potřeboval, užil opět práva římského a kanonického.“  12 V tomto pojetí 
existují ve vztahu zakladatele k jeho fundaci staré české církevněprávní 
zvyklosti, odlišné od kanonického a římského práva, na jejichž základě může 
vykonavatel zakladatelských práv zcizovat statky své fundace. Zikmund 
měl v tomto ohledu svými zástavami církevních majetků navázat na starou 
českou církevněprávní tradici. I Václavem Vaněčkem snesené doklady však 
svědčí spíše pro opak. V momentě, kdy chtěla církevní instituce se svěřeným 
majetkem naložit v rozporu s jeho původním účelem (např. ho směnit, 
zastavit, prodat apod.), musela si vyžádat souhlas držitele zakladatelských 
práv a naopak, pokud chtěl držitel zakladatelských práv nakládat s majet-
kem fundace, kterou spravoval, mohl tak učinit pouze s jejím vědomím 
a většinou byl tento akt spojen s nějakým druhem kompenzace.13

10 „…wider die heilige kirche und wider des riches ere“. Viz Eberhart Windeckes Denkwürdig-
keiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Ed. W. Altmann. Berlin 1893, s. 134. Srov. 
B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, s. 21.
11 Viz pozn. 4.
12 V a n ě č e k ,  V.: Základy I, s. 46.
13 Tamtéž, s. 42–49. Jako jeden z mnoha příkladů výmluvně protiřečících Vaněčkovým 
úvahám vybírám Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Ed. J. Emler. 
Praha 1882, s. 882, č. 2042. Václav II. navrací sedleckému klášteru statky, které zcizil jeho otec 
Přemysl Otakar II., aniž by za ně poskytl nějakou kompenzaci, a výslovně tento akt popisuje 
jako „iniuriosa detentio“. Částečně v duchu Vaněčkových úvah nazíral na právo donátorů 
k majetkům darovaným klášterům též B o r o v s k ý ,  Tomáš: Kláštery, panovník a zakladatelé 
na středověké Moravě. Brno 2005, s. 56–60, který však upozornil na Vaněčkovo vyhrocení někte-
rých pravomocí zakladatelů, viz tamtéž, s. 63. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že mi nejde 
o zpochybnění konceptu zakladatelských práv jako celku, pouze poukazuji na odlišný pohled 
na jejich náplň, a sice na otázku volné dispozice klášterními statky držitelem zakladatelských 
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Vraťme se však k formuláři odvolacích listin. Vlastní dispozici uvozuje 
sled standardních formulí zdůrazňujících, že akt je učiněn ze svobodné vůle 
vydavatele listiny a po poradě se jmenovanými osobami. Zde stojí za při-
pomenutí, že výčet osob, na jejichž radu Zikmund takto rozhodl, odkazuje 
ke skutečně reprezentativnímu shromáždění norimberských rokování. Ná-
sleduje jádro dispozice, v němž z pozice své autority římského a českého 
krále Zikmund odvolává zástavy statků příslušné církevní instituce, ať je 
učinil ve prospěch kohokoliv a za jakýchkoliv okolností.

Dispozice posléze pokračuje dalšími ustanoveními. Zikmund umožňu-
je představenému dotčené instituce, aby se, v případě potřeby za přispění 
svých podporovatelů („fautoribus et amicis“  ), znovu ujal svých statků i užitků 
z nich plynoucích. Navíc získává také možnost zvolit si ochránce („fautores, 
promotores, auditores, tutores, defensores“  ), kteří mu mají dopomoci k znovu-
nabytí („pro recuperatione“  ) zastavených statků, resp. v některých případech 
se mají ujmout jejich správy („pro gubernatione“  ). Církevní statky mají být 
nadále v bezpečí jak před těmi, kteří na ně uplatňují nároky vyplývající ze 
Zikmundem udělených listin („nostras litteras habentis“  ), tak i před těmi, 
kteří je uchvátili a drží násilím („cum violencia possidentis“  ). Církevní insti-
tuce tak nezískaly od Zikmunda jen neurčitý proklamativní akt, ale jasně 
definovaný nástroj, který jim umožňoval domáhat se svých práv.

Ohledně přizvání podporovatelů k znovunabytí statků pro církevní 
instituci je zajímavý jeden formulářový detail. Zatímco většina institucí má 
při výběru více méně volnou ruku a může konat „auctoritate propria“, v pří-
padě svatovítské kapituly a johanitské komendy na Malé Straně panovník 
uvádí, že se tak má dít „auctoritate propria et nostra“.14 Text listiny uzavírá 
koroborace, ve většině případů ohlašující majestátní pečeť, a datace.

Celkový pohled na formulář využitý 23. srpna 1422 v Norimberku 
pro sérii odvolacích listin ukazuje, že potřeba zlistinění aktu, který dosud 
v praxi neměl opory, si vyžádala i vytvoření speciálního formuláře. Není 
divu, že se s obdobným formulářem v minulosti nemáme možnost setkat, 
neboť i předchozí krok spočívající v masivním zastavování klášterních statků 
panovníkem byl jevem do té doby nevídaným. Prvním náznakem v tomto 
směru byl Zikmundův příslib dále nezastavovat statky roudnického kláštera 

práv. Existují sice doklady, že ke zcizování statků docházelo, nicméně chybí důkazy pro to, 
že by se jednalo o běžně přijímanou právní praxi, podobné akty totiž zpravidla doprovází 
nějaká forma kompenzace či souhlasu. Domnívám se, že Vaněčkova koncepce zakladatel-
ských práv a především jejich reálná náplň by si zasloužila důkladnou revizi. Nezbývá než 
vyslovit přání, aby diskuze, která se rozvinula nad knihou Marcina Rafała Pauka na stránkách 
Časopisu Matice moravské, byla obohacena dalšími příspěvky i v budoucnu. Srov. J a n , 
Libor: Soukromá klášterní založení a právo ochrany. ČMM 123, 2004, s. 443–445; V a n ě k , 
Vojtěch: Kravařský újezd doksanského kláštera a právo ochrany nad církevním zbožím. Tamtéž, 
s. 447–459; B o r o v s k ý ,  Tomáš: Soukromé kláštery na Moravě ve 13. a 14. století. Tamtéž, 
s. 461–479. 
14 Je otázkou, zda by tento obrat mohl odkazovat k odlišnému postavení uvedených 
institucí vůči panovníkovi. Bohužel v tomto směru nemáme své úvahy o co opřít.
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z roku 1421, ovšem formulářové shody jsou zde spíše marginální.15 Naopak 
norimberské listiny se staly vzorem pro podobný případ z roku 1430, kdy 
Zikmund odvolal zástavy statků plaského kláštera pro Bedřicha a Hanuše 
z Kolovrat, kteří sešli ze správné cesty a přidali se na stranu heretiků. 
Ačkoliv jsou zde motivace vydání i historické okolnosti odlišné od roku 
1422, listina téměř doslovně přebírá použitý formulář a pouze argumentaci 
v naraci doplňuje o upozornění na odpadnutí bratří z Kolovrat od pravé 
víry. Text také reflektuje skutečnost, že aktu na rozdíl od roku 1422 nebyli 
přítomni všichni kurfiřti („maturo eciam certorum electorum sacri Romani 
imperii […] consilio“  ).16

Po rozboru formuláře odvolacích listin je dalším krokem sledování 
jednotlivých aktérů v nich vystupujících a rozbor zástav, které jim byly 
Zikmundem uděleny v letech 1420–1423. Zároveň budeme zkoumat, 
zda se dochovaly v pramenech doklady, které by svědčily o naplňování 
jednotlivých ustanovení odvolacích listin. Tento krok je nezbytný k tomu, 
abychom mohli zodpovědět otázku, zda měl norimberský akt hmatatelné 
dopady v praxi, a pokud nějakým způsobem ovlivnil následnou Zikmun-
dovu zástavní politiku, tak jakým. Cenné jsou v tomto směru listiny, které 
zachycují konkrétní jména zástavních držitelů církevních statků i předsta-
vených dotčených institucí. Jak bylo zmíněno výše, jedná se o listiny pro 
kláštery Kladruby, Chotěšov, Plasy, Zlatá Koruna a proboštství v Toužimi. 
První co nás při pohledu na tento výčet zaujme, je geografický horizont 
uvedených institucí, pro něž bylo říšské město Norimberk snadno dosa-
žitelnou destinací.

Nejprve se zastavme u listiny pro kladrubský klášter. Ta zahrnuje 
mezi zástavní držitele klášterních statků Jana Hanovce ze Švamberka, 
Viléma ze Žlutic, Habarta z Adlaru a další.17 Je třeba zdůraznit, že od-
volání zástav se týkalo všech Zikmundových zástav statků kladrubského 
kláštera, a nikoli pouze zástav ve prospěch jmenovaných osob.18 O zástavě 
pro Habarta z Adlaru jsme skutečně zpraveni k 28. říjnu 1420, kdy získal 
kromě zboží kláštera sedleckého též kladrubské vsi Staré Sedlo, Borovany 
a Kosov.19 Naopak starší zástavní listiny na kladrubské zboží pro Jana 
Hanovce ze Švamberka a Viléma ze Žlutic nejsou doloženy a musíme je 

15 RI XI, 1, s. 315, č. 4463.
16 Srov. edici v Příloze 4.
17 Viz Přílohu 2.
18 Takto uvažuje např. Č e c h u r a ,  J.: Sekularizace církevních statků v západních Čechách, 
s. 1–2, který navíc do výčtu odvolaných statků zahrnul i některé pozdější akty, srov. pozn. 
20. Text listiny ovšem hovoří jasně, srov. příslušnou formulářovou pasáž. To samozřejmě 
platí i pro všechny další církevní instituce. Zároveň se ale odvolání netýkalo zástav klášterní 
berně, jak ukážeme níže. Nakládání s klášterní berní, která byla jedním z příjmů komory, 
bylo plně v kompetenci panovníka, a její zástavu tedy nelze vnímat jako protiprávní akt, který 
bylo třeba odvolat.
19 Srov. S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 154, č. 1079 a 1080.
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považovat za ztracené.20 Mezi další zástavní držitele kladrubských statků 
v odvolací listině neuvedené patřili Jan a Vilém Švihovští z Rýzmberka, 
Vlach z Krsova se svým bratrem, Přech z Konratic, Jan řečený Hvozdíř 
z Pakoslavi a Oldřich Všerubec.21 Pokud bychom vnímali Zikmundův 
odvolací akt v intencích dosavadní literatury jako krok vedoucí k upo-
kojení církevních představitelů a jejich naklonění podpoře připravované 
křížové výpravy, museli bychom se jedním dechem ptát rovněž na to, zda 
se vydání odvolacích listin nemohlo stát roznětkou konfliktu s českými 
pány, kteří do té doby Zikmunda podporovali, za svoji podporu inkasovali 
odměnu mimo jiné formou dlužních úpisů a zástavních listin a nyní by se 
jí měli bez mrknutí oka zříci. Argument, že šlo o odvolání pouze formální, 
nemůže obstát, protože nesmíme zapomínat na fakt, že mnozí z českých 
pánů byli norimberskému rokování osobně přítomni a nelze počítat s tím, 
že by mlčky přihlíželi byť formálnímu ukrajování svých zisků.22 Pokud si 
Zikmund chtěl uchovat jejich loajalitu a podporu, musel jim kompenzovat 
ztráty, které by jim vznikly z důsledné realizace ustanovení odvolacích 
listin. Takovou možnost obsahovaly samy tyto listiny v klauzuli, která 
umožňovala představeným církevních institucí zvolit si ochránce svých stat-
ků. Nicméně českým pánům se dostalo kompenzace daleko hmatatelnější. 
Pokud stále zůstaneme u kladrubského kláštera, tak zjistíme, že již 11. září 
zastavil Zikmund Vilémovi ze Žlutic kladrubskou berni 120 kop grošů 
ročně až do vybrání sumy 1200 kop a 12. září zastavil zbytek kladrubské 
berně 180 kop grošů ročně až do vybrání částky 1800 kop grošů Janovi 
Hanovcovi ze Švamberka.23 Tento krok mimo jiné svědčí ve prospěch teze, 
že zástava klášterní berně nebyla považována za protiprávní akt, na rozdíl 
od přímé zástavy (tedy faktického zcizení) klášterního zboží panovníkem. 
Obtížně si lze totiž představit, že by si Zikmund několik dní po udobření 

20 Č e c h u r a ,  J.: Sekularizace církevních statků v západních Čechách, s. 1–2, v této 
souvislosti uvádí odvolání zástavy sedmi vsí a části jedné vsi v případě Jana Hanovce ze 
Švamberka a zástavy klášterní berně pro Viléma ze Žlutic. Ovšem obě tyto záležitosti jsou až 
pozdějšího data. Jan Hanovec získal uvedené vsi do zástavy až 28. října 1422, a to přímo (!) 
od kladrubského opata, který tím pokryl svoji neschopnost splácet berni, již Janu Hanovcovi 
zastavil král Zikmund 12. září 1422 (tedy opět až po odvolacím aktu). Obdobně je tomu 
u Viléma ze Žlutic, který zástavu berně kladrubského kláštera ve výši 120 kop získal až 11. září 
1422. Viz S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 169, č. 1218 a 1217.
21 Viz S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 152, č. 1058 a s. 165, č. 1185 (obě listiny 
na rozdíl od Augusta Sedláčka nepovažuji za totožné, liší se nejenom rokem vydání, ale též 
zástavní sumou) a dále s. 161, č. 1144–1146.
22 Srov. Deutsche Reichstagsakten VIII. Ed. D. Kerler. Gotha 1883, s. 223; A n n a s ,  G.: 
Hoftag. Band 2, s. 266–272. Patří sem i vydavatelé listiny z 13. září 1422, viz pozn. 25.
23 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 169, č. 1217 a 1218. Kladrubský klášter odváděl 
roční berni ve výši 300 kop, srov. soupis královské berně patrně z roku 1418 in: Codex iuris 
municipalis (= CIM) II. Ed. J. Čelakovský. Praha 1895, pozn. k č. 701, s. 900–903; k charakteru 
soupisu a jeho dataci K r o f t a ,  Kamil: Začátky české berně. ČČH 36, 1930, s. 467–470. 
V době vzniku zápisu pro Jana Hanovce ze Švamberka a Viléma ze Žlutic již nebyla klášterní 
berně vázána, neboť předchozí zástava klášterní berně pro Bohuslava ze Švamberka učiněná 
Václavem IV. v roce 1419 byla pouze na tři roky, viz AČ II, s. 189–190, č. 342.
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církevních představitelů takto zahrával a obratem porušoval ustanovení 
vlastních listin starých pouze několik dní.

Další způsoby, které Zikmund po odvolání zástav církevních statků 
využil k zajištění podpory od českých pánů a pokrytí pohledávek, byly 
zástavy komorních statků nebo dlužní úpisy s příslibem uhradit dlužnou 
částku v určitém termínu.24 Zcela ojedinělý případ představuje zajištění 
dluhu zlatou sponou s velkým diamantem, dvěma rubíny a velkou perlou. 
Dne 13. září 1422 vydali v Norimberku Jan Hanovec ze Švamberka, Vilém 
ze Žlutic, Zdeněk Drštka a Burian z Gutštejna listinu, která se dochovala 
v českém korunním archivu a celou dohodu popisuje.25 Zikmund se přiznal 
k dluhu celkem 13 435 zlatých rýnských a přislíbil, že ho do vánočních 
svátků téhož roku vyrovná.26 Do té doby převzal sponu do úschovy purk-
rabí na Přimdě Jindřich Žito z Jivjan. Věřitelé mohli tuto sponu na Přimdě 
vyzvednout až v případě, že by jim Zikmund do smluveného termínu nevy-
platil dlužné částky. Dohoda jim umožňovala sponu dále zastavit křesťanům 
nebo židům, nesměli za ní ovšem požadovat více, než činila celková dlužná 
částka. Zároveň měli povinnost o tom Zikmunda informovat, aby věděl, 
kde se spona nachází, a mohl ji případně sám vyplatit. 

Vraťme se nyní k jednotlivým klášterům. Jan Hanovec ze Švamberka 
figuruje kromě listiny pro kladrubský klášter také v odvolání zástav statků 
chotěšovského kláštera a spolu s ním se v chotěšovské listině setkáváme také 
s Vilémem Švihovským z Rýzmberka a Janem Hradišťko.27 V případě Jana 
Hanovce a Viléma Švihovského máme doloženy starší Zikmundovy zásta-

24 K těmto způsobům krytí finančních pohledávek viz níže v souvislosti s dalšími kláštery. 
Zástavu komorního statku využil Zikmund také v případě Habarta z Adlaru, kterému ve druhé 
polovině roku 1423 zastavil hrad Řebřík ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 122, č. 856), 
a v případě Jana Hanovce ze Švamberka, jemuž 7. září 1422 zastavil mýto příslušející domaž-
lickému purkrabímu ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 168, č. 1210, na základě dnes 
nezvěstného rukopisu strahovské knihovny, stará sg. 111, nová sg. D.D.II.15; tento rukopis 
měl ještě v roce 1941 zapůjčen Václav Vojtíšek a poté jeho stopy mizí, nejpozději od roku 
1950 je veden jako ztráta).
25 Národní archiv (= NA), Archiv české koruny, inv. č. 1496 (regest viz S e d l á č e k ,  A.: 
Zbytky register, s. 169, č. 1219; Sedláček ovšem některé sumy uvádí chybně, srov. následující 
poznámku). Zikmund v této záležitosti rovněž vydal listinu, ta se nám ovšem nedochovala, 
lze ale předpokládat, že byla v držení uvedených šlechticů. Dokládá to obrat popisující 
možnosti, jak mohou věřitelé se sponou naložit: „als uns daz zu tun sein gnad maht mit seinem 
briue gegeben hat“. Navíc lze důvodně předpokládat, že i listina českých šlechticů byla dílem 
Zikmundovy kanceláře. 
26 Listina celkovou sumu neuvádí, jedná se o součet dlužných částek dle jednotlivých osob 
(částky jsou ve zlatých rýnských): Krušina ze Švamberka 820; Jan Hanovec ze Švamberka 
2720; Vilém ze Žlutic 682,5; Kalhot [z Hořovic] 765; Purkart z Kolovrat 765; Burian [z Gut-
štejna] 1290; Bohuslav z Janovic 885; [Zdeněk] Drštka 3333; Drslav [?] 147; Ivan z Bubna 
292,5; Calta [z Kamenné Hory] 450; Vilém z Bukoviny 180; Beneš z Nedražic 125; Lopata 
[z Hrádku] 720; Bohuš ze Štědré 260. Pouze pro představu celková suma dosahovala něco 
málo přes 4000 kop grošů (pokud vezmeme v úvahu kurz uváděný v té době v Zikmundových 
listinách, tj. 1 zlatý rýnský za 18 grošů, viz B á r t a ,  S.: A financial dimension).
27 Srov. Přílohu 2, k zástavám Zikmunda Lucemburského na statky chotěšovského kláštera 
viz podrobně B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky.
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vy chotěšovských statků v období před norimberským odvolacím aktem, 
listina pro Jana Hradišťka je však deperditum. Zikmund již dříve zastavil 
chotěšovské statky řadě dalších osob, např. Bohuslavovi a Krušinovi ze 
Švamberka nebo Zdeňkovi Drštkovi. To, jak byl po odvolání zástav finančně 
zajištěn Jan Hanovec, jsme sledovali výše. Náležitého finančního krytí se 
dostalo i Vilémovi Švihovskému, který získal od Zikmunda ještě v říjnu 
téhož roku v Pasově dlužní úpis na 3000 kop grošů. Část tohoto dluhu 
byla patrně pokryta zástavou 2000 kop grošů na Nový Hrad u Kunratic.28 

Chotěšovské prostředí nám díky hojnosti dochovaných pramenů 
umožňuje sledovat ještě další okolnost pravděpodobně související s uvá-
děním ustanovení odvolací listiny do praxe. Jedná se o Zikmundovy 
konfirmace dohod probošta Petra se zástavními držiteli některých cho-
těšovských statků.29 V naraci těchto konfirmací Zikmund připomíná, že 
některým šlechticům zastavil církevní statky, aby mohl vzdorovat kacířům 
v Čechách. Mimo jiné se tak stalo i v případě jednotlivých šlechticů, s ni-
miž nyní o těchto statcích uzavřel dohodu chotěšovský probošt. Narace 
v zásadě ve velmi zestručněné podobě opakuje argumentaci užitou v naraci 
odvolacích listin včetně toho, že využívá i některá totožná slovní spojení 
a obraty.30 Domnívám se, že na postup probošta Petra lze také nazírat 
jako na důsledné uplatňování možností, které mu nabízela jak ustanovení 
odvolacích listin, tak soudobá právní praxe.

Další odvolací listina byla určena pro plaský klášter. Ta jako zástavní 
držitele jmenuje bratry Bedřicha a Hanuše z Kolovrat, Beneše z Rabštejna, 
Bavůrka z Bělé, Buriana z Gutštejna a obecně další osoby.31 V případě bratří 
z Kolovrat víme, že od listopadu 1420 drželi od Zikmunda v zástavě spolu 
s majetky jiných církevních institucí především též značnou část statků 
plaského kláštera.32 Před Vánoci 1420 jim král Zikmund zapsal ještě ves 

28 Stručný regest se zachoval v listině Jana II. z Rožmberka z 12. listopadu 1463 (její 
prostý opis viz SOA Třeboň, Cizí rody, inv. č. 188, s. 10–11). Srov. RI XI, 1, s. 381, č. 5423 
a 5424; S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 170, č. 1225 a 1226. Spojit tyto listiny se zástavou 
na Nový Hrad u Kunratic umožňuje narace Zikmundovy listiny z 22. září 1426 (SOA Třeboň, 
Cizí statky, inv. č. 171, sg. II 227 1, kart. 141; viz RI XI, 2, s. 51, č. 6754; S e d l á č e k ,  A.: 
Zbytky register, s. 176, č. 1268).
29 Jedná se o tři konfirmace proboštových dohod s Janem a Vilémem z Rýzmberka, 
Jaroslavem Hradiše a Zdeňkem Kolvínem, srov. B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda 
Lucemburského na statky, s. 23–29.
30 Ke znění narace těchto konfirmací viz edice jedné z nich v příloze studie B á r t a ,  S.: 
Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, s. 37–38. Ještě stručnější verze je v listině 
pro Jana a Viléma Švihovského z Rýzmberka, srov. opis v NA, České gubernium – listiny, 
inv. č. 185, s. 17–18: „[...] ad resistendum damnatis hereticis Boemie nonnulla bona ecclesiastica in 
regno nostro Boemie urgente extrema necesitate certis Baronibus et nobilibus regni prefati proscripsi-
mus, et inter ceteros etiam nobilibus Ioanni et Vuilhelmo fratribus de Ryzenbergk alias de Sswihov 
fidelibus nostris dilectis certa bona monasterii Chotiessow obligauerimus [...].“
31 Viz Přílohu 2, srov. též Č e c h u r a ,  J.: Sekularizace církevních statků v západních 
Čechách, s. 2.
32 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 135, č. 954; srov. G r u t ,  František: Počátky 
a vzestup pánů z Kolovrat v západních Čechách. Minulostí západočeského kraje 37, 2002, s. 13; 
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Nebřeziny.33 I v případě Kolovratů můžeme sledovat, že po odvolání těchto 
zástav si Zikmund jejich služby pojistil jiným způsobem. Ještě v Norim-
berku uspokojil oba bratry zástavou komorních statků, když jim 5. září 
zastavil Dobříš za 7200 zlatých, zároveň jim na tento hrad připsal dlužnou 
částku 1500 kop grošů, kterou měli do té doby pojištěnu na Domažlicích, 
a celkově se přiznal k dluhu 14 400 zlatých rýnských.34 Domažlice si však 
Zikmund neponechal a obratem je zastavil v sumě 2000 kop grošů Zdeň-
kovi Drštkovi.35

Zikmundovy zástavy na plaské statky máme doloženy také v případě 
Buriana z Gutštejna a Bavůrka z Bělé (ze Švamberka).36 Oběma z nich se 
také dostalo v Norimberku určité náhrady. Burian z Gutštejna měl podíl 
na zastavené zlaté sponě a Bavůrek získal konfiskované Lážovice.37 Od-
lišná je situace u Beneše z Hořovic na Rabštejně, u nějž nemáme žádnou 
Zikmundovu zástavu doloženu. Víme sice, že bratřím z Hořovic za krále 
Václava IV. plynula část berně z plaského kláštera, nicméně té se odvo-
lání dotýkat nemohlo, navíc je dost dobře možné, že v této době jim již 
berně nepříslušela.38 Zikmundova odvolací listina nám tak odhaluje další 
deperditum. Deperditum v sobě ostatně skrývá též odvolací listina pro 
toužimské proboštství, která zmiňuje zástavu pro Jana z Kolovrat, k níž 
nemáme žádné další indicie.39

Poslední odvolací listina zachycující jména aktérů byla vydána pro 
zlatokorunský klášter. Jedinou osobou držící v zástavě statky tohoto ústavu 
byl Oldřich z Rožmberka. Čeští králové již v minulosti svěřovali ochranu 
kláštera příslušníkům tohoto mocného rodu ze sousedství,40 Václav IV. za-

též Č e c h u r a ,  J.: Rozsah a dynamika, s. 55; nelze ale souhlasit s Čechurovým tvrzením, 
že tato listina byla vydána pod majestátní pečetí. Prameny výslovně uvádějí, že byla vydána 
pod menší pečetí (AČ II, s. 450, č. 528), což také plně koresponduje s praxí Zikmundovy 
kanceláře na počátku 20. let 15. století. K užití sekretní a majestátní pečeti na zástavních 
listinách viz B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, s. 21.
33 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 157, č. 1103. Jen pro úplnost podotýkám, že již 
dříve Kolovratové získali některé statky do zástavy přímo od plaského opata a dostalo se jim 
na to i královského potvrzení, získali také zápis na plaskou berni, viz AČ II, s. 450–451.
34 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 119, č. 838. Přepočteme-li sumu uvedenou v ko-
pách grošů na zlaté (regest listiny AČ II, s. 449, č. 523 kurz výslovně zaznamenává, viz též 
pozn. 26), dostaneme částku 5000 zlatých. Celkem tedy měli Kolovratové na Dobříši zapsánu 
sumu 12 200 zlatých. Výše dluhu za služby však činila 14 400 zlatých a na tento rozpor 
také poukázala revizní komise v roce1454. Můžeme se pouze na základě analogií s jinými 
zástavními listinami dohadovat, zda např. Zikmund pouze nepřislíbil zbývající část dluhu 
2 200 zlatých uhradit v určeném termínu. Asi lze vyloučit, že by původní listina obsahovala 
tak zásadní početní omyl.
35 CIM III, s. 40–42, č. 28.
36 Viz S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 157, č. 1105; s. 159, č. 1121; s. 163, č. 1163 
a 1164.
37 Archiv pražské metropolitní kapituly II. Katalog listin a listů z let 1420–1561. Ed. J. Eršil 
– J. Pražák. Praha 1986, s. 16, č. 13.
38 CIM II, s. 901. V této době již měli berni zapsánu Kolovratové, srov. pozn. 33.
39 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 167, č. 1205.
40 Srov. K a d l e c ,  Jaroslav: Dějiny kláštera Svaté Koruny. České Budějovice 1949, 
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pisoval také různým věřitelům berni z tohoto kláštera,41 ovšem až Zikmund 
Lucemburský přistoupil dne 1. října 1420 k zástavě všech zlatokorunských 
statků Oldřichovi z Rožmberka v sumě 3000 kop grošů.42 K okolnostem 
odvolání zástavy statků Zlaté Koruny máme více dokladů, než je tomu 
u jiných institucí. Předně jsme svědky zvýšené aktivity opata Rutgera, který 
osobně do Norimberku přicestoval s klášterními privilegii a kromě zisku 
odvolací listiny si od krále Zikmunda vymohl i podporu pro znovunabytí 
klášterních statků u papežského legáta kardinála Brandy.43

Ustanovení odvolací listiny pro zlatokorunský klášter dostala též 
zcela reálnou podobu, když Zikmund svěřil, snad po dohodě s opatem 
Rutgerem, ochranu („schucz und scherme“  ) zlatokorunských statků vévodovi 
Albrechtovi Rakouskému. Listinu pro vévodu Albrechta vydal Zikmund 
již 26. srpna a vysvětluje v ní, že na radu kurfiřtů a knížat odvolal všechny 
zástavy církevních statků v Čechách („geistliche und kloster güter zu Behem“  ), 
tyto zástavy nemají mít nadále žádnou platnost („kraftlose und machtlos sein 
sollen“  ) a všechny duchovní osoby mají své statky získat zpět.44 Albrecht 
na sklonku září 1422 zaslal Oldřichovi z Rožmberka opis pověřovacího 
Zikmundova listu a vyzval ho, aby zlatokorunskému klášteru vrátil statky, 
pokud je drží.45

Tento postup mohl mít samozřejmě fatální dopady na Oldřichovo 
nasazení v boji proti Táboru, jehož soustředěnému tlaku musel v těchto 
měsících čelit. Zikmund proto, stejně jako v případě ostatních zástavních 
držitelů církevních statků, pojistil Oldřichovi své dluhy jiným způsobem. 
Dne 17. října v Pasově mu vystavil dva dlužní úpisy na 3500 kop grošů 
a na 8000 kop grošů a zavázal se v nich postupně splácet dílčí částky v ur-
čených termínech.46 V obou listinách se o dluhu hovoří jako o závazku 
za již prokázané služby a utrpěné škody, v prvním z nich je však navíc 
zakotvena pro Oldřicha povinnost postavit do pole v Zikmundových služ-
bách 400 jezdců na jeden rok. O den později Zikmund podpořil Oldřicha, 
když ve svém listě nabádá budějovické měšťany, aby neodmítali přijímat 

s. 38–39. Naposledy tak před husitskou revolucí učinil 22. října 1402 Václav IV., když svěřil 
tuicionem et gubernationem zlatokorunského opatství a jeho statků Jindřichovi z Rožmberka, 
viz Urkundenbuch des Ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen. (= Pangerl) Ed. 
M. Pangerl. Wien 1872, s. 330–331, č. 137.
41 S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 63, č. 384; Pangerl, s. 358–359, č. 154; srov. též 
S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 105, č. 739.
42 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka (= LOR) I. Ed. B. Rynešová. Praha 1929, s. 24–25, 
č. 39.
43 K cestě opata Rutgera do Norimberku srov. K a d l e c ,  J.: Dějiny kláštera, s. 103; 
Brandova listina viz Pangerl, s. 413–414, č. 171a.
44 Pangerl, s. 412–413, č. 171.
45 LOR I, s. 49–50, č. 69.
46 LOR I, s. 51, č. 71; s. 50–51, č. 70.
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stříbrnou minci, kterou razil Oldřich na základě mincovního privilegia 
uděleného Zikmundem již v březnu téhož roku.47 

Oldřich ovšem nebyl jediný, kdo zadržoval klášterní statky, jak potvr-
zuje další Zikmundova listina pro zlatokorunského opata z 8. září 1422.48 
Jen několik dní po výzvě kardinála Brandy v ní Zikmund navrací statky, 
které kdysi klášter propůjčil Václavovi IV.,49 aby je držel do konce svého 
života. Navrácení těchto vesnic sice Zikmund stvrdil již v srpnu 1420,50 
tehdy ale dle všeho k předání zboží nedošlo.

Na příkladu zlatokorunského kláštera můžeme sledovat systematic-
kou snahu o restituci jeho statků, kdy opat Rutger do důsledku využíval 
možností, které mu poskytovala nejen ustanovení Zikmundových listin, 
ale i zvyklosti tehdejšího práva. Podobně důslednou snahu jsme mohli 
pozorovat i v případě chotěšovského probošta Petra o necelé desetiletí 
později. Otázkou zůstává, jak to bylo s faktickým výkonem pozemkových 
práv v rozbouřené době, nicméně právní zajištění nároků na majetky dávala 
reálnou naději uspět po konsolidaci poměrů při obnově rozchvácených 
klášterních domén.

Poslední položená otázka, kterou zbývá rozřešit, je, zda se po odvo-
lání zástav církevních statků v Norimberku nějakým způsobem změnila 
Zikmundova zástavní politika ve vztahu k duchovním ústavům. Opět se 
všeobecně přijímá názor, že Zikmund ustanovení svých listin nerespektoval 
a i nadále zcela běžně zastavoval statky církevních institucí. Pokusme se 
tento obecný pohled podrobit konfrontaci s prameny, přičemž se v násle-
dujícím zkoumání přidržíme chronologické osy. Ještě v září 1422 zastavil 
Zikmund berni z kladrubského kláštera Janovi Hanovcovi ze Švamberka 
a Vilémovi ze Žlutic, jak jsem ovšem upozornil výše, zástava tohoto druhu 
komorního příjmu byla běžnou součástí práv panovníka, a proto ponecháme 
stranou všechny podobné případy, kdy Zikmund zapisuje berně a platy 
církevních institucí, které mu právem náležejí.51

V roce 1423 získal Václav Lžička z Dolních Dubňan zástavu 100 kop 
grošů na dvou loukách velehradského kláštera.52 Ovšem tato zástava patrně 
obratem vyvolala reakci velehradského opata a Zikmund jeho konvent ještě 
v prosinci téhož roku osvobodil od placení berní a dávek a opata ubezpečil, 
že klášterní statky nebude v budoucnu zastavovat.53 Další zástavy ve vzta-

47 LOR I, s. 43–44, č. 62.
48 Pangerl, s. 414–415, č. 172.
49 Pangerl, s. 363–364, č. 159.
50 Pangerl, s. 405, č. 167.
51 K zástavě kladrubské berně viz výše, pouze pro úplnost uvádím, že 30. března 1425 
zastavil Zikmund Galhotovi z Hořovic 600 kop na berni johanitů (AČ II, s. 454, č. 544); 
24. března 1426 plat 10 kop z kladrubské vsi Ostrov ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, 
s. 175, č. 1263) a konečně 2. září 1429 zlatokorunskou berni v 6000 kopách grošů Oldřichovi 
z Rožmberka (LOR I, s. 107–108, č. 158).
52 AČ VII, s. 595, č. 73.
53 V literatuře je tato listina běžně datována do roku 1421. Dataci do roku 1423 zdůvodnil 
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hu k církevním institucím se objevují až v roce 1425. Nejprve Zikmund 
zastavil 30. června Vilémovi Švihovskému z Rýzmberka 1000 kop grošů 
na chotěšovských statcích za roční službu se 100 jezdci.54 Stejnou sumu 
Zikmund přislíbil 12. srpna Hynkovi Krušinovi ze Švamberka a zapsal mu 
ji na Manětíně, k uvedené sumě připočetl navíc dalších 1000 kop grošů, 
z nichž 300 bylo za zadržený žold a 700 představovalo sumu, kterou 
Zikmund Hynkovi přislíbil poskytnout „k vyplacení hradu téhož Švamberka 
od rukú Husuowských“.55 Bedřichovi a Hanušovi z Kolovrat zastavil 1. října 
1425 tytéž vsi, které už drželi v zástavě před jejich odvoláním od roku 1420, 
tentokrát za sumu 1500 kop grošů, za niž se zavázali po dobu jednoho 
roku vydržovat 200 jízdních bojovníků.56 Poslední Zikmundova zástavní 
listina z roku 1425 je ze 17. října, Zdeněk Drštka v ní získal do zástavního 
držení chotěšovské statky v sumě 500 kop grošů za službu se 100 jezdci 
po dobu jednoho roku.57

V následujících letech se pak setkáváme s několika Zikmundovými 
potvrzeními zástav dojednaných představiteli církevních institucí58 a v sou-
vislosti s tím také můžeme sledovat vypořádání dvou zástav z roku 1425 
na statky chotěšovského kláštera. Jak s Vilémem Švihovským z Rýzmberka, 
tak se Zdeňkem Drštkou se probošt Petr dohodl na upravených podmínkách 
Zikmundovy zástavy a jejich vzájemnou úmluvu pak stvrdil Zikmund svou 
listinou.59 Nevíme, zda podobným procesem prošly nebo měly projít též 
zástavní listiny z roku 1425 pro Bedřicha a Hanuše z Kolovrat a Hynka 
Krušinu ze Švamberka. V případě bratří z Kolovrat však vzniklou situaci 
řešilo odvolání zástavy plaských statků po jejich přestupu do nepřátelského 
tábora v roce 1430.60

Petr Elbel, viz J. F. Böhmer, Regesta Imperii. XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach 
Archiven und Bibliotheken geordnet. Herausgegeben von Karel Hruza. Band 1: Die Urkunden und 
Briefe aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens (= RI XI NB/1). 
Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien – Köln – Weimar 2012, s. 171–173, 
č. 118.
54 SOA Třeboň, Historica Třeboň, sg. 262.
55 AČ II, s. 190, č. 344.
56 AČ II, s. 450–451, č. 529.
57 NA, Archivy zrušených klášterů (= AZK), inv. č. 2156, sg. ŘP Chotěšov 115.
58 Mezi ně můžeme zařadit blíže nedatované potvrzení dvou zástavních listin sedleckého 
opata ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 176, č. 1270); potvrzení zástavního listu na chotě-
šovské zboží pro Sudu a Lvíka z Řenče (AČ VII, s. 628–629, č. 37) a rámcově datované 
potvrzení zástavy plaského opata na ves Bykov ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 170, 
č. 1227).
59 Srov. B á r t a ,  S.: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky, s. 24–26.
60 Viz Přílohu 5; sem by se dalo zahrnout též vypořádání zástavní listiny pro Hanuše 
z Kolovrat, které je vzhledem k očividně zkomolenému datu obtížně zařaditelné (viz AČ II, 
s. 451, č. 532). Ačkoliv je August Sedláček datoval do roku 1435 ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky 
register, s. 182, č. 1316), není vyloučeno, že listina mohla být vydána již 23. září 1425 nebo 
28. září 1421, což by se i vzhledem k Zikmundově zástavní politice a postavení Kolovratů 
v roce 1435 zdálo pravděpodobnější.
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Následující doklady z první poloviny 30. let 15. století provázejí 
mnohé otazníky. Dne 8. srpna 1435 Zikmund přislíbil Mikuláši Sokolovi 
z Lamberka vyplatit sumu 600 kop za to, že postoupil zpět olomouckému 
biskupovi Hukvaldy. To, že Mikuláš držel Hukvaldy v zástavě, je ovšem 
interpretací Wilhelma Altmanna, kterou do svého regestu pojal i August 
Sedláček. Dochovaný opis listiny v říšských registrech vůbec neuvádí, z ja-
kého právního titulu Mikuláš Hukvaldy držel, a tento doklad tedy v dalších 
úvahách musíme ponechat stranou.61 Do uvedeného období patrně také ne-
patří zástava pro žateckého písaře Jana na ves Klčín,62 ani zástava na plaské 
statky pro Něpra Duce z Vařin.63 Zcela bez otazníků není ani zástava joha-
nitských Ivanovic na Hané a Orlovic pro Haška z Valdštejna.64 Posledním 
případem tak zůstává zástava arcibiskupského městečka Kojetína pro Jiříka 
ze Šternberka na Lukově na 5000 uherských zlatých z 25. ledna 1436.65 
Nesmíme ovšem zapomenout, že se tak stalo již po vydání tzv. „císařských“ 
kompaktát, která mj. stvrzovala volbu pražského arcibiskupa sborem voli-
telů, a otevírala tedy prostor pro potvrzení Jana Rokycany v jeho úřadě.66 
Tento krok můžeme vnímat jako první signál, který naznačoval, jak bude 
Zikmund nakládat s církevními statky poté, co se ujme vlády v Čechách. 
Dne 23. srpna 1436 Zikmund Lucemburský po složitých jednáních vstoupil 
jako uznaný český král slavnostně do Prahy a necelý měsíc poté začal opět 
ve velkém vydávat zástavní listiny na církevní zboží.

61 RI XI, 2, s. 356, č. 11166; S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 182, č. 1315; Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv (= HHStA) Wien, RR K, f. 235v (staré f. 224v).
62 Altmann i Sedláček datují tuto zástavu na základě zápisů revizní komise k 30. prosinci 
1435 (AČ I, s. 540, č. 245; RI XI, 2, s. 361, č. 11235; S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, 
s. 182, č. 1318), dle všeho však patří až k 5. lednu 1437, což lze podpořit i jejím ztotožněním 
se záznamem ve výpisech z královských register ( S e d l á č e k ,  A.: Zbytky register, s. 197, 
č. 1440).
63 Viz B á r t a ,  Stanislav: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Něpra Duce 
z Vařin – příklad z ediční praxe Regesta Imperii XI Neubearbeitung. In: Editorství a edice stře-
dověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny. 
Ed. P. Krafl (v tisku).
64 Přestože se v literatuře běžně uvažuje o tom, že Hašek získal uvedené statky do zá-
stavy v souvislosti se svým přestupem do Zikmundova tábora v roce 1425 ( J a n ,  Libor: 
Ivanovice na Hané, Orlovice a johanitský řád. ČMM 111, 1992, s. 214–216; E l b e l ,  Petr: 
„Scio, quod vos Moravi estis timidi et michi non fideles“. Moravané ve strukturách dvora Zikmun-
da Lucemburského. MHB 12/2, 2009, s. 79–80; RI XI NB/1, s. 191–192, č. 145), nelze zcela 
vyloučit ani to, že zástavní listinu na tyto statky získal Hašek již v první velké vlně zástav 
církevních statků v roce 1420 před tím, než padl u Vyšehradu do zajetí. Této úvaze nebrání 
ani skutečnost, že Zikmund zastavenými lokalitami operoval v letech 1422 a 1423 ve svých 
listinách pro Albrechta Rakouského (srov. J a n ,  L.: Ivanovice, s. 214–215), neboť je logické, 
že se po Haškově příklonu na husitskou stranu na dřívější zástavu nemusel ohlížet. Jak navíc 
též ukazuje příklad Kolovratských zástav v této studii, původní zástavní listiny (ač odvolané), 
byly během konsolidace poměrů v pozdějších letech běžně přijímány.
65 RI XI NB/1, s. 212–213, č. 160.
66 K císařským kompaktátům viz Č o r n e j ,  Petr: Velké dějiny zemí Koruny české V. 
Praha – Litomyšl 2000, s. 631–632; Š m a h e l ,  František: Basilejská kompaktáta. Praha 
2011, s. 58–64, 122–124.
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Budeme-li sumarizovat Zikmundovy zástavy na statky církevních 
institucí od srpna 1422 do září 1436, zjistíme, že v pěti případech zastavil 
komorní příjmy z klášterů, pětkrát konfirmoval zástavy církevních statků 
dojednané nebo upravené představitelem církevní instituce. Dále v tomto 
období vydal pět zástavních listin na církevní statky, které se však prokaza-
telně ve čtyřech případech pokusil vypořádat (například právě zmíněnými 
konfirmacemi klášterních revizních pokusů). Čtyři případy provázejí různé 
pochybnosti, buď nejsou zástavami, nebo je s největší pravděpodobností 
musíme zařadit do jiného období. Konečně jedna zástavní listina vydaná 
po stvrzení tzv. „císařských“ kompaktát předznamenává následnou zástavní 
praxi. Zcela výjimečné zastavování církevních statků v uvedeném období by 
ještě samo o sobě nemuselo nic znamenat. Zikmund v této době v Čechách 
nepobýval, a nemuselo by nás to tedy udivovat. V kontrastu s tím ovšem 
působí fakt, že zástavy komorních statků pokračovaly v tomto období 
s téměř nezměněnou intenzitou a Zikmundova říšská kancelář také nadále 
vydávala dlužní úpisy s příslibem splacení částky v určitých termínech.67

Tím už se pozvolna blížíme k závěru. Rozbor norimberského odvo-
lacího aktu a předchozí i následné Zikmundovy zástavní praxe ve vztahu 
k majetkům církevních institucí v Čechách nám především ukazuje, že přímá 
zástava církevních majetků držitelem zakladatelských práv nebyla v souladu 
s dobovým právem ani praxí a jedná se vlastně o zcizení těchto majetků. 
Zikmund tímto postupem zcela narušil společenské a právní zvyklosti, což 
sám uznal v sérii odvolacích listin určených pro různé církevní instituce. 
V následujících letech jsme jednak svědky pokusů uvést ustanovení odvo-
lacích listin v život, ale také Zikmundovy snahy respektovat nezcizitelnost 
církevních statků. Tuto linii porušil pouze několikrát, ovšem u části těchto 
případů následovalo vyrovnání představitele církevní instituce se zástavním 
držitelem, či jiný způsob úmluvy.

Zlom nastává až v září 1436, kdy si Zikmund již mohl být jist tím, 
že konečně získal své otcovské dědictví a ujal se vlády v Čechách. Zatím-
co v letech 1420–1422 představovaly zástavy církevních statků finanční 
injekci pro vedení války v Čechách, stejné zástavy z let 1436–1437 lze 
chápat jako prostředek pro stabilizaci a zachování statu quo. Nicméně 
v obou případech můžeme uvažovat o zamýšlené dočasnosti těchto opat-
ření. V letech 1420–1422 snad mohl Zikmund chovat naději na brzké 
ukončení konfliktu a uspokojení věřitelů z jiných zdrojů po konsolidaci 
země či z případné kořisti. Na sklonku jeho vlády se pro změnu setkáváme 
se záměrem provést revizi královských zápisů, která byla ovšem nakonec 
realizována až počátkem 50. let 15. století komisí sestavenou k tomu účelu. 
Norimberský akt představuje v tomto pohledu klíčový moment, kdy bylo 

67 Podrobný rozbor přesahuje již rámec tohoto příspěvku, pro představu viz S e d l á -
č e k ,  A.: Zbytky register, s. 170–182; M o r a v e c ,  M.: Zástavy, s. 115–117.
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patrné, že zástavy církevních statků nejsou nadále udržitelné v případě, že 
Zikmund bude pomýšlet na pomoc křesťanského světa. Jako kompenzaci 
za odvolané zástavy nalézal pro české šlechtice jiné prostředky (zástavy 
komorních statků či příjmů), popřípadě jim přislíbil dlužné částky vyplatit 
v určitých dohodnutých termínech.

Při podrobnějším studiu Zikmundových zástavních listin se ukazuje, 
že zástavy církevních statků byly sice jedním z klíčových způsobů financo-
vání Zikmundovy strany v Čechách, Zikmund však využíval daleko pestřejší 
směsici nástrojů zahrnující různé formy dlužních úpisů, zástav komorních 
statků, příjmů a platů, zástavy movitých věcí, udělování na krále spadlých 
statků a lén. Pohříchu právě monumentální Sedláčkova rekonstrukce krá-
lovských register, jejichž optikou badatelé často na Zikmundovy zápisy 
nahlíželi, nám svými stručnými regesty tuto pestrost zakrývá. Zevrubné 
studium pramenů a jednotlivých případů nám umožní rozkrýt mechanis-
my financování Zikmundovy strany, a vypořádat se tak s jedním z úkolů 
české medievistiky.
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Příloha 1: Přehled listin Zikmunda Lucemburského z 23. srpna 
1422, kterými odvolává zástavy statků církevních institucí1

A Cisterciáci Plasy
Orig. perg. NA, AZK, inv. č. 704, sg. ŘC Plasy 123; majestátní vosková pečeť na pergameno-
vém proužku (Posse, Otto: Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751–1806. II. Band 
1347–1493. Dresden 1910 [= Posse] Tafel 13/3) silně poškozena.
Ed.: viz Přílohu 3. – Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5023; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, č. 1200.

B Premonstrátky Chotěšov
Orig. perg. NA, AZK, inv. č. 2154, sg. ŘP Chotěšov 113; majestátní vosková pečeť na perga-
menovém proužku (Posse, Tafel 13/3) poškozena.
Ed.: AČ IV, s. 38, č. 3 (česky, opis ze 16. století); Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hus-
sitenkrieges (= UB) I. Ed. F. Palacký. Praha 1873, s. 222–223, č. 205. – Reg.: RI XI, 1, s. 354, 
č. 5021; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, č. 1198.

C Cisterciáci Zlatá Koruna
Orig. perg. NA, AZK, inv. č. 1036, sg. ŘC Zl. Koruna 42; majestátní vosková pečeť na perga-
menovém proužku (Posse, Tafel 13/3) poškozena.
Ed.: Pangerl, s. 410–412, č. 170 – Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5022; Sedláček, A.: Zbytky register, 
s. 167, č. 1199.

D Benediktini Kladruby
Orig. perg. Institut für Österreichische Geschichtsforschung Wien, pečeť včetně pergame-
nového proužku chybí.
Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5020; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, č. 1197.

E Pražská kapitula
Orig. perg. Archiv Pražského hradu, Archiv Metropolitní kapituly, sg. 796; majestátní vosková 
pečeť na pergamenovém proužku (Posse, Tafel 13/3) lehce poškozena.
Ed: Balbín, Bohuslav: Miscellanea historica Regni Bohemie. Decadis I, liber VI archiepiscopalis. 
Pragae 1684, s. 159–160, č. 92. – Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5024; Sedláček, A.: Zbytky register, 
s. 166–167, č. 1196.

F Johaniti na Malé Straně
Orig. perg. SOA Třeboň, Historica Třeboň, sg. 239; majestátní vosková pečeť na pergame-
novém proužku (Posse, Tafel 13/3).
Reg.: UB I, s. 496, č. 7; RI XI, 1, s. 354, č. 5025; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, č. 1201.

G Cisterciáci Sedlec
Orig. perg. NA, Česká finanční prokuratura, listina č. 61; majestátní vosková pečeť na perga-
menovém proužku (Posse, Tafel 13/3) lehce poškozena.
Ed.: AČ XIV, s. 406–407, č. 15. – Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5026, Sedláček, A.: Zbytky register, 
s. 167, č. 1202.

H Cisterciačky Tišnov
Orig. perg. MZA Brno, E 10 – Cisterciačky Tišnov, sg. Y II 26; majestátní vosková pečeť 
na pergamenovém proužku (Posse, Tafel 13/3) lehce poškozena.
Reg.: RI XI NB/1, s. 162, č. 106.

1 Přehled zachycuje u jednotlivých kusů pouze originály, resp. nejlépe dochované opisy, 
základní popis a výběrový výčet nejdůležitějších edic. Označení listin písmeny abecedy je 
využito v textu studie při rozboru formuláře.
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CH Cisterciáci Vizovice
Kop. 19. st. ANM, Muzejní diplomatář, sub dato – dle koroborace a analogií s listinami I, J, 
L lze předpokládat, že byla opatřena sekretní červenou pečetí na pergamenovém proužku 
(Posse, Tafel 13/4) ve voskové misce, v době pořízení opisu perg. proužek ještě zachován, 
pečeť již ztracena. Orig. původně AP Wrocław, Dep. Oels Fremde-Urkunden (1263–1736), 
Rep. 132d, sg. 95, nezachován.
Ed.: AČ XV, s. 177, č. 78 – Reg.: RI XI, 1, s. 354, č. 5028; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, 
č. 1204.

I Augustiniáni Brno
Orig. perg. MZA Brno, E 4 – Augustiniáni Brno, sg. 4:14; sekretní červená pečeť na perga-
menovém proužku (Posse, Tafel 13/4) ve voskové misce.
Reg.: RI XI NB/1, s. 159–160, č. 101.

J Kartuziáni Královo Pole
Orig. perg. MZA Brno, E 6 – Benediktini Rajhrad, sg. D g 16; sekretní červená pečeť na per-
gamenovém proužku (Posse, Tafel 13/4) ve voskové misce.
Reg.: RI XI NB/1, s. 160, č. 102.

K Cisterciáci Velehrad
Orig. perg. MZA Brno, E 7 – Cisterciáci Velehrad, sg. A 15; majestátní vosková pečeť na per-
gamenovém proužku (Posse, Tafel 13/3) poškozena.
Reg.: RI XI NB/1, s. 160–161, č. 103.

L Cisterciačky Staré Brno
Orig. perg. MZA Brno, E 9 – Cisterciačky Staré Brno, sg. A 34; sekretní červená pečeť na per-
gamenovém proužku (Posse, Tafel 13/4) ve voskové misce.
Reg.: RI XI NB/1, s. 161, č. 104.

M Premonstráti Zábrdovice
Orig. perg. MZA Brno, E 59 – Premonstráti Zábrdovice, listina č. 10; majestátní vosková pečeť 
na pergamenovém proužku (Posse, Tafel 13/3), lehce poškozena.
Reg.: RI XI NB/1, s. 161–162, č. 105.

N Cisterciáci Zbraslav
Kop. vidimus Vavřince Arnošta Svatoše z Löwenfelsu z 26. února 1626, NA, AZK, inv. č. 2489, 
rkp. 47, f. 34v–35r.
Ed.: Listy kláštera Zbraslavského. Ed. F. Tadra. Praha 1903, s. 237, č. 283.

O Premonstrátské proboštství Toužim
Opis HHStA Wien, RR D, f. 186v–187r.
Reg.: Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167 č. 1205.

P Cisterciáci Osek
Opis (překlad) NA, Stará manipulace, kart. 1767, sg. P 106 O 12.
Ed.: viz Přílohu 4.
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Příloha 2: Edice formuláře listin z 23. srpna 1422, kterými Zik-
mund Lucemburský odvolal zástavy statků církevních institucí

Ediční poznámka: K tomuto edičně neobvyklému kroku bylo přistoupeno z toho důvodu, že listiny 
z 23. srpna 1422 jsou formulářově téměř totožné a tento postup umožní přehledně zachytit jednot-
livé verze odvolacích listin a jejich textové odchylky. Petitem jsou vysázeny společné formulářové 
části. Jako základ edice posloužila listina pro plaský klášter (viz Přílohu 3). Pro rozlišení listin 
při zachycení odlišností textu jsou v poznámkách použita písmena A–O, která odpovídají označení 
listin v Příloze 1. K ryze grafickým odchylkám v textu není s výjimkou osobních a místních jmen 
přihlíženo. Jazykem textového aparátu je latina.

Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper Augustus ac Hungarie,a Boemie, Dalmacie, 
Croacie etc. rex.b Notum facimus tenore presencium universis, quod licet alias quadam ardua 
necessitate constricti ad resistendum perversis conatibus et machinamentisc hereticorum in 
Boemia valide consurgencium, qui eciam sue inmanitatis rabie fideles Dei christicolas tam 
morti tradentes atrociter quam in bonis funditus spoliantes ecclesias Dei demolientes, adeo 
debachati sunt et adhuc in sua pertinacia perdurantes nomen christianum eciam hodie 
conantur extinguere penitus, non parcentes sexui vel etati, bona ecclesiastica tam Pragensis 
ecclesie quam eciam aliarum ecclesiarum, monasteriorum et parrochialium, cuiuscunque 
eciam condicionis existant, tunc temporisd certis personis proscripserimus et dederimus 
possidenda, sicut eciam bona monasterii [N] nobilibus [NN]e nos fecisse preterito 
tempore memoramur. Nos sencientesf huiusmodi donacionem et alienacionemg bonorum 
ecclesiasticorum in personas seculares quacunque occasione seu condicione factas tam 
a legibus quam canonibush fore irritas et inanes nec debere subsistere seui valere non per 
errorem aut improvide, sed animo deliberato, maturo omnium electorum sacri Romani imperii 

a Hungarie : Ungarie B, K, M, N
b Sigismundus…etc. rex : Sigismundus etc. O
c machinamentis : machinacionibus O
d temporis omisit E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N
e monasterii [N] nobilibus [NN] : monasterii Plassensis ordinis Cisterciensis nobilibus Ffriderico 
et Hanussio fratribus de Colowrat, Benessio de Rabstein, Baworkoni de Biela, Buryan de Gutstyn 
et quibusdam aliis A; monasterii Chotyessowiensis ordinis Premonstratensis nobilibus Wilhelmo 
de Swihow, Johanni Hanowecz de Trziebel, Johanni Hradyssczko militi et quibusdam aliis B; 
monasterii Sancte Corone ordinis Cisterciensis nobili Vlrico de Rozemberg et quibusdam aliis C; 
monasterii Cladrubensis sancti Benedicti ordinis nobili Johanni Hanowecz de Schwamberg alias 
de Trzebell, Wilhelmo de Luticz alias de Necztyn, Habardo de Adlar et quibusdam aliis D; dicte 
Pragensis ecclesie E; domus sancte Marie Pragensis in pede pontis ordinis Johanitarum F; monasterii 
Czedlicensis ordinis Cisterciensis G; monasterii Tissnowicensis ordinis Cisterciensis H; monasterii 
Wisowicensis ordinis Cisterciensis, Olomucensis dyocesis CH; Noui monasterii sancti Thome ante 
Brunnam ordinis sancti Augustini per dominum Johannem marchionem fundati I; monasterii in 
Nouavilla prope Brunnam ordinis Carthusiensis J; monasterii Welegradensis ordinis Cisterciensis 
K; monasterii monialium Claustriregine in Antiqua Brunna ordinis Cisterciensis L; monasterii 
Zabrdovicensis ordinis Premonstratensium M; monasterii Aulae Regiae ordinis Cisterciensis N; 
prepositure Tuzimensis ordinis Premonstratorum nobilibus Johanni Tolebrat et quibusdam aliis O
f sencientes : attendentes E, F, G, CH, I, J, L
g donacionem et alienacionem : proscripcionem et alienacionem E; proscripcionem, largicionem 
et alienacionem F
h canonibus : a canonibus C
i seu : et O
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et aliorum multorum principum, comitum et comunitatum imperii sacrij etk regni Boemie 
comunicato consilio, prefatam donacioneml et alienacionem de possessionibus monasterii 
[N] prefatis [NN]m quibuscunque personis quacunque occasione, condicione seu colore 
factas auctoritate Romana et Boemie regia tenore presencium revocavimus,n irritavimus, 
anullavimus, revocamus, irritamus, anulamus et nullius dicimus, pronuncciamus et declaramus 
debere fore roboris vel vigoris decernentes et volentes, quod honorabilis [N] abbas 
prefati monasterii in [N] una cum conventu suoo eciam auctoritate propriap 
assumptis sibi ad hoc,q si opus fuerit, suisr fautoribus et amicis se de eisdem bonis sui mo-
nasteriis omnibus et singulis, ubicunque eciam fuerint constituta, debeat et possitt intromittere, 
tenere,u utifruiv et absque impedimentis cuiuscunquew eciam nostras litteras habentisx seu 
alias cum violencia possidentis,y ac eciam sibi pro recuperacionez eorundem bonorum fau-
tores, promotores et adiutoresaa eligere et recipere pro suo comodo, quociens sibibb visum 
fuerit, expedire. Presencium sub nostre maiestatis sigilli appensione testimonio litterarum.cc  
 

j et aliorum multorum principum, comitum et comunitatum imperii sacri omisit O
k et : ac G
l donacionem : proscripcionem E, F
m monasterii [N] prefatis [NN] : monasterii Plassensis prefatis Ffriderico, Hanussio fratribus de 
Colowrat, Benessio de Rabstein, Bawuorkoni de Biela, Buryano de Gutstyn seu aliis A; monasterii 
Chotyessowiensis prefatis Wilhelmo de Swihow, Johanni Hanowecz de Trzebel, Johanni Hradyssczko 
militi seu aliis B; monasterii Sancte Corone prefato Ulrico de Rozemberg seu aliis C; monasterii 
Cladrubensis prefatis Johanni Hanowecz de Swamberg, Wilhelmo de Luticz, Habardo de Adlar seu 
aliis D; ecclesie Pragensis prefate E; domus prefate F; monasterii prefati G, H, I, J, K, L, M, N; 
monasterii Wisowicensis prefati CH; prepositure Tuzymensis prefatis Johanni Colobrar seu aliis O
n revocavimus : revocamus O
o honorabilis [N] abbas prefati monasterii in [N] una cum conventu suo : honorabilis Gotfridus 
abbas prefati monasterii in Plass una cum conventu suo A; honorabilis Hinco prepositus monasterii 
monialium in Chotyessow una cum conventu B; prefatus honorabilis Rotgerus abbas Sancte Corone 
una cum conventu suo C; honorabilis Martinus abbas prefati monasterii Cladrubensis una cum 
conventu suo D; honorabiles prepositus, .. decanus et .. capitulum ecclesie Pragensis et eciam singu-
lares persone E; honorabiles .. comendator .. prior et conventus domus prefate F; honorabilis .. abbas 
monasterii Czedlicensis prefati G; religiosa .. abbatisa monasterii Tissnowicensis prefati una cum 
convento suo H; honorabilis .. abbas monasterii Wisowicensis prefati una cum conventu suo CH; 
honorabilis .. prior Noui monasterii prefati una cum conventu suo I; honorabilis n prior monasterii 
in Nouavilla prefati una cum conventu suo J; honorabilis .. abbas prefati monasterii Welegradensis 
una cum conventu suo K; religiosa n abbatissa Claustriregine monasterii prefati una cum conventu 
suo L; honorabilis abbas monasterii Zabrdovicensis una cum conventu suo M; honorabilis abba 
monasterii Aulae Regiae una cum conventu suo N; prefatus n prepositus Tuzymensis O
p auctoritate propria : auctoritate nostra et sua propria E, F
q sibi ad hoc : sibi ad hoc sibi ad hoc I
r suis omisit C
s sui monasterii : monasterii predicti B; Pragensis ecclesie E; suis F; prepositure O
t debeat et possit : debeant et possint E, F; et possit omisit O
u tenere : teneri B
v tenere, utifrui : utifrui, tenere J
w cuiuscunque : cuiuscunque et quorumcunque E, F
x habentis : habentibus F, K
y possidentis : possidentis et possidentium E, F; possidentibus K
z recuperatione : gubernacione D, O
aa fautores, promotores et adiutores : tutores, promotores et adiutores A, C; tutores, defensores et 
adiutores D
bb sibi : eis et cuilibet eorum E; sibi omisit F
cc sub nostre maiestatis sigilli appensione testimonio litterarum : sub nostre maiestatis sigillo
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Datum Norembergedd anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo, proximo 
die Dominico ante festum sancti Bartholomei apostoli,ee regnorum nostrorum anno Hungarie 
etc. tricesimo sexto,ff Romanorum duodecimo,gg Boemie vero tercio.hh

Příloha 3: Edice listiny Zikmunda Lucemburského z 23. srpna 
1422, kterou odvolává zástavy statků plaského kláštera2

Král Zikmund odvolává zástavy statků plaského kláštera, které učinil ve prospěch bratří Bedřicha 
a Hanuše z Kolovrat, Beneše z Rabštejna, Bavůrka z Bělé, Buriana z Gutštejna a dalších osob, 
a povoluje opatu Gotfriedovi a konventu jeho kláštera, aby si zvolili ochránce.

Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper Augustus ac Hungarie, Boemie, Dalmacie, 
Croacie etc. rex. Notum facimus tenore presencium universis, quod licet alias quadam ardua 
necessitate constricti ad resistendum perversis conatibus et machinamentis hereticorum in 
Boemia valide consurgencium, qui eciam sue inmanitatis rabie fideles Dei christicolas tam 
morti tradentes atrociter quam in bonis funditus spoliantes ecclesias Dei demolientes, adeo 
debachati sunt et adhuc in sua pertinacia perdurantes nomen christianum eciam hodie conan-
tur extinguere penitus, non parcentes sexui vel etati, bona ecclesiastica tam Pragensis ecclesie 
quam eciam aliarum ecclesiarum, monasteriorum et parrochialium, cuiuscunque eciam condi-
tionis existant, tunc temporis certis personis proscripserimus et dederimus possidenda, sicut 
eciam bona monasterii Plassensis ordinis Cisterciensis nobilibus Ffriderico et 
Hanussio fratribus de Colowrat, Benessio de Rabstein, Baworkoni de Biela, 
Buryan de Gutstyn et quibusdam aliis nos fecisse preterito tempore memoramur. 
Nos sencientes huiusmodi donacionem et alienacionem bonorum ecclesiasticorum in personas 
seculares quacunque occasione seu condicione factas tam a legibus quam canonibus fore 
irritas et inanes nec debere subsistere seu valere non per errorem aut improvide sed animo 
deliberato, maturo omnium electorum sacri Romani imperii et aliorum multorum principum, 
comitum et comunitatum imperii sacri et regni Boemie comunicato consilio, prefatam dona-
cionem et alienacionem de possessionibus monasterii Plassensis prefatis Ffriderico, 
Hanussio fratribus de Colowrat, Benessio de Rabstein, Bawuorkoni de Biela, 
Buryano de Gutstyn seu aliis quibuscunque personis quacunque occasione, condi-

testimonio litterarum B, E, H, K, M, N; sub nostre maiestatis sigilli testimonio litterarum F, G; sub 
nostri regalis sigilli appensione testimonio litterarum CH, I, J, L
dd Noremberge : Nuremberge D, E, F, G, CH, I, J, K, L, N; Nuremberg H; Norenberge M
ee proximo die Dominico ante festum sancti Bartholomei apostoli : proximo Dominico ante 
festum sancti Bartholomei apostoli B; Dominico proximo ante festum sancti Bartholomei apostoli F, 
G, H, K, L, N; die Dominico ante festum sancti Bartholomei apostoli M; Dominico ante Bartholomei 
apostoli CH; Dominica proxima ante festum sancti Bartholomei apostoli I, Dominico ante festum 
sancti Bartholomei apostoli J
ff tricesimo sexto : XXXVI o F, J; XXXVI to I
gg duodecimo : tredecimo CH, L; XIII o I, J
hh Presencium…tercio : Presencium etc. O
2 Série listin, kterou Zikmund Lucemburský odvolal zástavy statků různých církevních 
institucí, je formulářově až na drobné odchylky totožná, srov. Přílohu 2. Edice listiny pro 
plaský klášter je zařazena z toho důvodu, že jako jediná z těch, které obsahují seznam osob 
držících v zástavě klášterní zboží, nebyla doposud vydána v plném znění. Text společný všem 
odvolacím listinám je vysázen petitem.
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cione seu colore factas auctoritate Romana et Boemie regia tenore presencium revocavimus, 
irritavimus, anullavimus, revocamus, irritamus, anulamus et nullius dicimus, pronuncciamus 
et declaramus debere fore roboris vel vigoris decernentes et volentes, quod honorabilis 
Gotfridus abbas prefati monasterii in Plass una cum conventu suo eciam 
auctoritate propria assumptis sibi ad hoc, si opus fuerit, suis fautoribus et amicis se de eisdem 
bonis sui monasterii omnibus et singulis, ubicunque eciam fuerint constituta, debeat et possit 
intromittere, tenere, utifrui et absque impedimentis cuiuscunque eciam nostras litteras haben-
tis seu alias cum violencia possidentis, ac eciam sibi pro recuperacione eorundem bonorum 
fautores, promotores et adiutores eligere et recipere pro suo comodo, quocie[n]s sibi visum 
fuerit, expedire. Presencium sub nostre maiestatis sigilli appensione testimonio litterarum. 
Datum Noremberge anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo secundo, proximo 
die Dominico ante festum sancti Bartholomei apostoli, regnorum nostrorum anno Hungarie 
etc. tricesimo sexto, Romanorum duodecimo, Boemie vero tercio.

Originál pergamen, NA, AZK, inv. č. 704, sg. ŘC Plasy 123; majestátní vosková pečeť na perga-
menovém proužku (Posse, Tafel 13/3) silně poškozena.
Kancelářská poznámka recto: Ad mandatum domini regis d(omino) G(eorgio) episcopo Patauiensi 
cancellario referente Franciscus prepositus Strigoniensis.
Kancelářská poznámka verso: Registrata Henricus Fiie.
Regest: RI XI, 1, s. 354, č. 5023; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 167, č. 1200.

Příloha 4: Edice německého překladu listiny Zikmunda Lucembur-
ského z 23. srpna 1422, kterou odvolává zástavy statků kláštera 
Osek

Wir Sigismundus, von Gottes gnadenn Roemischer koenigk, allczeyt merher des reychs, auch 
Ungeren, Beheem, Dalmacien, Croacien koenigk. Thun kundt mit disem gegenwertigen brieff 
allermenniclich wie wol, das wir mit grosser nodt benoedtigt zw widerstandt den boesen 
meynungen der keczer in Behem, die do gancz mit gewalt uber handt genommen haben, alzo 
auch, das sie die gerechtglaubigen Cristen nicht allein ertoedten und erschlahen, sunder sie 
auch aller yhrer gutter beraubt haben, der Gottes heusser auch domit nit schonendt, welche 
noch alzo in yhrer verstockunge bleibent, in meynunge sein, denn christlichen namen gancz 
zcuvortilgen, nicht schonen deß geschlechth noch des alders, die geistlichen gutter nicht 
allein des gestiffts zw Prage sunder auch ander kirchen, closter und pfarren, auch waset 
stands sye sein, etlichen personen verschriben und zw besiczen gegeben habenn, als wir dan 
auch des closters gutter in Ozzck Cistercer ordens in vorgangen zceitten gethan noch wol 
ingedenck sein, die weil dan solche vorschenckunge und entpfrembdung geistlichr gutter 
gegen weltlichen personen auch auß welcherley ursach gescheen nicht allein von bebstlichen 
sunder auch von keyserlichen rechten gancz untugchtig unnd nichtig geacht ist und soll 
werden. Der halben wir nicht auß irthum und unvorsichtigkeit soendr auß wol bedachten mut 
und zceitlichen aller churfursten des heyligen Roemischen reychs und andrn vielen fursten, 
graffen und graffschafften des heyligen reichs und der cron Behem vor gehabten rath die 
vorgedachten verschenckung unnde entpfremdung der gutter des vorgenanten closters, es 
sey auch, wem es woll und auß welcherley ursach halben dis alles gescheen auß Roemischer 
unnd Behemischer koeniglicher gewalt durch disen gegentwertigen brieff haben widerrufft 
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unnd zcu nichtigkt, widerruffen, zcu nichtigenn und sprechen, verkundigen und declariren 
sie auch gancz krafftloß unnd untuchtigk, darneben auch beuelhendt und welendt, das der 
erwirdig abt des vorgenanten closters Ozzck auch auß eigener gewalt sich einlaß solche 
gutter zw halden unnd zcu gebrauchen, sie ligen auch, wo sie wollen, one verhinderung 
idermeniclich auch der, die do unßre verschreibung daruber haben, aber sust mit gewalt 
besiczen, darneben im auch macht hab anczunemmen und zcu er welen schucz hernn und 
gehilfen soelche gutter ein zcu nemenn noch seinen nucz ßo offt es ym wirt von noedten 
sein unter dem geczeugniß unser kuniglichen maiestet sigill. Geben zcu Nirrbenberg nach 
Christi geburth 1422 am sontag vor sant Bartholmes tag, unßer reich des Ungerischen etc. 
im 36, des Roemischen im 12 unnd des Bemischenn im 3.

Německý překlad, opis z 1. poloviny 16. století, NA, Stará manipulace, kart. 1767, sg. P 106 O 12.

Příloha 5: Edice listiny Zikmunda Lucemburského z 13. října 1430, 
kterou odvolává zástavy statků plaského kláštera pro Bedřicha 
a Hanuše z Kolovrat

Sigismundus etc. Notum facimus etc., quod licet alias quadam ardua necessitate constricti 
ad resistendum perversis conatibusa et machinamentis hereticorum in Bohemia valide 
consurgencium, qui eciam sue inmanitatis rabie fideles Dei cristicolas tam morti tradentes 
atrociter quam in bonis funditus spoliantes ecclesias Dei demolientes, adeo debachati sunt 
et adhuc in sua pertinacia perdurantes nomen Christianum eciam hodie conantur extinguere 
penitus, non parcentes sexui vel etati, bona ecclesiastica tam Pragensis ecclesie quam eciam 
aliarum ecclesiarum, monasteriorum et parrochialium, cuiuscunque eciam conditionis existant, 
tunc temporis certis personis proscripserimus et dederimus possidenda, sicut eciam bona 
monasterii Blassensis ordinis Cisterciensis Friderico et Hanussio fratribus 
de Collowrat et quibusdam aliis nos fecisse preterito tempore memoramur. Nos 
sencientes huiusmodi donacionem et alienacionem bonorum ecclesiasticorum in personas 
seculares quacunque occasione seu condicione factas tam a legibus quam canonibus fore 
irritas et inanes nec debere subsistere seu valere, attento eciam, quod ydem fratres 
de Colowrat a via recta declinantes et fidem katholicam postergentes iam 
hereticos adherent et ipsorum se manifestos fecerunt adiutores propter, 
quod ipsi nedum a prefatis bonis eis proscriptis verum eciam a bonum 
iure, quo freti sunt, vero ordine et legittime ceciderunt, idcirco non per 
errorem aut improvide sed animo deliberato, maturo eciam certorum electorum sacri 
Romani imperii et aliorum multorum principum, comitum et comunitatum imperii sacri et 
regni Boemie comunitato consilio prefatam donationem et alienationem de possessionibus 
monasterii in Plass prefatis Friderico et Hanussio fratribus de Colowrat seu 
aliis quibuscunque personis quacunque occasione, condicione seu colore factas auctoritate 
Romana et Boemia regia tenore presencium revocavimus, irritavimus, anullavimus, revocamus, 
irritamus, annulamus et nullius dicimus, pronunctiamus et declaramus debere fore roboris 
vel vigoris decernentes et volentes, quod religiosus Egidius abbas in Plass una cum 
conventu suo eciam auctoritate propria assumptis sibi ad hoc, si opus fuerit, suis fautoribus 
et amicis se de eisdem bonis sui monasterii omnibus et singulis, ubicunque eciam fuerint 
constituta, debeat et possit intromittere, tenere, utifrui absque impedimentis cuiuscunque 
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eciam litteras nostras habentis seu alias cum violencia possidentis. Datum Nuremberge 
feria sexta ante Galli anno XXX.

Opis HHStA Wien, RR J, f. 96r–96v (stará foliace 88r–88v); in margine glosa „Revocatio dona-
tionum monasterii in Plass“; za opisem zkrácená kancelářská poznámka „Caspar“.
Český překlad v rukopise z přelomu 15. a 16. století, NA, AZK, inv. č. 2488, rkp. č. 46, f. 133r–133v.3

Regest: RI XI, 2, s. 129, č. 7854; Sedláček, A.: Zbytky register, s. 178, č. 1286.

Der Widerruf der Verpfändungen von Gütern kirchlicher 
Institutionen durch Sigismund von Luxemburg  
auf dem gemeinen Tag in Nürnberg am 23. August 1422

Am 23. April 1422 ließ Sigismund von Luxemburg in Nürnberg eine Serie von 
17 Urkunden mit gleichlautendem Formular ausstellen, mit denen er die Verpfändungen 
ausgewählter kirchlicher Institutionen widerrief. Dieser Akt wurde bislang in der tschechischen 
Historiographie als eher formaler Versuch interpretiert, die kirchlichen Repräsentanten zu 
versöhnen und so deren Unterstützung für den vorbereiteten Kreuzzug nach Böhmen zu 
gewinnen. Sigismund sollte freilich ungeachtet der ausgestellten Urkunden auch weiterhin 
Kirchengüter verpfänden. Die Analyse des Nürnberger Revokationsaktes sowie die voran-
gegangene und nachfolgende Pfandpraxis Sigismund mit Blick auf das Verhältnis zu den 
Besitzungen kirchlicher Institutionen (im Rahmen der Studie wird detaillierter die Situa-
tion der Klöster Kladrau/Kladruby, Chotieschau/Chotěšov, Plaß/Plasy, Goldenkron/Zlatá 
Koruna sowie der Propstei in Theusing/Toužim analysiert) zeigt jedoch, dass eine direkte 
Verpfändung kirchlicher Besitzungen durch den Inhaber der Gründungsrechte weder im 
Einklang stand mit dem zeitgenössischen Recht noch mit der Praxis und dass es sich im 
Grunde genommen um eine Entfremdung dieser Güter handelte. Sigismund verstieß durch 
seine Vorgehensweise gegen die bisherigen Gewohnheiten, was er auch in einer Reihe von 
Widerrufsurkunden zum Ausdruck brachte. An einigen Beispielen können wir die Versuche 
verfolgen, die Bestimmungen der Widerrufsurkunden mit Leben zu erfüllen. Sigismund 
ersetzte den böhmischen Adeligen die widerrufenen Pfandbesitzungen aus anderen Mitteln 
(Verpfändungen von Kammergütern bzw. Einnahmen), mitunter schwor er, die Schuldsum-
men zu festgelegten Terminen auszuzahlen. Sigismund von Luxemburg unternahm darüber 
hinaus nach dem Widerrufsakt auch den Versuch, die Nichtentfremdung kirchlicher Güter 
zu respektieren, wogegen er nur einige Male verstieß, bei einem Teil dieser Fälle freilich 
folgte eine Versöhnung des Repräsentanten der kirchlichen Institution mit dem Pfandbesit-
zer oder eine andere Form eines Kompromisses. Eine Wende trat erst im September 1436 
ein, als Sigismund nach seiner Thronbesteigung in Böhmen wiederum begann, auf die 
Verpfändung kirchlicher Güter zurückzugreifen, und zwar vor allem für die Einbindung 
seiner ehemaligen Widersacher.

3 Český překlad zachycuje navíc oproti zápisu v říšských registrech některé formulářové 
části, především koroboraci a roky vlády.
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Časopis Matice moravské 133/2014 409

Petr Elbel

Migrace venkovského kléru do královských 
měst za husitské revoluce na příkladu faráře 
z Budkova u Jemnice
Studie k moravské farní síti za husitské 
revoluce (I)*

Migration of the country clergy into the royal towns in course of the Hussite 
revolution: the case of the parson from Budkov u Jemnice
On the Moravian parish network at the time of the Hussite Revolution (I)

The study inquires into the migration of the Catholic clergy from the countryside into 
the towns at the time of the Hussite Revolution focusing on the case of parson Lukáš 
(Luke) from Budkov u Jemnice in southwestern Moravia, a long-term resident of the 
town Jemnice. Several documents related to a conflict with the lords of Oponěšice 
from the Budkov parish regarding the materialization of their earlier pious foundation 
(edited in the appendix) reveal details on the life of parson Lukáš. They prove that 
for about ten years (1422–1432) Lukáš apparently could not safely inhabit his parish 
even though it was a Catholic village under Catholic landlords. Instead, he had to 
move to town, which was 10 kilometers removed.

Key words: the Hussite movement, parish network, religious exile, pious foundations, 
Jemnice, Moravia

Osudy a proměny moravské farní sítě za husitské revoluce představují 
pro historické bádání svého druhu záhadu, jejíž uspokojivé „vyřešení“ 
zřejmě vzhledem k chudobě pramenů není možné. Chybí nám především 
úřední knihy olomoucké biskupské kurie, které se fragmentárně dochovaly 
až z druhé poloviny 15. století.1 Nemožnost soustavnějšího studia církevní 

*  Studie je výrazně přepracovanou verzí jedné kapitoly mé netištěné disertační práce 
E l b e l ,  Petr: Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408–1457). 
Disertační práce. Brno 2007 (publikováno on-line v archivu závěrečných prací Masarykovy 
univerzity – viz http://is.muni.cz/th/11148/ff_d, citováno 30. června 2014), s. 157–174. 
Jedná se o první část připravované série případových studií, které by měly zachytit hlavní rysy 
vývoje moravské farní sítě za husitské revoluce. Za přečtení studie a cenné připomínky děkuji 
Mgr. Stanislavu Bártovi a Mgr. Stanislavu Vohryzkovi, za dílčí konzultace též doc. Daliboru 
Havlovi a Mgr. Jiřímu Jelínkovi.
1 Dochoval se především zlomek konfirmační knihy z let 1452–1455, uložený v Zem-
ském archivu Opava – pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Arcibiskupská konzistoř Olomouc 
(dále ACO), kniha č. 129. Přepis zlomku jsem podal ve své disertační práci, viz E l b e l ,  P.: 
Kapitoly, s. 424–450, příloha č. IV. Tamtéž, s. 355–406, příloha č. II, je zpracován rovněž 
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topografie a konfesní mapy Moravy za husitské revoluce i v následujících 
desetiletích je pak závažným handicapem, který vedle dalších faktorů zne-
snadňuje celkové hodnocení průběhu a výsledků revoluce v markrabství. 
V literatuře se tak často setkáme s protichůdnými tvrzeními. Někteří autoři 
soudí, že husitská revoluce přivodila také na Moravě vítězství utrakvismu, 
který se stal významnou, ne-li dominantní náboženskou složkou v zemi; 
jiní autoři se naopak přiklánějí k pojetí, že katolická církev víceméně uhájila 
své pozice a po husitských válkách probíhala rychlá restaurace předhusit-
ských poměrů, takže utrakvismus na Moravě zůstal nepatrnou menšinou.2

Je otázkou, zda by se podařilo konfesní mapu markrabství v 15. století 
alespoň hypoteticky rekonstruovat, kdybychom provedli komplexní topo-
grafii země a prosopografii moravské šlechty v této době, po jaké už před 
30 lety volal Josef Válka.3 To je však úkol přesahující možnosti jednotliv-
ce, takže se zatím musíme spokojit s regionálními studiemi různé úrovně 
a s rozrůstající se řadou dějin šlechtických rodů.4 Přitom se zároveň stále 
více ukazuje, že nějaké jasné rozdělení husitské a katolické šlechty zřejmě 
nikdy neexistovalo, politická a konfesní příslušnost šlechticů byly často dvě 

topografický rozbor jednotlivých lokalit a beneficií zastoupených ve zlomku. Předběžné 
vytěžení tohoto pramene a jeho zasazení do širších souvislostí církevních dějin Moravy viz 
E l b e l ,  P.: Zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452–1455. Předběžné výsledky rozboru 
opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, diecézní správy a konfesního soužití na Moravě 
po polovině 15. století. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním 
středověku. Edd. Blanka Zilynská – Jan Hrdina. (Colloquia mediaevalia Pragensia 8). Praha 
2007, s. 91–137, s přehlednou tabulkou na s. 119–135 a mapou lokalit na s. 136–137. Další 
knihy se dochovaly až z doby jagellonské. Jde především o obsáhlou erekční knihu, která 
je uložena v ZAO-O, ACO, kniha č. 146, a dále o soudní manuálník olomoucké konzistoře, 
uložený rovněž v ZAO-O, ACO, kniha č. 265 (v literatuře je často mylně označován jako 
soudní protokol oficiála, ve skutečnosti jde však o kodex, který zřejmě vznikl svázáním 
několika soudních manuálníků, jež na sebe s určitými mezerami chronologicky navazují, 
a obšírných – nicméně neúplných – soudních protokolů ze dvou soudních sporů před olo-
mouckou konzistoří). Edici a důkladnější rozbor těchto pramenů zatím postrádáme.
2 Na soustavný přehled jednotlivých názorů záměrně rezignuji. Srov. však výstižné 
hodnocení, které podal V á l k a ,  Josef: Ctibor Tovačovský z Cimburka – O právě duchovním. 
(K církevněpolitickým důsledkům husitské revoluce na Moravě). Z Kralické tvrze 11, 1984, 
s. 9–13; nově otištěno in: t ý ž :  Husitství na Moravě – náboženská snášenlivost – Jan Amos 
Komenský. Brno 2005, s. 229–235, zde s. 230–231: „Někdy se v literatuře vyskytuje názor, že 
Morava se stala rychle zemí katolickou a že utrakvismus zde měl jen zcela mizivé pozice. To jistě platí 
pro nejvýznamnější královská města, Brno, Olomouc, Znojmo a Jihlavu, která zůstala až do doby 
německé reformace katolická. [...] Představa, že Morava se brzy vrátila ke katolicismu, je posilována 
také tím, že olomoučtí biskupové, i když se zavázali respektovat kompaktáta, dávali tomuto závazku 
od počátku osobitý výklad a usilovali o restauraci katolicismu. Ale proti obecné rekatolizaci Moravy 
svědčí jasně zprávy o utrakvistických kněžích na různých místech, a také ta skutečnost, že zde vládla 
značná náboženská tolerance.“
3 V á l k a ,  J.: Počátek války o Moravu (1422–1423). Jižní Morava 18, 1892, s. 48–66; 
nově otištěno in: t ý ž :  Husitství na Moravě, s. 37–61, zde s. 37: „Pokrok v poznání husitské 
revoluce na Moravě vyžaduje dvojího postupu: vypracování topografie a biografie husitských a an-
tihusitských míst a osobností, to je zjištění, kdy která místa a osoby náležely k té nebo oné straně 
a skupině, a vypracování základního konceptu ‚historického dění‘. Oba postupy jsou na sobě závislé, 
ale podrobná topografie a biografie je zatím v nedohlednu.“ 
4 Opět rezignuji na uvádění jednotlivých titulů; některé budou citovány níže. 
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rozdílné věci a náboženské přesvědčení některých pánů vůbec nelze určit. 
Zároveň platí, že konfesní skladba poddaných byla na některých šlechtic-
kých panstvích velmi pestrá. Zatímco Josef Válka popsal „nadkonfesijní 
křesťanství“ moravských pánů a faktickou náboženskou svobodu na jejich 
panstvích v době jagellonské,5 studie Roberta Novotného i dalších autorů 
dnes poukazují na konfesní nevyhraněnost šlechty a na značnou míru prag-
matické tolerance na šlechtických dominiích již za husitské revoluce (což 
pochopitelně nevylučuje existenci „konfesně“ vyhraněných jednotlivců).6

Z mnoha důvodů se tedy zdá, že otázka, zda na Moravě během hu-
sitských válek a po nich převažovala strana pod jednou nebo pod obojí 
a zda tedy markrabství bylo převážně husitskou nebo katolickou zemí, 
zůstane (přinejmenším ještě dlouho) bez odpovědi. To však rozhodně 
neznamená, že je nutno zcela rezignovat na bádání o moravské farní síti 
a církevní správě husitské doby. Lokální prameny přece jen poskytují řadu 
cenných svědectví, která sice neumožňují komplexní pohled, která však lze 
v některých případech do jisté míry zobecnit a vyvodit z nich obecnější 
závěry. Vedle toho máme (nejen) pro Moravu k dispozici jeden rozsáh-
lejší pramenný soubor, který byl dosud často opomíjen: registra papežské 
kanceláře ve Vatikánském tajném archivu. Díky vynikající Eršilově edici 
kuriálních písemností z doby Martina V. a bohužel jen velmi stručným 
regestům pro pontifikát Evžena IV. v rámci řady Repertorium Germanicum 
známe dnes všechny či téměř všechny v registrech dochované supliky 
a listiny týkající se moravských farních kostelů.7

Tyto kuriální písemnosti – supliky petentů, provizní a expektační 
listiny, dispenze, písemnosti apoštolské komory a papežského soudního 

5 V á l k a ,  J.: Politika a nadkonfesijní křesťanství Viléma a Jana z Pernštejna. In: Pernštej-
nové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 8.–9. 9. 1993. 
Ed. Petr Vorel. Pardubice 1995, s. 173–183; nově otištěno in: t ý ž :  Husitství na Moravě, 
s. 249–260. 
6 Srov. především N o v o t n ý ,  Robert: Die Konfessionalität des böhmischen und 
mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von Luxemburg. In: Kaiser Sigismund 
(1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen. Hg. v. Karel Hruza – Ale-
xandra Kaar. Wien – Köln – Weimar 2012, s. 57–74; dále viz Š i m ů n e k ,  Robert: „Táboři 
versus Rožmberkové“. Konfesní tolerance z nutnosti? In: Zrození mýtu. Dva životy husitské 
epochy. K poctě Petra Čorneje. Edd. Robert Novotný – Petr Šámal. Praha 2011, s. 90–104; 
t ý ž :  Toleration from necessity or from indifference? The role of faith in South Bohemia in the 
late Middle Ages. In: Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in 
Comparative Perspective. Ed. Eva Doležalová. Praha 2011, s. 91–111.
7 Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus VII. Acta Martini V. 
1417–1431. Pars 1–3. Ed. Jaroslav Eršil. Pragae 1996–2001; Repertorium Germanicum. Ver-
zeichnis der in den päpstlichen Registern und Kammeralakten vorkommenden Personen, Kirchen 
und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis 
zur Reformation. Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom. V. Band. 
Eugen IV. 1431–1447. 1. Teil: Text. Bd. 1–3. Bearbeitet v. Hermann Diener und Brigide 
Schwarz, Redaktion Christoph Schöner; 2. Teil: Indices. Bd. 1–3. Bearbeitet von Christoph 
Schöner. Tübingen 2004. K většině Evženových bohemikálních listin jsou k dispozici opisy 
v Národním archivu – přípravný materiál pro edici MVB VIII.
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dvora (tzv. římské roty) – přinášejí pro pontifikát Martina V. informace 
o asi stovce, pro dobu Evžena IV. již pouze 25 farních kostelech. Jejich 
podrobné zhodnocení publikuji na jiném místě.8 Zde mohu jen ve stručnosti 
shrnout, že zmíněné prameny na jednu stranu přímo vypovídají o zásadním 
narušení či faktické neexistenci katolické farní správy v řadě moravských 
lokalit za husitské revoluce, na druhou stranu ukazují, o která beneficia byl 
i během válečných let mezi duchovními zájem, takže se vyplatilo na ně žádat 
papežské provize. Tento zájem se navíc v průběhu let měnil a ve druhé 
polovině 20. a první polovině 30. let, kdy Josef Válka hovoří o „hegemonii 
husitů na Moravě“, rapidně poklesl.9

Přímé doklady narušení katolické farní správy v kuriálních písemnos-
tech lze rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří zmínky o vyhánění 
katolických farářů husitskými patrony a jejich nahrazování utrakvistickými 
kněžími, což byl trend probíhající na Moravě podobně jako v Čechách již 
od let 1416–1417 (tzv. „boje o fary“).10 Mimo papežské listiny11 je tento 
proces pro Moravu nejlépe dokumentován citační listinou litomyšlského 
biskupa Jana Železného z 5. února 1418, která dokládá poměrně pestrou 
paletu takových případů ze střední a východní Moravy.12 Druhá skupina 
zmínek se vztahuje k problému „dočasného“ opouštění mnohých far jejich 
držiteli a jejich pobytu v bezpečných lokalitách, zejména v katolických měs-
tech, k čemuž bylo nutno získat papežskou dispenz z povinnosti rezidence.13 

8 Prozatím odkazuji na dvě podkapitoly své disertační práce, viz E l b e l ,  P.: Kapi-
toly, s. 184 –214 (podkapitola „Přímé zmínky o vlivu české reformace a husitské revoluce 
na moravské farnosti v papežských registrech“) a 215–248 (podkapitola „Analýza obsazování 
farních beneficií v olomoucké diecézi papežskou kurií za pontifikátu Martina V. a Evžena IV.: 
Cesta k poznání katolických far na husitské Moravě?“). Druhá podkapitola byla částečně 
vytěžena v rámci šířeji koncipované německé studie t ý ž :  Die Besetzungen der Pfarreien in 
der Diözese Olmütz durch die päpstliche Kurie im Spätmittelalter. In: Pfarreien im Mittelalter. 
Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. Hg. v. Nathalie Kruppa – Leszek 
Zygner. (Studien zur Germania Sacra 32 – Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 238). Göttingen 2008, s. 363–515. 
9 Viz V á l k a ,  J.: Hegemonie husitů na Moravě (1426–1434). Jižní Morava 23, 1987, 
s. 65–83; nově otištěno in: t ý ž :  Husitství na Moravě, s. 91–115.
10 K „bojům o fary“ v pražské arcidiecézi srov. K l a s s e n ,  John Martin: The Nobility 
and the Making of the Hussite Revolution. New York 1978, s. 99–113; Š m a h e l ,  František: 
Husitská revoluce. 2. Kořeny české reformace. Praha 19962, s. 301–304.
11 Papežská registra nás informují o vyhnání plebánů patrony kostelů v Horní Libině 
na Šumpersku v roce 1421 ( E l b e l ,  P.: Kapitoly, s. 192–194), v Senici na Hané 1426 
(tamtéž, s. 194–195) a v Počenicích na Zdounecku 1427 (tamtéž, s. 195–197). K tomu při-
stupují ještě plebáni vyhnaní nikoliv legitimními patrony, ale násilnými uchvatiteli příslušného 
místa, což platí o farních kostelech v Kučerově na Vyškovsku v letech 1423–1425 (tamtéž, 
s. 197–198), v Dyjákovicích na Znojemsku 1427 (tamtéž, s. 199–201) a snad v Domašově 
na Brněnsku 1433 (tamtéž, s. 198–199).
12 K tomu E l b e l ,  P.: Husitské fary na Moravě ve světle citační listiny Jana Železného 
z února 1418. Příspěvek k poznání role šlechty v počátcích husitské revoluce na Moravě. ČMM 124, 
2005, s. 395–428.
13 V papežských registrech se nachází např. suplika jaroměřického faráře z roku 1419, 
v níž pisatel žádal o udělení dispenze z rezidenční povinnosti, protože se obával pobývat 
na své faře kvůli perzekuci ze strany husitů. V daném případě se ovšem můžeme domnívat, 
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To úzce souvisí s třetí skupinou dokladů, které nás informují o vyplenění, 
poškození či úplném zničení některých farních kostelů husity, což pak 
zpravidla také mělo za následek faktický pobyt legitimního faráře v jiné 
lokalitě. V některých případech papež vydal pro daný kostel odpustkovou 
listinu, aby se podařilo shromáždit finanční prostředky na nutné opravy.14 
Konečně čtvrtá skupina zmínek – pro Moravu jde vlastně jen o jednu 
zmínku – se dotýká problematiky konverzí katolických plebánů k husitství, 
což byl také jeden z projevů rozkladu katolické duchovní správy.15 Ještě 
je potřeba zdůraznit, že největší počet přímých dokladů o desintegraci 
katolické farní správy pochází z doby „hegemonie husitů“ na Moravě, a to 
zejména z jejího počátku (1426–1427).

Vzorek far zastoupených v kuriálních pramenech je sice relativně malý 
a nahodilý, takže ani na jeho základě nemůžeme sestavit nějakou mapu 
katolických a husitských oblastí a jejich proměn v čase; přesto nám však 
umožňuje pozorovat řadu tendencí a jejich základní chronologický rámec, 
jenž do značné míry koresponduje s chronologií husitské revoluce na Mo-
ravě, jak jí navrhl Josef Válka.16 Pokud tedy do poloviny 20. let alespoň 
v souvislejších katolických oblastech farní správa přes četné problémy ještě 
relativně fungovala, zdá se, že v období „husitské hegemonie“ se katolický 
farní klérus dostal do naprosté defenzívy a pastorace na venkově prošla 
hlubokou krizí, vyznačující se opuštěnými a vypleněnými kostely.

Kuriální prameny nás již neinformují o postupné obnově poměrů 
na katolických panstvích po ukončení husitských válek, protože v této době 
z více důvodů prudce klesá počet papežských provizních listin na všechny 
typy beneficií. K restauračním procesům po roce 1436 se nicméně do-
chovaly jiné prameny, z nichž nejvýznamnějším je nepochybně zlomek 
olomoucké konfirmační knihy z let 1452–1455,17 ale také poměrně roz-
sáhlý soubor konsekračních listin olomouckého světícího biskupa Viléma 
z Kolína, dokumentujících nové vysvěcení několika desítek moravských 
farních kostelů, jež byly obnoveny po husitských válkách.18 

že farář poněkud přeháněl a perzekuci husitů užil spíše jako záminku k získání dispenze 
( E l b e l ,  P.: Kapitoly, s. 188–190). Jinak tomu zřejmě bylo v případě faráře v Kdousově, 
jenž o dispenz z rezidenční povinnosti usiloval roku 1423 a rovněž jej zdůvodnil nebezpečím 
ze strany husitů (tamtéž, s. 190–192).
14 O vyplenění a poničení kostelů husity jsme v papežských registrech informováni již roku 
1421 v Třebíči (tamtéž, s. 201–204), 1427 v Hošticích na Vyškovsku (tamtéž, s. 204–206), 
1430 v Německé Cerekvi na Opavsku (dnes Nowa Cerekwia; viz tamtéž, s. 206–207) a 1433 
v Brankovicích na Bučovicku (tamtéž, s. 208–209). 
15 Jde o případ konverze svitavského plebána v roce 1421 (tamtéž, s. 209–212). 
16 Mám na mysli Válkův seriál pěti studií se shodným podtitulkem Studie k dějinám 
husitské revoluce na Moravě I–V, jež vycházely v letech 1979–1988 postupně ve sbornících 
Studia Comeniana et historica a Jižní Morava a nově byly otištěny v publikaci V á l k a ,  J.: 
Husitství na Moravě, s. 9–147.
17 Srov. E l b e l ,  P.: Zlomek.
18 Tyto listiny jsou rozptýleny po celé Moravě, řadu z nich zaznamenává W o l n y , 
Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren. Abt. I. Olmützer Erzdiöcese, Bd. 1–5. Brünn 
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Jak bylo řečeno výše, pro dobu husitské revoluce máme kromě ku-
riálních písemností k dispozici také různé prameny lokálního charakteru. 
I ty jsou zpravidla velmi stručné, většinou jde o náhodné zmínky v různých 
listinách či poznámky v kronikách. Přesto existuje několik velmi zajímavých 
výjimek, kdy prameny prozrazují o osudu některých far a farářů pozoru-
hodné podrobnosti. Přitom se zpravidla jedná o velmi různé situace, které 
vhodně ilustrují různé formy desintegrace farní sítě.

*  *  *

Tato studie je věnována jednomu konkrétnímu fenoménu: migraci 
venkovského farního kléru do katolických měst během husitské revoluce. 
Po obecnějším uvedení do této problematiky na základě útržkovitých 
pramenů z různých oblastí Moravy se obrátím k jednomu dobře doku-
mentovanému případu a provedu rozbor pozoruhodné skupiny listin vzta-
hujících se k dlouhodobému pobytu faráře Lukáše z Budkova v blízkém 
městě Jemnici (vzdálenost mezi Budkovem a Jemnicí činí vzdušnou čarou 
7,5 km, po silnici 10 km). Listiny pocházejí z let 1428 a 1432 a dochovaly 
se zcela náhodně ve třech různých archivech, jedna dokonce ve dvou 
vyhotoveních.19 V příloze studie jsou in extenso vydány (písmena A–C).

Otázce migrace katolického duchovenstva z venkova do pevných krá-
lovských měst na husitské Moravě věnoval pozornost již katolický historik 
Augustin Neumann,20 který dospěl k závěru: „Když z venkova prchalo kněžstvo 
do měst, tedy tím dosáhl moravský kult toho rázu: na venkově se o něm nedalo 
skoro ani mluviti, zatím co ve městech stál na vysokém stupni.“  21 Z Neuman-
nových prací vysvítá tendence zveličit utrpení katolického kléru za husitské 
revoluce a vykreslit katolické duchovní v co možná nejpříznivějším světle 
– v opozici k převládající představě morální zkaženosti katolického kléru 

1855–1863; Abt. II. Brünner Diöcese, Bd. 1–4. Brünn 1856–1861, passim. O činnosti Viléma 
z Kolína, důležité osobnosti moravské církve polipanského a poděbradského období srov. 
D ř í m a l ,  Jaroslav: Biskup Vilém z Kolína. ČMM 55, 1931, s. 1–42.
19 Jedná se o listinu z 21. prosince 1428, dochovanou ve dvou vyhotoveních v archivu 
města Znojma (dnes Moravský zemský archiv [dále MZA] Brno – Státní okresní archiv 
[dále SOkA] Znojmo, Archiv města [dále AM] Znojmo, listina č. 92; edice níže v příloze 
pod písmenem A) a v archivu louckého kláštera (dnes MZA Brno, E 57 Premonstráti Louka, 
sg. L 27), a o dvě listiny z 21. července 1432, z nichž první se dochovala přímo v archivu 
budkovské fary (listinu jsem studoval v MZA Brno – SOkA Třebíč, Farní úřad Budkov, listina 
č. 1, nedávno však byla spolu s dalšími fondy farních archivů předána do Diecézního archivu 
Biskupství brněnského v Rajhradě; edice je publikována níže v příloze pod písmenem B, 
nicméně listinu otiskl již B í l ý ,  Jiří: Pergamenová listina v Budkově z r. 1432. Od Horácka 
k Podyjí – Vlastivědný sborník západní Moravy 12, 1935–1936, s. 35–37, 74–76) a druhá 
v archivu města Znojma (dnes MZA Brno – SOkA Znojmo, AM Znojmo, listina č. 87; edice 
v příloze pod písmenem C). 
20 Srov. zejména N e u m a n n ,  Augustin: Z dějin bohoslužeb v době husitské. Hradec 
Králové 1921, s. 140–147 (kapitola „Stav bohoslužeb za válek husitských“).
21 Tamtéž, s. 145.
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před husitskou revolucí.22 Proto tolik nepřekvapuje, že některé jím uvá-
děné příklady jsou více než sporné.23 Vedle toho ovšem Neumann přináší 
také několik jednoznačných a vcelku ilustrativních příkladů. Především 
zmiňuje vyšetřování, které bylo vedeno roku 1435 legáty basilejského 
koncilu během jejich pobytu v Brně proti moravským minoritům obvině-
ným z konání bohoslužeb a vysluhování svátostí cizím farníkům. Podle 
tvrzení vyslýchaných brněnských minoritů se toto obvinění vztahovalo 
pouze na členy konventů v Olomouci a v jiném moravském městě, jehož 
jméno si původce příslušného pramene – jeden z legátů Jiljí Charlier – 
nezapamatoval. Brněnští minorité nicméně své olomoucké spolubratry 
hájili, neboť v okolí Olomouce prý mnoho kněží uprchlo kvůli útokům 
(insultus) táborů od svých farních kostelů. Aby jejich farníci nezůstali zcela 
bez bohoslužeb, dovolili jim prý jejich faráři docházet za bohoslužbami 
do města Olomouce, kde pak tito lidé navštěvovali právě minoritský kon-
vent.24 Přestože pramen neříká, kam uvedení faráři uprchli, lze se podle 
mého názoru nejspíše domnívat, že s nejvyšší pravděpodobností sami 
pobývali rovněž v Olomouci (případně v nedaleké Litovli, Šternberku či 
Uničově – mimo husitské epizody v dějinách posledních dvou měst). Zde 
ovšem pochopitelně nemohli sloužit bohoslužby svým farníkům a byli rádi, 
pokud nalezli uplatnění jako oltářníci nebo alespoň střídníci.

22 Vyvážené zhodnocení Neumannovy osobnosti a díla podal Z a o r a l ,  Roman: Augus-
tin Alois Neumann 1891–1948. In: Historiografie Moravy a Slezska. Svazek I. Ed. Ivo Barteček. 
Olomouc 2001, s. 119–137. Zde na s. 126–127 o Neumannově úsilí o beatifikaci katolických 
mučedníků husitské doby, jehož výsledkem byla především kniha N e u m a n n ,  A.: Katoličtí 
mučedníci doby husitské. Hradec Králové 1927. 
23 Tak např. konstatování (týkající se ovšem problému emigrace z diecéze, nikoliv 
migrace do královských měst), že „roku 1419 začalo asi býti nesnesitelno na Slovácku, neboť 
kněz Martin z Koryčan odcházel do pražské arcidiecése do Přestěnic“, založil N e u m a n n ,  A.: 
Z dějin bohoslužeb, s. 141, na zápisu v konfirmační knize pražské arcidiecéze, v němž se ov-
šem pouze lapidárně konstatuje, že Martin z Koryčan, kněz olomoucké diecéze, získal cridu 
k farnímu kostelu v Přísečnicích: „A. d. M oCCCC oX o [sic] die 23 Dec. data est crida d. Martino 
de Kory czano presb. Olom. dioc. ad eccl. in Przesstienicz, per resign. d. Bartholomei vlt. rect. vac. ad 
present. d. Alssonis de Schomberg domini in Prssenstein, dicte eccl. patr. Exec. pleb. in Claustrello.“ 
(Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber septimus. Ab 
anno 1410 usque ad annum 1419. Ed. Josef Emler. Pragae 1886, s. 294.) Není zde tedy vůbec 
řečeno, že Martin předtím v Koryčanach působil, toto městečko mohlo být pouze místem jeho 
původu. Už vůbec se pak nezmiňuje, že by z olomoucké diecéze odcházel pro perzekuci ze 
strany husitů; migrace kleriků z diecéze do diecéze byla častým jevem pozdního středověku, 
pro nějž konfirmační knihy pražské arcidiecéze nabízejí množství dokladů.
24 N e u m a n n ,  A.: Z dějin bohoslužeb, s. 144. Jeho výklad jsem mírně upravil v souladu 
s pramenem, z něhož zde hlavní pasáž ocituji: „Ad tercium [punctum – P. E.] dixerunt, quod non; 
sed est verum, quod in conventu Olomucensi et adhuc uno alio, cuius nomen ignoro, ministraverunt 
sacramentum eucharistie pluribus, sed hoc fuit de licencia suorum plebanorum, qui propter insultus 
Taboritarum non manebant in ecclesiis suis parochialibus, et sic volebant, quod irent parochiani 
Olomich et ibi comunicarent.“ (Aegidii Carlerii liber de legationibus concilii Basiliensis pro reduc-
tione Bohemorum. Ed. Ernestus Birk. In: Monumenta conciliorum generalium seculi decimi 
quinti. Concilium Basiliense. Scriptorum tomus primus. Vindobonae 1857, s. 359–700, zde 
s. 561–562.)
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S problematickým uplatněním kněží uprchlých do královských měst 
souvisí další příklad citovaný Neumannem. Jedná se o listinu markraběte 
Albrechta ze 17. prosince 1430, jíž markrabě učinil narovnání mezi fará-
řem od sv. Michala a znojemskými měšťany, resp. nižším duchovenstvem 
při uvedeném kostele. Albrecht zde faráři mj. nařizuje, aby cizím kněžím 
povolil sloužit ve svém kostele bohoslužby, pokud se prokáží, že mohou 
sloužit.25 Vedle těchto dvou příkladů se Neumann zastavil též u osudů 
faráře z Budkova u Jemnice, kterému se budu podrobně věnovat níže.

Samostatný drobný příspěvek věnoval otázce migrace katolického 
kléru do královských měst Rudolf Hurt.26 Povšiml si notářského instru-
mentu o provedení investitury k faře ve Valči na patronátu vilémovských 
benediktinů, jenž byl vystaven 1. září 1431 v Brně a je dochován v archivu 
břevnovského kláštera.27 14. srpna 1431 vydal olomoucký generální vikář 
a oficiál Pavel z Prahy v Brně konfirmační listinu, jíž k prezentaci vilé-
movského opata Václava udělil převorovi téhož kláštera Mikulášovi farní 
kostel ve Valči, uprázdněný smrtí vilémovského mnicha Haška. 28. srpna 
pak týž generální vikář mandátem daným v Olomouci nařídil duchovním 
olomoucké diecéze, aby provedli akt investitury a Mikuláše nebo jeho zá-
stupce uvedli v držbu valečského kostela a jeho statků. S tímto mandátem 
v ruce se Mikuláš obrátil na plebána kolegiátního kostela sv. Petra v Brně 
Štěpána, jenž hned 1. září provedl akt investitury vložením své superpelice 
na Mikuláše. Vzhledem k tomu, že k farnímu kostelu ve Valči nebyl „kvůli 
tyranii tamních kacířů“ bezpečný přístup, proběhla investitura v kostele 
sv. Petra v Brně. Tzv. introdukce, uvedení do držby farního kostela a jeho 
statků, však proběhnout nemohla. Mikuláš se stal valečským farářem pouze 
de iure, reálně sídlil spolu s opatem Václavem a větší částí vilémovského 
konventu na jiné patronátní faře vilémovského kláštera – v jihomoravských 
Uherčicích, případně v rajhradském klášteře nebo v Brně.28 Toto ovšem 
není jediný doklad k naší problematice v citovaném notářském instrumentu; 

25 Listinu, dochovanou v MZA Brno – SOkA Znojmo, AM Znojmo, listina č. 85, vydal 
N e u m a n n ,  A.: Církevní jmění za doby husitské (se zřetelem k Moravě). Olomouc 1920, 
s. 196–200, č. III, zde s. 198: „Auch sprechen wir, daz der pfarrer die frömden priester in der 
kirchen bay sant Michel sol laßen mess lesen zu zimlichen zeiten, doch also, daz er sein Ermarnuß 
hat, als er von Geseczen wegen geschriebener Rechten pflichtig ist, ob sie darczu fugleich sein, oder 
nicht.“
26 H u r t ,  Rudolf: Příspěvek k dějinám husitství na Moravě. Vlastivědný věstník moravský 
(dále VVM) 4, 1949, s. 113–114.
27 NA Praha, ŘB – Benediktini Břevnov, inv. č. 255, sg. B X 298. Přetištěno v Monumen-
ta historica Boemiae nusquam antehac edita. Tomus IV. Ed. Gelasius Dobner. Pragae 1779, 
s. 419–421; nově E l b e l ,  P.: Kapitoly, s. 415–417, č. 5.
28 K vilémovskému klášteru srov. V l č e k ,  Pavel –  S o m m e r ,  Petr –  F o l t ý n , 
Dušan a kol.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1998, s. 685–686; k uherčické faře jako do-
časnému sídlu vilémovských opatů srov. F o l t ý n ,  Dušan a kol.: Encyklopedie moravských 
a slezských klášterů. Praha 2005, s. 692; nově k Vilémovu S o m e r ,  Tomáš –  Š r á m e k , 
Josef: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541). Praha 2010, 
k husitskému a pohusitskému období viz na s. 39–44.
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Rudolf Hurt poukázal také na jeho pozoruhodnou svědečnou řadu, v níž 
vystupují katoličtí plebáni několika moravských a českých farních kostelů, 
kteří zřejmě nemohli rezidovat na svých farách z důvodu husitské dominan-
ce v daném místě. Konkrétně se jednalo o plebány Jakuba z Bystřice nad 
Pernštejnem, Matěje z Doubravníku, Jana z Troubska a Vavřince z Poličky.29

S výjimkou Troubska jde o lokality příslušející husitské vrchnosti 
(Bystřice a Doubravník) anebo husity dobyté (věnné město Polička). 
Proto můžeme dát Hurtovi za pravdu, že uvedení kněží v Brně patrně 
nalezli dočasný azyl. Pokud jde ale o Troubsko, je potřeba Hurtovy zá-
věry poopravit. Pobyt tamního plebána v Brně nemusel mít s husitskými 
válkami žádnou souvislost, neboť troubská fara byla jednou z prebend 
brněnské kapituly a jako taková byla buď přímo spravována příslušným 
kanovníkem – farářem, anebo jeho vikářem či nájemcem.30 Farář Jan byl 
tedy s nejvyšší pravděpodobností také brněnským kanovníkem, což jeho 
pobyt v Brně vysvětluje. Z ojedinělé zmínky o jeho přítomnosti ve městě 
nelze vyvozovat, zda spravoval troubskou faru prostřednictvím vikáře 
nebo osobně a v den vydání listiny náhodou přijel v nějaké úřední věci 
do Brna. Už vůbec se nelze z této zmínky dohadovat, jak fungovala v této 
době farní správa v Troubsku, zda a do jaké míry byla či nebyla narušena 
husitskou revolucí (můžeme myslet především na vliv táborských posádek 
v Ivančicích a Moravském Krumlově).

Navzdory uvedené připomínce je ovšem i listina publikovaná Hurtem 
jedním z mnoha dokladů fenoménu migrace farního kléru do katolických 
měst. Nejen v Brně, ale též v Olomouci, Znojmě a Jihlavě lze za husitských 
válek doložit kratší či delší pobyt řady plebánů z celé olomoucké diecéze, 
kteří se snažili získat kanonikát nebo vikářství v olomoucké či brněnské 
kapitule, případně různá kaplanská a oltářnická beneficia v kapitulních 
a farních kostelech, anebo v uvedených městech jen tak pobývali. Mnoho 
podobných případů bychom nepochybně nalezli i v českých katolických 
městech, například v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Plzni, 
Chebu či Mostě.31

29 H u r t ,  R.: Příspěvek, s. 114, doslova konstatuje: „Fakt, že všichni tito kněží dleli v Brně, 
není tak ve spojitosti s uvedením převora Mikuláše na faru valečskou, jako spíše s tím, že jako on 
neměli i oni přístupu ke svým kostelům pro nepřízeň a pronásledování stoupenců druhého nábo-
ženského směru. […] Tento hromadný pobyt tolika cizích kněží v Brně a jejich přítomnost náhodné 
a předtím nijak připravené instalace valečského faráře ukazuje, že Brno bylo tenkrát útočištěm všem 
kněžím, kteří u svých kostelů nemohli vydržet pro nepříznivý postoj příznivců Husova učení.“
30 Srov. W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie II/1, s. 231–235, který mj. jmenuje několik 
troubských farářů, kteří se výslovně uvádějí jako brněnští kanovníci. Faráře Jana dokládá 
vedle naší zmínky z roku 1431 ještě k létům 1434 a 1436.
31 Obecně k situaci českého katolického kléru za husitské revoluce srov. Š m a h e l , 
František: Pražská církevní provincie ve víru husitské revoluce. Acta Universitatis Carolinae – 
Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31/1, 1991, s. 107–115. V současné době se pro-
blematice exilu katolického kléru v rámci Čech i za jejich hranicemi věnuje Ondřej Vodička, 
jenž poukazuje na význam hradů katolické strany jako útočišť katolických kleriků – srov. např. 
V o d i č k a ,  Ondřej: Hrad Bezděz jako katolické centrum za husitských válek. Rekonstrukce 
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Problémem je, že zdaleka ne u všech těchto plebánů můžeme jejich 
pobyt v královském městě automaticky dávat do spojitosti s perzekucí ze 
strany husitů. Městské prostředí přitahovalo venkovský farní klérus také 
v době předhusitské i po husitských válkách. Ve městě bylo možné profi-
tovat z nejrůznějších zbožných odkazů a početných zádušních mší, jejichž 
zřizování si na venkově mohla dovolit víceméně jen šlechta. Navíc bylo 
ve městech možné potkávat osoby odpovídajícího společenského posta-
vení, vzdělání a zájmů, půjčovat si knihy, pěstovat či podporovat kvalitní 
liturgickou hudbu atd. Proto mnozí plebáni usilovali i v době míru o zís-
kání papežské dispenze z rezidenční povinnosti a místo působení u svého 
farního kostela, který spravoval vikář, přesídlovali do měst.

Rozlišit tuto přirozenou migraci farního kléru do měst od migrace 
vynucené mimořádnou revoluční situací je obtížné. Bylo by třeba provést 
složitou prosopografickou analýzu duchovenstva přinejmenším ve čtyřech 
největších moravských královských městech v širším časovém horizontu, 
i když je dost pravděpodobné, že by takový výzkum ztroskotal na nedostat-
ku relevantních pramenů. Proto je nutné spokojit se s konstatováním exis-
tence migrace venkovského farního kléru do katolických měst a rezignovat 
na poznání její kvantity. Můžeme se však pokoušet poznat z jednotlivých 
nesporných a lépe dokumentovaných příkladů charakter tohoto jevu. 

Tím už se dostáváme k naší případové sondě – k případu faráře z Bud-
kova u Jemnice. Než se budeme moci podívat na avizovaný soubor listin, 
bude ještě nutné shrnout základní topografické údaje o dějinách lokalit, 
vystupujících v našem „příběhu“: budkovské farnosti a panství, přilehlého 
oponěšického statku a v neposlední řadě města Jemnice.

*  *  *

Budkovská fara je prvně doložena roku 1359, kdy se mezi svědky 
listiny slavonického plebána Jana objevuje Alexandr, plebán v Budkově 
a děkan bítovského distriktu.32 Patronát se poprvé uvádí k roku 1360 
v brněnských zemských deskách33 a po celý pozdní středověk patřil místní 

bezdězské katolické enklávy a církevních poměrů v souvisejících lokalitách mezi léty 1419–1436. 
Bezděz 22, 2013, s. 5–35; t ý ž :  Mikuláš z Házmburka na Kosti a kostecká katolická enkláva 
v době husitské. Z Českého ráje a Podkrkonoší 26, 2013, s. 220–226.
32 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. IX. Band. Vom Jahre 1356–1366. Ed. Vincenz 
Brandl. Brünn 1975, s. 109–110, č. 136; srov. J o k e š ,  Petr: Farní organizace na středověké 
západní Moravě. Brno 2011, s. 30–31. W o l n y ,  G.: Kirchliche Topographie II/3, s. 316–318, 
klade první zmínku o budkovské faře s odvoláním na zemské desky do roku 1366 a tento 
letopočet pak pronikl do topografické literatury; naposledy viz N e k u d a ,  Vladimír a kol.: 
Moravskobudějovicko – Jemnicko. (Vlastivěda moravská). Brno 1997, s. 721.
33 Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. I. Text der Brünner Cuda (1348–1466). 
Edd. Peter Chlumecky – Josef Chytil – Carl Demuth – Adolf Wolfskron. Brünn 1856 (dále 
ZDB I), kn. III, č. 506, s. 41.
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vrchnosti, což pro 14. a 15. století dokládá několik deskových vkladů.34 
Nezávisle na nich potvrzuje vykonávání patronátu vrchností též pramen 
církevní provenience – zápis ve zlomku olomoucké konfirmační knihy 
z roku 1453.35 

Tyto lapidární informace lze v jednom podstatném ohledu doplnit 
z výše zmíněných tří listin, z nichž mimo jiné vyplývá, že do obvodu 
budkovské farnosti vedle vlastního Budkova (a patrně i dalších lokalit 
budkovského zboží) náležely rovněž blízké Oponěšice, tvořící stejně jako 
Budkov centrum malého deskového statku. Všechny tři listiny se totiž 
týkají dotace kaplanského místa a zádušních mší za zesnulé příslušníky 
rodiny oponěšických vladyků v budkovském farním kostele; v jedné ze 
tří listin navíc budkovský farář disponuje farním desátkem z Oponěšic. 
V souvislosti s tím jistě není náhoda, že se budkovský farář Řehoř objevuje 
mezi svědky na listině Jakuba z Oponěšic z roku 1408, jíž dotoval oltář 
sv. Doroty ve farním kostele P. Marie v Budči.36

Rozsah a proměny držby budkovského statku lze sledovat od poloviny 
14. století – byť s jistými mezerami – v brněnských zemských deskách. 
Poprvé je Budkov zmíněn roku 1353, kdy jej držel jistý Jan z Budkova,37 
jenž pak roku 1360 intabuloval budkovské zboží, tvořené hradem (později 
označovaným jako tvrz), vsí Budkovem a několika přilehlými vesnicemi 
či díly vesnic, za 2000 hřiven grošů bratřím Jeníkovi Staršímu a Jeníkovi 
Mladšímu z Mezimostí.38 Někdy v poslední čtvrtině 14. století budkovské 
panství – snad z titulu odúmrti – připadlo markraběti Joštovi, jenž je 
propůjčil lénem rakouskému šlechtici Mikuláši Pillungovi z Gilgenbergu. 
Roku 1398 markrabě lenní status Budkova zrušil a daroval jej se vším pří-
slušenstvím včetně farního patronátu Petrovi Plumlovskému z Kravař.39 
Petr z Kravař pak v roce 1406 budkovský statek prodal Zderadu Strnadovi 
z Němčic, jenž se začal podle Budkova psát.40 Budkovské zboží se během 
padesáti let poněkud zmenšilo, ale z pohledu nižší šlechty se stále jednalo 
o poměrně rozsáhlý majetek.

34 Srov. ZDB I, kn. IV, č. 439, s. 67 (1366); ZDB I, kn. VIII, č. 37, s. 216 (1398); ZDB I, 
kn. VIII, č. 603, s. 250 (1406); ZDB I, kn. XIII, č. 111, s. 402 (1464).
35 ZAO-O, ACO, kniha č. 129, f. 2v ( E l b e l ,  P.: Kapitoly, s. 428): Martin z Dobřan, 
komisař in spiritualibus olomoucké biskupské kurie, konfirmuje budkovského faráře k pre-
zentaci budkovského pána, Viléma z Miličína na Blansku.
36 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. XIV. Band. Vom Jahre 1408–1411. Ed. Berthold 
Bretholz. Brünn 1908, s. 55–57, č. 53. Hlavním motivem této fundace byl zřejmě příbuzenský 
vztah mezi donátorem a farářem v Budči, jímž byl v té době Jakubův bratr Jan z Oponěšic. 
37 ZDB I, kn. II, č. 62, s. 16.
38 ZDB I, kn. III, č. 506, s. 41.
39 ZDB I, kn. VIII, č. 37, s. 216. Donaci zmiňuje B a l e t k a ,  Tomáš: Páni Kravař. 
Z Moravy až na konec světa. Praha 2004, s. 95.
40 ZDB I, kn. VIII, č. 603, s. 250. Vladycká rodina s dvěma kohoutími hlavami ve štítě 
je prvně doložena na zaniklé vsi Krvavé u Horních Dubének, teprve 1385 koupil Zderad 
Strnad z Krvavého Němčice, které roku 1407 – vzápětí po koupi Budkova – odprodal. Srov. 
P i l n á č e k ,  Josef: Staromoravští rodové. Brno 19963, s. 195.
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Osudy budkovského statku za husitské revoluce nelze za současného 
stavu poznání a vzhledem k nedostatku pramenů jasně podchytit. Jedno-
značné zprávy o proměnách držby Budkova v této době přinášejí teprve 
po husitských válkách obnovené zemské desky, do nichž byly roku 1437 
učiněny rovnou tři vklady na budkovské zboží. Prvním z nich je vklad 
dědického spolku na budkovský statek mezi jeho vlastníkem Bernardem 
Strnadem z Budkova, Benešem z Miličína na Rudolci a Závišem z Kostel-
ce.41 Uzavření spolku bylo nepochybně staršího data, roku 1437 byl již 
Bernard z Budkova mrtev a budkovské zboží držel Beneš z Miličína, což 
potvrzují zbývající dva vklady. Ve druhém vkladu zapsal Beneš z Miličína 
své ženě Elišce z Budkova na budkovském zboží vdovské věno 250 kop 
grošů;42 předmětem třetího vkladu je pak majetkový spolek mezi Benešem 
z Miličína a jeho strýcem, olomouckým biskupem Pavlem (1434/35–1450), 
na všechny Benešovy statky na Moravě, mezi nimiž vedle Rudolce a dalších 
držav figuruje také Budkov.43

Z uvedených tří deskových vkladů vyplývá, že někdy během dlou-
hého uzavření zemských desek v letech 1420–1437 se Beneš z Miličína 
na Rudolci oženil s Eliškou z Budkova, jejíž bratr nebo otec Bernard 
z Budkova jej vzal na spolek na budkovský statek, načež někdy během 
husitských válek zemřel. Z titulu spolku pak budkovský statek přešel 
do rukou pánů z Miličína, významného šlechtického rodu původem z již-
ních Čech.44 Sňatkové spojení budkovských vladyků a katolických pánů 
z Miličína na Rudolci, z nichž pocházel také zmíněný olomoucký biskup 
Pavel, nasvědčuje tomu, že i Bernard z Budkova nejspíše patřil ke katolic-
ké straně. Lze se tedy domnívat, že budkovská tvrz za husitské revoluce 
náležela k opevněným bodům katolické strany v oblasti. Beneš z Miličína 
ovšem na budkovské tvrzi nerezidoval; jeho hlavním sídlem zůstal Rudolec 
a z Budkova pouze pobíral příjmy. Je vůbec otázkou, zda budkovská tvrz 
přečkala vřavy husitských válek, neboť ve vkladech z roku 1437 se ve výčtu 
majetků tvořících budkovské zboží vůbec nezmiňuje a v deskovém vkladu 
z roku 1464 se explicitně uvádí pouze dvůr a tvrziště (cum [...] curia, loco 
municionis),45 byť ve druhém vkladu z téhož roku se opět objevuje zmínka 
o tvrzi i dvoru (cum municione, curia arature).46 Rozpor lze vysvětlit nejspíše 
tím, že podkladem obou deskových zápisů byly kupní smlouvy, vzniklé 
v jistém časovém odstupu a vložené do desek společně po jejich otevření 
roku 1464. Mezi oběma prodeji mohla být budkovská tvrz znovu obnovena 
novým držitelem Budkova Dobešem z Rohozova.47

41 ZDB I, kn. XII, č. 183, s. 338.
42 ZDB I, kn. XII, č. 190, s. 339.
43 ZDB I, kn. XII, č. 194, s. 340.
44 K rodu srov. P i l n á č e k ,  J.: Staromoravští rodové, s. 84.
45 ZDB I, kn. XIII, č. 100, s. 401.
46 ZDB I, kn. XIII, č. 111, s. 402.
47 Tvrz se dochovala ve hmotě pozdějšího renesančního zámku, zejména jeho mohutné 
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Kdy přesně přešel Budkov z rukou pánů z Miličína na Dobeše z Ro-
hozova, není známo, muselo se tak stát někdy v rozmezí let 1453–1464,48 
přičemž následně byl v témže časovém rozmezí realizován i další prodej 
budkovského zboží bratřím Janu a Václavovi z Pálovic.49 V tomto bodě snad 
můžeme středověkou topografii budkovského panství opustit a přesunout 
naši pozornost k sousednímu oponěšickému statku.50

První zmínka o vsi Oponěšicích se nachází rovněž v brněnských zem-
ských deskách, a to již k roku 1351, kdy je doložen Vilém z Oponěšic.51 
Po celou dobu předhusitskou a husitskou pak ves byla v majetku vladyckého 
rodu s třemi klasy ve štítě, píšícího se podle ní.52 V poslední třetině 14. 
a v prvních dvou dekádách 15. století, v letech 1371–1420, v pramenech 
vystupuje Jakub či Jakoubek z Oponěšic.53 Počínaje našimi listinami, tj. 
od roku 1428, až do roku 1440 se na Oponěšicích uvádí Jakubův vnuk 
Jan.54 O dějinách oponěšického zboží po husitských válkách mnoho nevíme, 
zemské desky zmiňují Oponěšice teprve roku 1496, kdy Jan z Oponěšic 
vzal na spolek na tvrz a statek Oponěšice Havla z Batelova a jeho syny.55 
V tomto deskovém vkladu je také prvně doložena oponěšická tvrz, která 
však s nejvyšší pravděpodobností stála již kolem poloviny 14. století.56 Ještě 

vstupní věže, v níž se zachovaly pozdně gotické portály. Srov. N e k u d a ,  Vladimír – 
U n g e r ,  Josef: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno 1981, s. 86–88 (foto na s. 87, obr. č. 52); 
nově o budkovské tvrzi P l a č e k ,  Miroslav: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, 
hrádků a tvrzí. Praha 2001, s. 137–141. Zatímco Nekuda a Unger ponechávají zmínku o „místu 
tvrze“ bez povšimnutí, Plaček se pokouší o vysvětlení: „Kolize názvů [Budkov s místem tvrze 
a Budkov s tvrzí – P. E.] vypovídá o poboření tvrze, ale také svědčí o možné opravitelnosti. K obnově 
záhy také došlo, neboť v Budkově se na sedmdesát let usadili Čeloudové a tvrz se roku 1490 znovu 
připomíná.“
48 Ještě roku 1453 prezentoval kněze ke zdejšímu kostelu Vilém z Miličína na Blansku, 
Benešův syn a prasynovec biskupa Pavla – viz ZAO-O, ACO, kniha č. 129, f. 2v ( E l b e l ,  P.: 
Kapitoly, s. 428).
49 ZDB I, kn. XIII. č. 100 a 111, s. 402.
50 Základní přehled srov. N e k u d a ,  V. a kol.: Moravskobudějovicko – Jemnicko, s. 771. 
K tvrzi velice stručně N e k u d a ,  V. –  U n g e r ,  J.: Hrádky a tvrze, s. 230; podrobněji 
P l a č e k ,  M.: Ilustrovaná encyklopedie, s. 458–459; především pak S a d í l e k ,  Jaro-
slav: Středověká tvrz v Oponešicích na Třebíčsku. In: Castellologica Bohemica 7. Praha 2000, 
s. 215–223.
51 ZDB I, kn. II, č. 46 a 47, s. 15.
52 Genealogii rodu podává P i l n á č e k ,  J.: Staromoravští rodové, s. 189, ovšem s řadou 
nepřesností. 
53 K roku 1371 srov. ZDB I, kn. V, č. 347, s. 87 a č. 352, s. 88; k roku 1420 srov. listiny 
z 25. března v MZA Brno, G 4 Listiny Františkova muzea, sg. IV/3, a z 24. června v MZA 
Brno, G 2 Nová sbírka, sg. 176/2. Množství odkazů mezi oběma daty vynechávám. Původně 
jsem se ve shodě s Pilnáčkem domníval, že se jednalo o dvě osoby, Jakoubka či Jakuba 
staršího a Jakoubka mladšího; Mgr. Stanislav Vohryzek mne však upozornil, že se muselo 
jednat o jedinou – na svou dobu dosti dlouhověkou – osobu.
54 K roku 1440 viz Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů 
domácích i cizích. X. Ed. Josef Kalousek. Praha 1890, s. 256–258, č. 12, zde s. 257 (jedná se 
o moravský landfrýd z 28. ledna 1440).
55 Moravské zemské desky. II. svazek řady brněnské 1480–1566. Ed. Tomáš Kalina. Brno 
1950, kn. XVII, č. 3, s. 78. 
56 Existence tvrze již ve 14. století je logickou dedukcí, která plyne z faktu, že Oponěšice 
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zbývá podotknout, že vladykové z Oponěšic minimálně v době předhusitské 
a husitské náleželi do sféry vlivu pánů z Lichtenburka na Bítově; zřejmě 
je můžeme považovat za příslušníky bítovské klientely.

Na závěr topografického exkurzu zbývá krátce pohlédnout na osudy 
města Jemnice za husitských válek. Jemnice patřila k méně významným 
moravským královským městům a spolu s většinou měst této kategorie 
sdílela ve 14. a 15. století úděl častých zástav.57 Již v první polovině 
14. století drželi Jemnici v zástavě Lichtenburkové, Karel IV. se ovšem 
zasadil o vyplacení města, které se mělo znovu stát základnou zeměpanské 
moci v kraji, pomalu ovládaném Lichtenburky. V zeměpanských rukou 
pak město zůstalo po celou dobu vlády lucemburských markrabat. Ještě 
z doby moravské vlády Václava IV. máme k letům 1414 a 1417 doloženo, 
že Jemnice odváděla královské komoře zvláštní berni.58 Brzy po nástupu 
Zikmunda Lucemburského na trůn se však situace změnila.

Když Zikmund 28. března 1421 ve Znojmě konfirmoval jemnická 
městská privilegia, neučinil žádnou zmínku o nějakém zástavním držiteli.59 
Již ze 7. července 1421 ovšem pochází listina, jíž Zikmund Jemnici společně 
s Jihlavou, Znojmem, Pohořelicemi a Českými Budějovicemi zastavil svému 
zeti Albrechtovi v mimořádně vysoké sumě 200 000 uherských zlatých, což 
byla částka, vyjadřující Albrechtovy dosavadní i budoucí náklady ve válce 
proti husitům.60 V téže listině Zikmund uvádí, že již dříve zapsal na Jemnici 

byly sídlem šlechtického rodu. Jak uvádí P l a č e k ,  M.: Ilustrovaná encyklopedie, s. 459, 
stavebně-historický průzkum pozůstatků tvrze, dochovaných ve hmotě sýpky v areálu ně-
kdejšího vrchnostenského dvora (dnes lihovaru), nemůže stáří objektu objasnit – pomohl by 
snad pouze podpovrchový archeologický výzkum. S a d í l e k ,  J.: Středověká tvrz, s. 222, 
soudí, že tvrz patrně pochází již z první poloviny 14. století. 
57 Ke středověkým dějinám Jemnice srov. C h a l o u p k a ,  Gracián: Jemnice do počátku 
16. století. VVM 7, 1952, s. 1–17, 49–57, 97–107; Eva Nováčková v publikaci N e k u d a ,  V. 
a kol.: Moravskobudějovicko – Jemnicko, pro dobu husitskou s. 689, a naposledy Miroslav Plaček, 
Marek Vařeka a Petr Čehovský v publikaci T ř í s k a ,  Jiří a kol.: Dějiny Jemnice. Jemnice 
2010, pro dobu husitskou s. 75–79.
58 Srov. Archiv český. XL/1. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425–1442. Svazek první. 
Předmluvy. Úvody. Text. Ed. František Hoffmann. Jihlava – Praha 2004, s. XXIX.
59 Zikmundova konfirmace jemnických privilegií se dochovala pouze v opise z 19. sto-
letí v tzv. Zlobického sbírce, jež je uložena v MZA Brno, G 11 Sbírka rukopisů Františkova 
musea, sg. 31/2, f. 311r–312r; regest listiny viz J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Regesten 
Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Herausgegeben von 
Karel Hruza. Band 1: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und 
Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien – Köln – 
Weimar 2012 (dále RI XI NB/1), s. 91–92, č. 34. V literatuře byla Zikmundova listina dosud 
známa pouze z regestu obsaženého v novověkých konfirmacích dochovaných v archivu 
města Jemnice – k nim srov. P l e v o v á ,  Marie: Konfirmace privilegií města Jemnice v 17. 
a 18. století. Sborník archivních prací 56, 2006, s. 3–68, zde s. 12.
60 Zikmundova zástavní listina je vlastně primárně spojeneckou smlouvou mezi Zik-
mundem a Albrechtem za účelem války proti husitům. Dochovala se v opise ze 16. století 
v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (dále HHStA Wien), Codex 13 weiß, „Österreichisches 
Diplomatar 1353–1441“, f. 109r–112r. Poprvé ji vytěžil ve své nevydané disertaci R u d o l f , 
Karl: Die Markgrafschaft Mähren und Herzog Albrecht V. von Österreich. Salzburg 1973, s. 80–85; 
naposledy srov. E l b e l ,  Petr unter Mitarbeit von B á r t a ,  Stanislav und Z i e g l e r , 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=SAP


423

M I G R A C E  V E N K O V S K É H O …

1200 kop Janovi z Lichtenburka na Cornštejně, a povoluje Albrechtovi, aby 
bítovskou zástavu vyplatil a příslušnou částku si připsal k sumě 200 000 
zlatých.61 V září 1421 připsal Zikmund Albrechtovi na stejných pěti městech 
dalších 200 000 zlatých na pojištění věna i obvěnění své dcery Alžběty,62 
načež 10. prosince Albrechtovi k astronomické zástavní sumě 400 000 
zlatých připsal ještě v této souvislosti zanedbatelnou částku 500 kop gro-
šů, které Albrecht mezitím zaplatil Janovi z Lichtenburka na Cornštejně 
za účelem vyplacení jemnické zástavy.63 Nestandardní finanční transakce 
mezi Zikmundem a Albrechtem v roce 1421 a jejich politické pozadí zde 
nemohu detailně rozebírat. Postačí shrnout, že Jemnice byla Zikmundem 
zřejmě na počátku jeho vlády zapsána Lichtenburkům, dlouhodobě usilují-
cím o její ovládnutí, ale již v červenci 1421 následovala zástava Albrechtovi, 
který se města ujal patrně na konci roku. Převzetí pěti měst v širším pásu 
podél rakouských hranic sice odpovídalo dlouhodobým habsburským 
zájmům, z krátkodobého hlediska se však jednalo spíše o značný závazek, 
neboť zastavená města byla permanentně ohrožena husity a Albrecht musel 
vynakládat nemalé prostředky na jejich obranu.

První zprávy o bezprostředním vojenském ohrožení (obležení?) 
Jemnice husity pocházejí již z konce roku 1420, kdy Zikmund svým lis-
tem z Litoměřic obeslal moravská královská města, aby vyslala své oddíly 
na pomoc Jemnici a osvobodila toto město z husitského nebezpečí. Bližší 
podrobnosti o této epizodě bohužel neznáme;64 možná však souvisela 

Wolfram: Die Heirat zwischen Elisabeth von Luxemburg und Herzog Albrecht V. von Österreich. 
Rechtliche, finanzielle und machtpolitische Zusammenhänge (mit einem Quellenanhang). 
In: Manželství ve středověku. Rituály a obyčeje. Edd. Paveł Kras – Martin Nodl. (Colloquia 
mediaevalia Pragensia 14). Praha 2014, s. 79–152.
61 „… Doch unvergreifflich denselben, den von unß gelt auf etlich derselben stet und gschloß 
verschriben ist, nemblich alß wir den edlen Leopolden von Krieg, unsern lieben getreuen, auf Budweiß 
1700 und 17 schockh behemischer grossen und dem von Zornstain auf Iemnicz 1200 schockh oder 
marckh verschriben haben, und dem von Liechtenstain haben wür erlaubt 200 oder 300 schockh 
auf dem schloß zu Schnoyem zu verbauen, dasselb gelt soll unser vorgenant sun in auch beczahlen 
und damit die schlösser auß iren henden zu im lösen und bringen, und was er dem vorgenanten 
Khregier, dem von Zornstain und dem von Liechtenstain nach redlicher raitung deß baus bezahlen 
würt, das sollen wür im und seinen erben mit sambt den 200 000 gulden, so wür oder unsere erben 
die ehegenanten schlösser von im wider lösen wöllen, gancz und gar außrüchten und beczahlen 
getreulich und ohngeverlich…“ (HHStA Wien, Codex 13 weiß, f. 110r–v).
62 Srov. novou edici v příloze studie E l b e l ,  P.: Die Heirat, s. 142–145, č. 5.
63 HHStA Wien, Allgemeine Urkundenreihe, sub dato 1421-XII-10; stručný regest viz 
J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410–1437. 1. Ed. Wilhelm 
Altmann. Innsbruck 1896 (dále RI XI/1), s. 330, č. 4677.
64 Příslušný Zikmundův list nebyl dosavadnímu bádání znám. Dochoval se jen v pozdním 
opisu z 19. století, v rámci přípravného materiálu k edici CDM v MZA Brno, G 10 Sbírka 
rukopisů Zemského archivu, sg. 903/11, rok 1420, f. 22r a 48r; poukázal jsem na něj již 
v článku E l b e l ,  P.: Ve znamení draka a kříže. Vláda Zikmunda Lucemburského na Moravě 
(1419–1423). In: Vládcové Moravy. Ed. Jiří Mitáček. Brno 2007, s. 53–82, zde s. 66; náhradní 
regest jsem pak otiskl v edici RI XI NB/1, s. 86–87, č. 28. Podle poznámky archivního kopisty 
se údajně jedná o opis papírového originálu listu, k němuž byla v době vyhotovení kopie 
přiložena odlepená, původně tedy přitištěná pečeť. Bohužel se neuvádí, ve kterém archivu 
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s aktivitami „táborů“ v nedalekém Červeném Martínkově (dnešní Martín-
kov) – významném centru radikálního husitství na jihozápadní Moravě.65

Větší husitský útok na Jemnici se pak konal v březnu 1422 a díky 
relaci Zikmundova dvořana Henmanna Offenburga o něm máme poměrně 
podrobné informace. Husitští útočníci, mezi nimiž prý bylo mnoho žen, 
přitáhli k Jemnici kolem 10. března. Ve městě měli své spojence, kteří 
prý měli udělat otvory v hradbách a pustit jimi husity do města. Katoličtí 
měšťané se však společně s rakouskou posádkou ubránili, a jakmile přitáhly 
k městu pomocné oddíly vévody Albrechta, husitští útočníci odtáhli.66

Tím ovšem boje na jihozápadní Moravě a vojenské ohrožení Jemnice 
zdaleka nekončily. Město, vybavené rakouskou posádkou, muselo zřejmě 
čelit ještě dalším husitským útokům, o nichž se bohužel dochovaly jen 
nejednoznačné zprávy v pramenech. V polovině září 1425 vyslala znojem-
ská městská rada svého posla do Jemnice, aby zjistil, kam odtáhli husité 
od města.67 Na jaře 1429 se pak údajně znojemská hotovost účastnila blíže 
nespecifikovaných bojů u města Jemnice.68

Albrecht Habsburský, jenž se mezitím stal moravským markrabětem,69 
potvrdil roku 1428 Jemnickým všechna městská privilegia.70 V literatuře se 
uvádí, že pět let poté Albrecht zastavil Jemnici Lichtenburkům, z citované 
listiny purkmistra a rady města Jemnice to však nevyplývá.71 Přesto se zdá, 

byla předloha uložena. Nepochybně se však jedná o text pravého listu, vnitřní znaky plně 
odpovídají Zikmundovým missivům.
65 K Martínkovu srov. zejména H o f f m a n n ,  František: K prehistorii moravských 
táborů. Sborník Matice moravské 86, 1967, s. 202–218, zde s. 214–215.
66 Srov. Deutsche Reichstagsakten. VIII. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. II. 
Abtheilung 1421–1426. Ed. Dietrich Kerler. Gotha 1883, s. 117–118, č. 103.
67 N e u m a n n ,  A. (ed.): Nové prameny k dějinám husitství na Moravě. (Studie a texty 
k náboženským dějinám českým VI). Olomouc 1930, s. 184: „Item nuncio Wenceslao in Jemnicz 
ad inquirendum, quo Hussite divertuntur 6 gr.“
68 Bez citace pramene to zmiňuje Eva Nováčková v publikaci N e k u d a ,  V. a kol.: 
Moravskobudějovicko – Jemnicko, s. 242.
69 Donace Moravy Albrechtovi 1. října 1423 změnila vztah Albrechta k Jemnici v tom 
smyslu, že nyní již nebyl jen zástavním pánem města, ale řádným zeměpánem. Zástava však 
nebyla donační listinou zcela zrušena. Zikmund si vymínil, že v případě narození syna má 
Albrecht po kompenzaci nákladů na správu a obranu země přesahujících příjmy markrabství 
předat Moravu Zikmundovi nebo jeho synovi; v tomto případě by však Albrechtovi zůstala 
města Znojmo, Jihlava, Jemnice a Pohořelice, která mu Zikmund svého času zastavil (srov. 
B r e t h o l z ,  Bertold: Die Übergabe Mährens an Herzog Albrecht V. von Österreich im Jahre 
1423. Beiträge zur Geschichte der Hussitenkriege in Mähren. Archiv für österreichische Geschichte 
80, 1893, s. 249−349, zde s. 347).
70 MZA Brno – SOkA Třebíč, AM Jemnice, listina č. 5. 
71 Jedná se o listinu, která se dříve nacházela v telečském městském archivu (dnes 
MZA Brno – SOkA Jihlava, AM Telč), kde byla uložena pod sg. K 6 (později K 7). Nyní je 
tato listina uložena v nezpracovaném fondu MZA Brno – SOkA Jihlava, Sbírka městského 
muzea Telč (za důkladnou rešerši a poskytnutí přepisu listiny děkuji Mgr. Jiřímu Jelínkovi 
ze SOkA Jihlava). Listina se týká zbožné fundace Jana z Meziříčí, jenž zakoupil za 40 kop 
u Jana z Lichtenburka na Cornštejně úroční plat čtyři kopy grošů, o čemž byla vydána 
samostatná (patrně dnes nedochovaná) listina. Tento plat i s příslušnou listinou pak Jan 
z Meziříčí postoupil purkmistrovi a radě města Jemnice, kteří jej měli o jednotlivých suchých 
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že Lichtenburkové získali Jemnici do zástavy ještě za Albrechtova života, 
protože v době bezvládí po Albrechtově smrti v pramenech opakovaně 
vystupují jako zástavní páni města;72 roku 1457 jim pak Ladislav Pohrobek 
na městě, hradě a přilehlém panství připsal 10 000 uherských zlatých.73

Přes všechny latentní i akutní vojenské hrozby byla Jemnice jedním 
z mála moravských měst, která po celou dobu husitských válek zůstala 
v rukou katolické strany. Její širší venkovské zázemí však bylo válkami jistě 
silně zasaženo. Každé obležení Jemnice, všechny boje o město a u města se 
musely podepsat na okolních vesnicích, postižených pleněním a spížováním 
husitských i katolických vojsk.

*  *  *

V nastíněném topografickém rámci se nyní konečně můžeme podívat 
na avizované tři listiny týkající se budkovské fary a jejich prostřednictvím 
na osudy budkovského plebána Lukáše během husitských válek. První 
listina (dále listina A) se dochovala ve dvou vyhotoveních a byla vydána 
21. prosince 1428 na neznámém místě (s nejvyšší pravděpodobností v Jem-
nici). Jejími vydavateli jsou pražský kanovník a farář v Kdousově Jan ze 
Smržic, vladykové Mikuláš ze Slatiny a Adam z Bačkovic a jemnický měšťan 
Petr, volení rozhodčí soudci neboli ubrmani ve sporu mezi budkovským 
farářem Lukášem a vladykou Janem z Oponěšic. Obsahem dispozice je 
rozhodčí výrok,74 který ubrmani vynesli s radou Jana z Lichtenburka 
na Cornštejně. Vedle pečetí čtyř rozhodčích soudců a vladyky Bavora 
z Holovous listina nese rovněž Lichtenburkovu pečeť.

Předmětem sporu byl úroční plat šest kop grošů, který měli vladykové 
z Oponěšic na základě dřívější zbožné donace odvádět budkovskému faráři 
a který současnému plebánu Lukášovi po dobu šesti let zadržoval Jakou-
bek z Oponěšic a pak po dobu jednoho roku i jeho vnuk Jan. Rozhodčí 
soudci stanovili, že platby dlužené Jakoubkem z Oponěšic nemá již Lukáš 
po Janovi vymáhat, avšak částka šest kop grošů, kterou Lukášovi za poslední 
rok Jan z Oponěšic nevyplatil, má být uhrazena, a sice ve třech splátkách 
po dvou kopách grošů. Jan z Oponěšic a jeho dědicové mají faráři Lukášovi 
a jeho nástupcům do budoucna řádně odvádět úroční plat šest kop grošů 
podle „listu hlavního“ (tj. zřejmě nedochované nadační listiny). Pokud již 

dnech distribuovat faráři a kněžím, jakož i chudým lidem v Jemnici; kněží pak měli sloužit 
zádušní mše za donátora, jeho předky, manželku a potomky. Z listiny nevyplývá, že by Jan 
z Lichtenburka měl v této době k Jemnici nějaký vztah.
72 Více dokladů přináší kolektivní publikace T ř í s k a ,  J. a kol.: Dějiny Jemnice, s. 79–81.
73 Archiv český. XVI. Ed. Josef Kalousek. Praha 1897, s. 134–135, č. 79.
74 Text listiny odpovídá běžné struktuře staročeských rozhodčích výroků, i když právě 
u tohoto typu listiny zaznamenáváme poměrně značnou variabilitu formuláře – srov. B r o -
m o v á ,  Veronika: Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji for-
muláře. (Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta 380). Brno 2009, s. 316–346.
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Lukáš v uplynulém roce odsloužil zádušní bohoslužby, které má podle 
„listu hlavního“ sloužit, má to prokázat. Pokud tak zatím neučinil, má také 
on své opomenutí napravit, a to v kostele v Jemnici. Zde má pak Lukáš 
předepsané zádušní bohoslužby sloužit i nadále, dokud nebude možno 
bezpečně konat bohoslužby v Budkově („do té chvíle a dotud, dokudž by 
sě Božie služba bezpečně nemohla dieti v Budkowie“  ). Bude-li však Jemnice 
získána husity, má Lukáš uvedené bohoslužby sloužit na jiném místě, kde 
se liturgie koná podle římského ritu („tu, kdež by sě Božie služba dála vedle 
costela rzimskeho“  ).

Poslední ustanovení jsou klíčem k pochopení celé listiny. Budkov-
ský farář roku 1428 zjevně nerezidoval při svém kostele, v němž nebylo 
možné bezpečně konat katolické bohoslužby, nýbrž v relativním bezpečí 
královského města Jemnice (papežská dispenz z povinnosti rezidence se 
sice nezachovala, to však při mezerovitosti dochování papežských register 
nijak neudivuje).75 Tento vynucený pobyt s největší pravděpodobností 
trval již delší dobu a je možné, že právě kvůli němu Jakoubek, resp. 
Jan z Oponěšic neodváděli budkovskému faráři zádušní plat. Vladykové 
z Oponěšic se zřejmě zdráhali platit, pokud neměli jistotu, že Lukáš řádně 
odslouží zádušní mše za jejich předky; možná se jim také nelíbilo, že by 
se tyto bohoslužby neměly konat v budkovském kostele, jenž byl zřejmě 
jejich pohřebištěm, a tedy centrem rodové memorie. Když Lukáš nepobíral 
plat, předepsané zádušní bohoslužby skutečně nevykonával. Neodvádění 
platu trvalo celkem sedm let a vzhledem k datu vydání listiny A se můžeme 
domnívat, že se jednalo o platby v období od svatojiřského termínu 1422 
do svatováclavského termínu 1428. Z toho můžeme opatrně usuzovat, že 
k přesídlení budkovského faráře do Jemnice mohlo dojít na konci roku 
1421, nebo na jaře následujícího roku.

Tento odhad by vcelku odpovídal celkové situaci v regionu Jemnicka 
na počátku dvacátých let. V nedalekém Červeném Martínkově se na počátku 
husitské revoluce shromáždila skupina radikálních husitů, jejíž bojovné 
aktivity směřovaly jistě mj. proti katolickému duchovenstvu. Můžeme se 
domnívat, že v oblasti docházelo k podobným přepadům kostelů, o jakých 
jsme informováni například na panství velehradského kláštera (fary v Po-
lešovicích a Boršicích).76 Přímo na jihozápadní Moravě papežská registra 
k roku 1421 dokládají přepadení a vyplenění farního kostela sv. Martina 

75 D i e n e r ,  Hermann: Kanzleiregister der Päpste Bonifaz IX., Innocenz VII., Gregor XII., 
Alexander V. und Johannes XXIII. (1389–1415). Verluste und Bestand. In: Römische Kurie. 
Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg. Erster 
Teil. Hg. v. Erwin Gatz. (Miscellanea Historiae Pontificiae 45). Roma 1979, s. 107–133, dospěl 
důkladnou analýzou k závěru, že pro jím studované období 1389–1415 můžeme počítat se 
ztrátou minimálně 55 % svazků register.
76 K nim srov. prozatím E l b e l ,  P.: Kapitoly, s. 140–156; na dané téma připravuji 
časopiseckou studii. 
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v Třebíči.77 Když pak na jaře 1422 došlo k obležení Jemnice husity, bylo 
nepochybně doprovázeno pleněním okolí. Není divu, že venkovští faráři 
na tyto události reagovali stěhováním do bezpečí velkých královských 
měst, i když Jemnice až tak bezpečné útočiště nepředstavovala. Město 
se opakovaně stávalo terčem husitských útoků, a jak ukazuje naše listina, 
obavy z jeho dobytí byly aktuální i roku 1428.

Jak byl budkovský farář v Jemnici ubytován a zajištěn, listina nepro-
zrazuje a nic k tomu neříkají ani skromné středověké písemnosti jemnického 
městského archivu. Můžeme se pouze dohadovat, že možná již z dřívější 
doby držel, nebo se mu po příchodu do města podařilo získat nějaké kap-
lanské či oltářnické beneficium v některém z jemnických kostelů, anebo 
alespoň místo vikáře (střídníka): jen tím bychom zřejmě mohli vysvětlit, 
že se Lukáš mohl roku 1428 zavázat k vykonávání zádušních bohoslužeb 
v jemnickém kostele. Nějaké beneficium nebo alespoň střídnictví by vy-
světlilo také otázku Lukášova ubytování v Jemnici, protože by v takovém 
případě mohl získat přístřeší ve farním dvoře nebo v nějakém kaplanském 
či vikářském domě. Pokud jde o Lukášovo hmotné zajištění, je nutno vedle 
tušeného beneficia či střídnictví v Jemnici počítat také s tím, že patrně 
po celou dobu pobíral nějaké příjmy ze své budkovské fary – ať už ze 
samotného farního beneficia, nebo z desátků svých farníků. S vybíráním 
těchto platů v době války však mohly být potíže.

Je otázkou, zda Jan z Oponěšic výrok rozhodčích soudců respektoval 
a budkovskému faráři úroční plat šest kop grošů odváděl. Zdá se, že nikoliv, 
protože již za čtyři roky se vzájemné finanční a liturgické závazky mezi 
oponěšickými vladyky a farářem Lukášem musely řešit znovu. Informují 
nás o tom dvě listiny vydané 21. července 1432 ve Znojmě (listiny B a C). 
Vydavatelem obou listin je farář Lukáš, svědky a spolupečetiteli děkan 
a několik farářů znojemského děkanátu, olomoucký kanovník Mikuláš 
Ubaldini a několik drobných šlechticů ze Znojemska (svědečné řady obou 
listin se však liší). Je otázkou, zda se v této době farář Lukáš a ostatní 
přítomní duchovní ve Znojmě déle zdržovali, nebo se sem sjeli například 
na děkanátní konvokaci.78

Nejprve se zastavme u listiny B, která nově vymezila podmínky vy-
bírání úročního platu šest kop grošů i liturgické povinnosti budkovského 
plebána a jeho kaplana. Od běžných nadací na zádušní mše se tato písem-
nost zásadně liší jednak tím, že jejím vydavatelem není donátor, ale farář; 
jednak také tím, že zřízení platu šest kop není definováno jako zbožná 

77 Tamtéž, s. 201–204.
78 K rozsahu a historickému vývoji znojemského děkanátu ve středověku srov. J o -
k e š ,  P.: Děkanátní zřízení na středověké západní a jihozápadní Moravě (od počátků do roku 
1419). ČMM 128, 2009, s. 107–125; t ý ž :  Farní organizace, s. 150–168, zde s. 151–154. 
Samotný Budkov s Jemnicí ovšem nepatřil do znojemského, nýbrž do sousedního bítovského 
děkanátu – srov. tamtéž, s. 155.
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donace, ale jako způsob zajištění dluhu. První část dispozice listiny B se 
proto svým zněním blíží dlužnímu úpisu spojenému se zřízením zástavy, 
ačkoliv vydavatelem listiny je věřitel.79 Farář Lukáš vyznává, že Jan z Opo-
něšic se svými bratry dluží jemu a jeho nástupcům 60 kop grošů, a dokud 
oponěšičtí vladykové dlužnou částku nesplatí, jsou mu povinni odvádět 
úroční plat šest kop grošů. Potud celá transakce vypadá jako běžné sou-
kromoprávní ujednání, v jehož rámci se dluh pojišťuje zástavou úročního 
platu, což je alternativa k častější zástavě nemovitosti (zástavy platů běžně 
užíval i panovník, například když zastavoval části městské a klášterní ber-
ně).80 Na první pohled bychom se tedy mohli domnívat, že farář Lukáš měl 
i nadále pobírat šest kop grošů v duchu původní (nedochované) donační 
listiny a nezávisle na tom ještě nový plat šest kop coby pojištění vzniklého 
dluhu. Jenže dispozice vzápětí nabírá zcela jiný směr a mění se v určitou 
variaci nadační listiny. Vydavatel konstatuje, že on a jeho nástupci pobírají 
listinou zřízený úroční plat za spásu duší oponěšických vladyků a jejich 
předků („a ten plat já, kněz Lucass, farář z Budkowa, i moji budúcí, faráři 
tu v Budkowie, béřeme od svrchupsaných za jejich předší duše i také za jejich 
k tomu kostelu“  ), načež jsou podrobně rozvedeny liturgické povinnosti 
faráře i kaplana, kterého si má z tohoto platu vydržovat. Účelem platu tedy 
najednou není (pouze) zajištění dluhu, ale (také) zbožná nadace.

Jak vysvětlit rozpor mezi první částí dispozice, vzbuzující dojem 
dlužního úpisu se zástavou platu, a druhou částí, tvářící se jako nadační 
listina? Hybridní formulář mohl být výsledkem více faktorů. Právní kon-
strukce dlužního úpisu se zástavou platu zřejmě dávala budkovskému faráři 
lepší záruku vymáhání platu, než původní (dnes nedochovaná) nadační 
listina; vladykům z Oponěšic se tím pro změnu otevírala možnost v případě 
nespokojenosti s naplňováním jejich nadace vyplatit základ 60 kop, a tím 
svou nadaci fakticky zrušit. Užitý způsob neodpovídal církevnímu právu 
ani dlouholeté praxi zádušních nadací v olomoucké i pražské diecézi;81 

79 K formuláři česky psaných dlužních úpisů srov. B r o m o v á ,  V.: Textová struktura, 
s. 286–299. Autorka konstatuje, že staročeské dlužní úpisy měly velmi ustálený formulář a byly 
téměř výlučně vydávány dlužníkem; ve svém materiálu eviduje jen tři netypické případy, 
kdy některé kláštery slibují uhradit dluh za panovníka. První část dispozice listiny B je tedy 
ve srovnání se standardními dlužními úpisy značně netypická; nelze však vyloučit, že existoval 
současně vystavený dlužní úpis Jana z Oponěšic, jehož obsah listina faráře Lukáše víceméně 
reprodukuje.
80 K tomuto typu zástav naposledy – na příkladu zástav královské berně chotěšovského 
kláštera za Václava IV. a Zikmunda – B á r t a ,  Stanislav: Zástavní listiny Zikmunda Lucem-
burského na statky chotěšovského kláštera (1420–1437). Mediaevalia Historica Bohemica 15/2, 
2012, s. 7–45, zde s. 10–15.
81 Toto tvrzení opírám především o autopsii – vlastní studium fundačních a donačních 
listin z několika moravských měst. Důkladná diplomatická analýza fundačních a nadačních 
listin na nižší církevní beneficia, anniversaria a zádušní mše v českých zemích pozdního 
středověku nicméně zatím chybí. Obecně k tomuto fenoménu srov. především A d á m e k , 
Jan: Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době. Jihočeský sborník historický 
64, 1995, s. 34–73, a další studie téhož autora; H l e d í k o v á ,  Zdeňka: Donace církevním 
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zřejmě se jednalo o přizpůsobení listinného formuláře a právních zvyklostí 
bouřlivé husitské době.

Otázky vyvolává i nápadná shoda mezi výší platu, o který se vedl 
spor roku 1428, a platu zřízeného listinou z roku 1432. Jednalo se 
opravdu o dva zcela rozdílné platy, takže budkovský farář měl nakonec 
pobírat úroční plat v celkové výši 12 kop? Došlo k tomu, že ke starší 
zbožné nadaci oponěšických vladyků přibyla roku 1432 druhá, dotovaná 
shodou okolností stejným platem? Tuto možnost nepovažuji za příliš 
pravděpodobnou a naopak se domnívám, že listina z roku 1432 mlčky 
modifikovala či redefinovala starší nadaci, která byla postavena na nový 
základ. Dluh 60 kop, na jehož zajištění byl nový plat zřízen, přitom mohl 
být právě důsledkem desetiletého neodvádění úročního platu šesti kop 
(1422–1431), což by znamenalo, že po roce 1428 se platební morálka 
oponěšických vladyků nijak nezlepšila a rozhodčí výrok, stvrzený listinou 
A, zůstal pouze „na papíře“.82

Jak bylo naznačeno, listina B podrobně upravuje povinnosti obou 
stran, donátora/dlužníka i budkovského faráře; vraťme se tedy ještě 
k obsahu její dispozice. Pokud jde o povinnosti oponěšických vladyků, 
bylo stanoveno, že Jan a jeho dědici mají úroční plat šest kop odvádět 
v pololetních splátkách po třech kopách, a to v obvyklých termínech sv. Jiří  
a sv. Václava. Pokud nechtějí tento plat odvádět přímo, mají jej se sou-
hlasem budkovského faráře zakoupit na jakýchkoli poplatných lidech či 
svobodnících, nad nimiž si ovšem ponechají plné panství, budou od nich 
vybírat soudní pokuty a všechny další požitky, které přesáhnou šest kop 
v roce. Zmíněných šest kop si však v tomto případě bude od určených 
poddaných nebo svobodníků vybírat budkovský farář sám.

Podrobněji jsou stanoveny povinnosti budkovských plebánů. Z platu 
šest kop jsou povinni vydržovat v budkovském farním kostele kaplana, 
jemuž poskytnou byt a stravu ve farním dvoře a úroční plat dvě kopy. 
Kaplan bude každý týden sloužit jednu mši ke cti svaté Barbory a dvě 
zádušní mše za spásu duší předků Jana z Oponěšic a v budoucnu také 

institucím v Čechách v prvém dvacetiletí 15. století. In: Husitství – Reformace – Renesance. Sbor-
ník k 60. narozeninám Františka Šmahela. Edd. Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi 
Rejchrtová. Praha 1994, s. 251–260; se zaměřením na anniversaria P á t k o v á ,  Hana: Co 
nezachytí Libri erectionum. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozd-
ním středověku. Edd. Blanka Zilynská – Jan Hrdina. (Colloquia mediaevalia Pragensia 8). 
Praha 2007, s. 189–192. Pro moravské prostředí důkladně B o r o v s k ý ,  Tomáš: Kaplani, 
oltářníci a jejich beneficia v kostele sv. Jakuba v Brně. Od nejstarších zmínek do roku 1521. Brno 
v minulosti a dnes 15, 2001, s. 271–311; pro Olomouc stručně má kapitola Fundace a dotace 
kaplanských a oltářnických beneficií. In: Schulz, Jindřich – Šmeral, Jiří a kol.: Dějiny Olomouce. 
1. svazek. Olomouc 2009, s. 249–252.
82 Proti této argumentaci lze namítnout, že rozhodčím výrokem z roku 1428 byly přece 
dluhy oponěšických vladyků za prvních šest let odpuštěny; pokud však rozhodčí výrok ne-
byl Janem z Oponěšic respektován, nemuselo se k němu roku 1432 vůbec přihlížet a dluhy 
z let 1422–1427 mohly být opět připočteny k dluhům z let následujících. Samozřejmě jde 
o pouhou hypotézu. 
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za spásu samotného Jana a jeho bratří i za někdejšího budkovského plebána 
Mikuláše. Vedle toho je budkovský farář povinen osobně sloužit výroční 
mše (anniversaria) za spásu uvedených osob, a sice v den výročí jejich 
smrti. Anniversarium má vždy sestávat ze zpívané vigilie s devíti lekcemi 
a následujícího dne z deseti mší – jedné zpívané a devíti čtených. 

Dále jsou v listině upraveny sankce pro případ, že by kaplan či farář 
své povinnosti řádně neplnili. Kaplanovi mělo být za každou zameškanou 
mši strženo půl groše na jeho mzdě a k tomu musel odvést dvě libry vos-
ku; farář byl za každou zmeškanou mši pokutován rovněž dvěma librami 
vosku. Pokud by farář ustanovení listiny zanedbával dlouhodobě, ztrácel 
by nárok na pobírání platu šest kop až do doby, než své povinnosti bude 
opět řádně plnit. 

Na závěr dispozice přichází pro nás velmi důležité ustanovení, obdob-
né dikci rozhodčího výroku z roku 1428: pokud bude v zemi mír a farář 
Lukáš bude sídlit v Budkově, má také jeho kaplan sídlit na budkovské 
faře a všechny dotované bohoslužby se mají konat v budkovském farním 
kostele. Pokud však „by nebyl pokoj v Moravě, jehož Buoh nedaj, a já aneb 
moji budúcí nemohli těch služeb u kostela v Budkově činiti, ale máme to všickno 
činiti, což svrchu psáno stojí, v městě Jemnici a máme také kaplana tu v Jemnici 
sjednati, aby sě ty služby svrchu psané díly za ty duše, jakož svrchu psáno stojí, 
a to s jich vědomím“. 

O čem toto ustanovení vypovídá? Máme je chápat tak, že farář Lukáš 
sídlil roku 1432 stále v Jemnici? Nebo již opět rezidoval u budkovského 
kostela a celé ustanovení je do listiny vloženo jen proto, aby se zabránilo 
nejasnostem do budoucna? Na základě listiny B je možný obojí výklad. 
Poněkud více světla však do celé věci vnáší druhá listina faráře Lukáše 
z 21. července 1432 – listina C.

Touto listinou farář Lukáš dosvědčuje, že „pro potřebu kostela svého 
a jako farář v ty časy, neb mi toho bylo potřebí pro kostelní řád“, ale též „pro svú 
núzi […] a pro nepokoj, pro kterýž jsem nemohl u svého kostela býti“, od pano-
še Jana z Oponěšic přijal dopředu splátky úročního platu šest kop grošů, 
příslušejícího na základě „listu hlavního“ ke kaplanství v Budkově, a sice 
na období pěti let od posledního svátku svatého Jiří (tj. od 23. dubna 1432) 
v celkové sumě 20 kop grošů („že jsem vzal úrok, jakož sluší na caplanství 
v Budkowye, společně dvadceti kop groší dobrých stříbrných rázu pražského 
a čísla morawskeho, za každú kopu šestdesát groší počítajíc, od slovutného 
panoše Janna z Upolniessicz a od jeho erbův na pět let od tohoto svatého Gyrzi 
počítajíc, kterýž nyní minul, na ten list, jakož naň mám a na jeho erby na šest 
kop platu, ješto svědčí kostelu budkowskemu, […] kteréž mi měl vydávati peníze 
podle listu hlavního rozdílně plat na šestdesát kop tři kopy na svatý Gyrzi a tři 
kopy na svatý Waczlaw“  ). Farář Lukáš se dále zavazuje, že nebude Jana 
z Oponěšic příštích pět let z placení tohoto platu upomínat. Vedle této 
transakce Lukáš ještě vyznává, že prodal Janovi z Oponěšic a jeho dědicům 
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na dva roky farní desátek z Oponěšic a Podworu.83 Pro bližší údaje o obou 
transakcích odkazuje Lukáš na zvláštní – dnes nedochovaný – instrument, 
který vystavil pro Jana z Oponěšic.

Způsob, jakým listina C hovoří o platu šest kop grošů, který Lukáš měl 
pobírat již k datu 23. dubna 1432 – tedy tři měsíce před vydáním listiny 
B – nasvědčuje tomu, že nedochovaná nadační listina, označená v listinách 
A i C shodně jako „list hlavní“, zřejmě obsahovala velmi podobná či shodná 
ustanovení jako listina B, např. povinnost vydržovat kaplana („úrok, jakož 
sluší na caplanství v Budkowye“  ). To podporuje výše vyslovenou úvahu, že 
listina B zřejmě jen modifikovala či redefinovala původní zbožné nadání, 
a že se tedy nejednalo o nějakou zcela novou nadaci.

Pokud údaje v listině C konfrontujeme s listinou B, jeví se transakce 
mezi farářem Lukášem a Janem z Oponěšic roku 1432 asi takto: farář 
Lukáš ještě na základě starší nadace jednorázově převzal od Jana z Opo-
něšic částku 20 kop, čímž mělo být pokryto odvádění nadačního platu 
po příštích pět let; vzápětí však po dohodě s Janem vydal novou listinu, 
kterou byla původní nadace postavena na nový právní základ, aniž by se 
její obsah výrazně změnil.

Důvody faráře Lukáše pro uskutečnění celé transakce, která nebyla 
z dlouhodobého hlediska pro budkovské faráře příliš výhodná (za pět 
let by postupně dostali celkem 30 kop), jsou v listině C poměrně obšírně 
popsány: jednak se zmiňují potřeby budkovského kostela (kostelní řád), 
jednak materiální nouze faráře, způsobená nepokoji, kvůli nimž nemohl 
sídlit u svého kostela. Z obou uvedených důvodů můžeme usuzovat, že 
se farář Lukáš v létě 1432 již vrátil do Budkova. Pokud potřeboval peníze 
na nějaké potřeby svého kostela, zřejmě již při něm reálně sídlil a pokou-
šel se jej po předchozích nepokojích uvést do „provozuschopného“ stavu. 
O vynuceném pobytu faráře Lukáše mimo budkovskou faru, který byl 
hlavní příčinou jeho finanční nouze, se zde navíc hovoří v minulém čase. 
Z listiny však zároveň vyplývá, že farář Lukáš stále počítal i s variantou, že 
se bude muset znovu usadit v Jemnici.

To, že se budkovský farář roku 1432 mohl znovu usídlit u svého 
farního kostela, koresponduje s celkovou situací v regionu. Od přelomu 
20. a 30. let docházelo na jižní a jihozápadní Moravě k uzavírání lokálních 
příměří mezi hejtmany místních táborských posádek a husitskou šlechtou 
na jedné straně a markrabětem, zemským hejtmanem, katolickými pány 
a královskými městy na druhé straně, které již předznamenávaly uzavření 

83 Toto nejspíše pomístní jméno se mi nepodařilo lokalizovat; srov. Č e r n ý ,  František: 
Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým vydaným P. ryt. Chlumeckým, 
Jos. Chytilem, Kar. Demuthem a A. ryt. Wolfskronem r. 1856. Brno 1914; H o s á k ,  Ladislav – 
Š r á m e k ,  Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II. M–Ž. Dodatky, doplňky, přehledy. 
Praha 1980; D a v i d ,  Jaroslav –  R o u s ,  Pavel: Neviditelní svědkové minulosti: místní 
a pomístní jména na Vysočině. Praha 2006.
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landfrýdu v září 1434.84 Z března a dubna 1432 se v Archivu města Brna 
dochovaly čtyři smlouvy o příměří mezi katolickou a husitskou stranou, 
které zahrnovaly především šlechtu z jižní Moravy a Vysočiny.85 Situace 
na počátku 30. let měla sice k míru ještě daleko, stále docházelo k lokálním 
konfliktům i ozbrojeným akcím většího rozsahu, jako bylo tažení markrabě-
te Albrechta proti moravským husitům v rámci páté protihusitské kruciáty 
roku 1431 nebo dobytí biskupské Kroměříže družinou Smila z Moravan 
roku 1432; vedle toho zemí stále procházela polní vojska z Čech na „spanilé 
jízdy“ do Uher a Rakous. Díky příměřím však bylo v markrabství, především 
právě v jeho jihozápadní části mezi Brnem, Znojmem a Jihlavou, přece jen 
o něco klidněji než ve druhé polovině 20. let.86

*  *  *

Závěrem se pokusím o určité shrnutí poznatků získaných z bud-
kovských listin a o formulaci některých závěrů, jež snad mohou mít širší 
platnost:

1) Tři listiny vztahující se k finanční situaci budkovského faráře Lu-
káše a k platu, který měl pobírat na základě zbožné donace oponěšických 
vladyků, předně ukázaly, že dlouhodobější migrace katolického kléru 
do královských měst postihovala nejen fary na patronátu husitské šlechty 
a v lokalitách dobytých husity (viz výše příklad Bystřice nad Pernštejnem, 
Doubravníku a Poličky), ale také fary na patronátu katolické šlechty (vlady-
kové z Budkova byli katolíky s nejvyšší pravděpodobností, páni z Miličína 
a vladykové z Oponěšic nepochybně) a zároveň nedaleko hradeb králov-
ských měst, pokud se farář necítil u daného kostela dostatečně bezpečný. 
S přihlédnutím k jiným výše uvedeným příkladům se můžeme domnívat, 
že podobný osud jako budkovský farář Lukáš mohla sdílet početná skupina 
kněží, a to i v lokalitách, kde bychom to příliš neočekávali.

2) I když opuštěná farnost zůstala formálně katolická, byl vynucený 
pobyt venkovského faráře ve městě spojen s obtížemi při výběru výnosů 
farního beneficia, farního desátku i různých úročních platů vázaných 
na konání zádušních mší apod. V případě Budkova lze problémy doložit 
minimálně v posledně uvedené kategorii: farář Lukáš po deset let neúspěšně 

84 K těmto příměřím srov. V á l k a ,  J.: Hegemonie husitů, s. 105–107; E l b e l ,  P.: 
Waffenstillstand als integrales Instrument des spätmittelalterlichen Krieges. Das Beispiel der Hus-
sitenkriege. In: Zwischen Feinden und Freunden. Kommunikation im spätmittelalterlichen 
Krieg. Red. P. Elbel – Alexandra Kaar – R. Novotný. Wien – Köln – Weimar 2015 (v tisku). 
85 Srov. Archiv města Brna, AI/3 Sbírka rukopisů a úředních knih, č. 7329, f. 360v–361r 
(1432 březen 27., Mitrov); Archiv města Brna, AI/1 Sbírka listin, mandátů a listů, sub dato 
1432 březen 29., Doubravice, a 1432 duben 30., Letovice; Archiv města Brna, AI/3 Sbírka 
rukopisů a úředních knih, č. 7329, f. 349r (1432 duben 30., Brno). Regesty prvních tří smluv 
otiskl N e u m a n n ,  A. (ed.): Nové prameny, s. 79–80, č. 46–48. 
86 K celkové situaci na Moravě po roce 1430 srov. V á l k a ,  J.: Hegemonie husitů.
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usiloval o pobírání úročního platu šest kop grošů od vladyků z Oponěšic. 
Spory o plat řešil nejprve výrok zvolených rozhodčích na konci roku 1428 
(listina A), ten však zřejmě nebyl respektován a roku 1432 se (ne)odvádění 
úročního platu řešilo znovu. Jednak byly modifikovány podmínky starší 
nadace oponěšických vladyků v budkovském kostele (listina B), jednak se 
farář Lukáš uchýlil k ne zrovna výhodnému kroku: přijal od Jana z Opo-
něšic 20 kop grošů jako jednorázovou splátku úroku na pět let dopředu 
a prodal mu na dva roky farní desátek z Oponěšic (listina C).

3) Pokud existuje souvislost mezi dobou zadržování platu vladyky 
z Oponěšic a odchodem budkovského faráře do Jemnice, což nelze jed-
noznačně prokázat, znamenalo by to, že kněz Lukáš v Jemnici pobýval 
dost dlouho, patrně po dobu deseti let. V létě 1432 již zřejmě opět sídlil 
na budkovské faře, zjevně se však vrátil nedlouho před tímto datem a stá-
le počítal s možností opětovného odchodu do Jemnice. Doba Lukášova 
pobytu v Jemnici by se tak překrývala s obdobím největšího válečného 
ruchu na jihozápadní Moravě: od velkého obležení Jemnice roku 1422 přes 
táborská tažení do oblasti, založení táborské posádky v Třebíči až po léta 
vrcholící „hegemonie husitů“. Z této doby, z konce roku 1428, pochází 
jediný bezpečný doklad Lukášova pobytu v Jemnici (listina A). Návrat 
faráře Lukáše do Budkova v první polovině 30. let zřejmě umožnila teprve 
vlna lokálních příměří a určité uklidnění válek na (jihozápadní) Moravě. 
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Příloha

A
1428, prosince 21., b. m. [Jemnice?]

Jan ze Smržic, kanovník pražský a farář v Kdousově, Mikuláš ze Slatiny, Adam z Bačkovic 
a Petr, měšťan z Jemnice, volení ubrmanové, rozhodují s radou Jana z Lichtenburka na Cornštejně 
spor mezi Lukášem, farářem v Budkově, a panošem Janem z Oponěšic o jisté zadržené platy: úroky, 
které po dobu šesti let Lukášovi zadržoval Janův děd Jakoubek z Oponěšic, nemá již Lukáš po Janovi 
vymáhat. Úrok šest kop grošů, který Lukášovi za jeden rok zadržel Jan z Oponěšic, má však být 
uhrazen ve třech splátkách po dvou kopách grošů. Od nynějška má pak Jan z Oponěšic a jeho dědici 
platit faráři Lukášovi a jeho nástupcům úroční plat šest kop grošů podle listu hlavního. Pokud Lukáš 
v tomto roce již odsloužil [zádušní] bohoslužby, které je podle listu hlavního povinen sloužit, má to 
prokázat. Pokud tak dosud neučinil, má to napravit, a to v kostele v Jemnici. I do budoucna má pak 
Lukáš sloužit předepsané bohoslužby v Jemnici, dokud nebude možno bezpečně konat bohoslužby 
v Budkově. Bude-li Jemnice ztracena [tj. získána husity], má uvedené bohoslužby sloužit na jiném 
místě, kde se bohoslužba koná podle římského ritu.

My kněz Jan z Smrzicz, kanovník costela praskeho, farář v Gdusowie, Niklas z Slatyni, 
Adam z Baczkowicz a Peter, něgdy Thomannowe |A2 syn, měšče|A1nín v Jempniczi, vyznáváme 
tiemto listem přěde všemi, ktož jej uzřie nebo čtúce uslyšie, že jakož poctivý kněz Lucass, 
farář |A2 z Budkowa, s jedné |A1 strany a slovutný panoše Jan z Vpolniessicz z druhé strany 
na nás sú mocně přišli o některaký plat dolepsaný, tu sme |A2 my jakožto mocní |A1 ubrmané 
od nich obapolně volení i prošení pro obapolnie jejich lepšie a také s radú urozeného pána 
pana Jana z Lichtemburka odjinud z Czornsteyna, pána našeho, a jiných dobrých lidí sme je 
smluvili a mezi nimi vyřkli a vieřikáme (sic!)a: Najprve úroci, kteréž neboščík Jacubek z Vpol-
nyessicz, děd Jana svrchupsanéhob z Vpolniessicz, zadržal od šesti let nadepsanému farářovi, ty 
mají minúti a kněz farář nynieší ani budúcí nemají z toho svrchupsaného Jana z Vpolniessicz 
ani jeho erbyc věčně napomínati. Také jakož svrchupsaný Jan z Vpolnyessicz nadepsanému 
knězi Lucassowi farářovi zadržal šest kop grošóv platu za jeden rok, ty má svrchupsaný Jan 
z Vpolniessicz neboli jeho erbové nadepsanému farářovi nebo jeho budúcím vydati i zaplatiti 
na tyto podepsané časy: najprv na svatého Girzie nynie příščieho dvě kopě grošuov a na sva-
tého Waczlawa inhed potom příščieho druzí dvě kopě grošuov, a potom opět od nyniešieho 
svatého Girzie přes rok třetie dvě kopě grošuov. Také úrok šest kop grošuov svrchupsaný Jan 
z Vpolnissicz neb jeho erbové knězi Lucassowi nyniešímu i jeho budúcím farářóm v Budkowie 
mají vydávati na každý rok věčně podle listu hlavnieho, kterýž na to jmenovaný kněz Lucass 
má, a počnúce vydávati na svatého Girzie najprv příščieho tři kopy grošuov, a potom na svatého 
Waczlawa inhed potom příščieho tři kopy grošuov a dále vždy, jakož list hlavní svědčíd na ten 
úrok. A službu duchovní, kterúžto kněz Lucass, farář svrchupsaný, v roce učiniti měl, jestliže 
jest učinil, aby to provedl svědomím, pak-li by nebyl učinil, ale má ješče učiniti v Jempniczi 
v costele, a potom túž službu kněz farář nynieší i budúcí po něm mají činiti v Jempniczi v cos-
tele do té chvíle a dotud, dokudž by sě Božie služba bezpečně nemohla dieti v Budkowie. 

a A2: vyřiekáme
b A2: svrchupsaného Jana
c A2: erbuov
d A2: jakož list svědčí hlavní
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A jestliže by Pán Buoh neuchoval města Jempnicze, že by straceno bylo, anebo že by sě služba 
Božie tu nedála vedle obyčejee costela rzimskeho, tehdy kněz Lucass farář i jeho budúcí tu 
službu mají činiti jinde s vólí svrchupsaného Jana z Vpolniessicz i jeho erbuov tu, kdež by 
sě Božie služba dála vedle costela rzimskeho. A jestliže by kněz Lucass neboli jeho budúcí 
faráři v Budkowie tu službu obmeškali činiti, tehdy mají propadnúti svrchupsanému Janowi 
z Vpolniessicz i jeho erbóm tu pokutu, jakož list hlavní svědčí. A tuto svrchupsanú smlúvu 
a vyrčení slíbili sú svrchupsané stranie obě pode ctí a pod vierú ctně zdržeti jako dobří lidé 
a vedle hlavnieho listu věčně. A toho na svědomie a na potvrzenie svrchupsaným věcem své 
sme vlastnie pečeti přivěsili k tomuto listu a k jejich obapolní prosbě urozený pán pan Jan 
z Lichtenburka odjinud z Czornsteyna, pán náš svrchupsaný, a slovutný panoše Bawor Starší 
z Holowus odjinud z Niemcicz své sú také pečeti na svědomie svrchupsaným věcem přivěsili 
k tomuto listu, jim a jich erbuom bez škody. Jenž jest dán léto Narozenie Syna Božieho tisíc 
čtyrstého osmmestcietmého léta ten úterý den svatého Thomasse f apoštola Božieho. 

Orig. perg. čes., 6 pečetí na perg. proužcích: 1) Jan ze Smržic, kanovník pražský, 2) Mikuláš 
ze Slatiny, 3) Adam z Bačkovic, 4) Petr, měšťan jemnický, 5) Jan z Lichtenburka na Cornštejně, 
6) Bavor Starší z Holovous a Němčic, 2.–4. poškozeny, uloženo v MZA Brno – SOkA Znojmo, AM 
Znojmo, listina č. 92 (mylně pod datem 1438, prosince 21.) (A1; základ edice); druhý orig. perg. 
čes., 6 pečetí na perg. proužcích (jako A1, 4. a 5. částečně poškozeny), uloženo v MZA Brno, E 57 
Premonstráti Louka, sg. L 27 (A2; různočtení pouze grafické povahy nejsou evidována).

Reg.: Šebánek, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. 1. Inventář 
pergamenů z let 1078–1471. Brno 1932, s. 264–265, č. 1264 (dle A2).

B
1432, července 21., Znojmo

Lukáš, farář v Budkově, vyznává, že mu panoše Jan z Oponěšic se svými bratry a dědici 
dluží částku 60 kop grošů. Než bude tato suma splacena, jsou Jan a jeho dědici povinni odvádět 
Lukášovi a jeho nástupcům úroční plat šest kop grošů (se souhlasem budkovského faráře mohou 
tento plat zakoupit na libovolných poplatných lidech či svobodnících). Budkovský farář pobírá 
tento plat za spásu duší Jana z Oponěšic, jeho předků, bratří a potomků i zesnulého budkovského 
faráře Mikuláše a je povinen z uvedeného platu vydržovat za stravu a úroční plat dvě kopy grošů 
kaplana, jenž bude každý týden sloužit dvě zádušní mše a jednu mši ke cti sv. Barbory. Farář sám 
je povinen jednou ročně sloužit anniversarium za předky Jana z Oponěšic a v budoucnu též za Jana, 
jeho bratry a potomky, a to vždy ve výroční den jejich smrti. Dokud nebude možno bezpečně sídlit 
a konat bohoslužby u kostela v Budkově, má kněz Lukáš vydržovat kaplana a konat všechny uvedené 
bohoslužby v kostele v Jemnici.

Já, kněz Lucass, farář z Budkowa, i svými budúcími, faráři také z Budkowa, vyznávám 
tímto listem obecně přede všemi, ktož jej uzřie ane|bo čtúc slyšeti budú, tak jakož jest mně 
i mým budúcím farářóm tu v Budkowie dlužen slovutný panošě Jan z Upolniessicz svými bra-
|try i svými erby šestdesát kop groší dobrých stříbrných prazskeho rázu a morawskeho čísla, 

e obyčeje v A2 chybí
f A2: Thomy
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za každú kopu šestdesát groší počítajíc, k tomu ko|stelu v Budkowie, a to mně knězi Lucassowi 
i po mně budúcím farářóm tu v Budkowie svrchupsaný Jan i svými erby slibuje a má dáti 
těch šestdesát kop. A také dále slibují mně i po mně budúcím farářóm tu v Budkowie Jan 
svrchupsaný i svými erby, jestliže mi nebude plniti aneb mým náměstkóm těch šestdesáti kop, 
jakož to svědčí kostelu budkowskemu, tehdy svrchupsaný Jan i svými erby má mně i po mně 
budúcím farářóm tu v Budkowie vydávati šest kop groší z komory rozdílně najto roky najprv 
na svatého Gyrzie tři kopy a na svatý Waczlaw tři a to mi slibují svrchupsaní i mým budúcím 
farářóm k tomu kostelu do Budkowa ty úroky plniti na ty časy, jako svrchu psáno stojí, beze 
všeho poničení hotovými penězi tak, jakož svrchu psáno stojí. Pakli by sě zdálo svrchupsaným 
Janowi i jeho erbóm a jestliže by mně aneb po mně budúcím farářóm tu z Budkowa nechtěl 
vydávati toho úroka tak, jakož svrchu psáno stojí, tehdy mají a slibují ti svrchupsaní Jan i svý-
mi erby těch šest kop platu groší kúpiti na lidech usedlých a na platných a na svobodných 
dědinách a tak, aby má vóle anebo po mně budúcích farářův tu v Budkowie k tomu byla. A tu, 
ktež svrchupsaný Jan nebo jeho erbi kúpí s naším přivolením, tu já svrchupsaný kněz Lucass, 
v ty časy farář budkowsky, i po mně budúcí faráři tu v Budkowie mám i mají vybírati, tak jakož 
svrchu psáno stojí, těch šest kop rozdílně čistého platu peněžitého a což zbude víc na těch 
lidech mimo těch šest kop, jakož svrchu psáno stojí, ktež by mne i mé budúcí svrchupsaní 
převedli na platné lidi, tu sobě svrchupsaný Jan i jeho erbi zůstavuje panství, vinny i všeckny 
jiné požitky mimo těch šest kop, jakož svrchu psáno stojí, než najprv, aby mně s těch lidí, 
na kteréž budu převeden, vyšlo od svrchupsaného Janna i od jeho erbův i mým budúcím 
farářóm u toho kostela těch šest kop platu, jakož svrchu psáno stojí. A ten plat já, kněz Lu-
cass, farář z Budkowa, i moji budúcí, faráři tu v Budkowie, béřeme od svrchupsaných za jejich 
předší dušě i také za jejich k tomu kostelu, i také za potctivého kněze Miculassie duši, někdy 
tu řečeného faráře v Budkowie. A já kněz Lucass i po mně budúcí faráři tu v Budkowie máme 
činiti tyto služby důlepsané bez obmeškánie pod pokutami důlepsanými. Pak jestliže bych já, 
kněz Lucass, anebo po mně budúcí farář těch služeb nemohli u kostela v Budkowie činiti, ale 
slibuji já i po mně budúcí farářové tu v Budkowie ty služby důlepsané za ty dušě, jako svrchu 
psáno stojí, činiti v Gemniczi aneb u jiných kostelův tu, ktež jsú dobří křesťané, a to s vědomím 
svrchupsaných. A zase [-----] já kněz Lucass i po mně budúcí faráři tu v Budkowie máme tyto 
služby činiti důlepsané za ty dušě svrchupsané: najprv že já, kněz Lucass, i po mně budúcí 
farářové tu v Budkowie povinovat jsem a budu chovati potctivého kaplana a ten kaplan má 
slúžiti dvě mši v tém dni zádušní a třetí od svaté Barbori také ten týden. A jestliže by kaplan 
mój anebo mých budúcích farářův tu v Budkowie zmeškal kterú mši z těch tří v tom témdni, 
tehdy za každú mši má jemu sraženo býti půl groší na caplanově mzdě. A také já, kněz Lu-
cass, i po mně budúcí farářové tu v Budkowie máme činiti za ten plat svrchupsaný, kterýž jest 
kostelu dán za dušě svrchupsané i za jejich také na den jejich smrti svrchupsaných službu 
jednu učiniti v roce vigiljí s devíti leccími cele zpívané a nazajtří deset mší, jednu zpívanú 
a devět čtených, máme činiti a své vlastní svíce k těm službám já i po mně budúcí farářové 
máme dáti. A také já i po mně budúcí faráři máme na ty časy ztravu dáti těm kněžím, kteříž 
ty mšě slúžiti budú. A jestliže bych já aneb po mně budúcí faráři a neboli kaplan mój které 
služby s těchto svrchupsaných zmeškali, tehdy já i po mně budúcí faráři propadneme dvě 
libřie vosku dědicóm toho platu poddánie. Pak-li bych já, kněz Lukass, aneb po mně budúcí 
farářové tu v Budkowie netbalstvím dále ty služby zmeškali a nečinili jich tu v Budkowye, 
tehdy já kněz Lucass farář i po mně budúcí faráři jsme vinovati svrchupsaným dědicóm úroka 
nebrati od nich nebo od těch lidí, na kterýchž by nám byl svrchupsaný plat náš od našich 
dědicův ukázán, dokud bychme já i moji budúcí těch služeb zasě svrchupsaných neučinili 
změškaných s dobrým svědomím a jich vědomím. A také my těch služeb zmeškati nemáme 
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žádnú věcí, než aby sě dáli na ten den svrchupsaný ode mne a od mých budúcích farářův. 
A kdy ty služby zmeškané, jestliže bychme je zmeškali, dokonáme za ty duše, jako svrchu 
psáno stojí, tehdy mně i po mně budúcím farářóm plat zasě má propuščen býti. A také Jan 
svrchupsaný i po něm budúcí, jestliže nás převedú na které lidi s sebe, těch šest kop platu, 
mají těch lidí obránce věrný býti jakžto svých vlastních věrně a beze lsti. A také takú úmluvu, 
když já anebo moji budúcí faráři sedí tu v Budkowie a pokoj v zemi bude, tehdy já i po mně 
budúcí faráři máme chovati tu caplana ve dvořě a máme jemu ztravu dáti, jakož na kněze 
slušie, a dvě kopě k tomu mimo ztravu. Pak-li by nebyl pokoj v Morawie, jehož Buoh nedaj, 
a já aneb moji budúcí nemohli těch služeb u kostela v Budkowie činiti, ale máme to všickno 
činiti, což svrchu psáno stojí, v městě Gemniczy, a máme také caplana tu v Gemniczi sjednati, 
aby sě ty služby svrchupsané díly za ty dušě, jakož svrchupsáno stojí, a to s jich vědomím. 
A to já kněz Lucass farář i po mně budúcí faráři slibujeme to všeckno, což svrchupsáno stojí, 
ctně zdržěti pod tú pokutú, jakož svrchu psáno stojí. A toho pro lepší svědomí svú jsem vlastní 
pečet přivěsil k tomuto listu a připrosil jsem poctivých kněží kněze Miculassye, faráře s Piltm-
perku vedle Znoyma, a kněze Mikulassie Smolika, faráře z Prosczymierzricz, a kněze Waczlawa, 
faráře z Stareho [Ho]bzie, kněze Marczyna, děkana a faráře z Massowicz, a slovutných panoší 
Sigmunda z Plawcze a Cristoffora z Racziborzicz, že jsú vedle mne své pečeti přivěsili k tomuto 
listu jim bez škody. Jenž jest dán v Znoymie, ten pondělí před svatú Marzi Magdalenu léta 
od narození syna Božího tisícího čtyristého třidcátého druhého.

Orig. perg. čes., písmo ve skladech místy nečitelné, původně 7 pečetí na perg. proužku: 1) Lukáš, 
farář v Budkově, 2) Mikuláš, farář na Hradišti sv. Hypolita u Znojma, 3) Mikuláš Smolík, farář 
z Prosiměřic, 4) Václav, farář ze Starého Hobzí , 5) Martin, [znojemský] děkan a farář z Mašovic, 
6) panoše Zikmund z Plavče, 7) Kryštof z Ratibořic, 1., 2., 4. a 6. poškozeny, 3. a 7. chybí; Diecézní 
archiv Biskupství brněnského v Rajhradě, Farní úřad Budkov, listina č. 1.

Ed.: Bílý, Jiří: Pergamenová listina v Budkově z r. 1432. Od Horácka k Podyjí – Vlastivědný 
sborník západní Moravy 12, 1935–1936, s. 36–37, 74–75.

C
1432, července 21., Znojmo

Lukáš, farář v Budkově, vyznává, že kvůli své veliké nouzi a nepokojům v zemi hromadně 
přijal od panoše Jana z Oponěšic splátky úročního platu, příslušejícího ke kaplanství v Budkově, 
od 23. dubna 1432 na pět let dopředu v celkové částce 20 grošů, a zavazuje se, že po dobu těchto pěti 
let nebude Jana z Oponěšic z onoho platu upomínat. Dále farář Lukáš vyznává, že prodal Janovi 
z Oponěšic a jeho dědicům na dva roky desátky z Oponěšic a „Podworu“, jak o tom vypovídá zvláštní 
instrument, který vystavil pro Jana z Oponěšic.

Já kněz Lucass, v ty časy farář v Budkowie, vyznávám tímto listem obecně přede všěmi, 
ktož | jej uzřie anebo čtúc slyšěti budú, že jsem vzal úrok, jakož sluší na caplanství v Bud-
kowye, | společně dvadceti kop groší dobrých stříbrných rázu prazskeho a čísla morawskeho, 
za každú ko|pu šestdesát groší počítajíc, od slovutného panošě Janna z Upolniessicz a od jeho 
erbův na pět let od tohoto svatého Gyrzi počítajíc, kterýž nyní minul, na ten list, jakož naň 
mám a na jeho erby na šest kop platu, ješto svědčí kostelu budkowskemu, a to jsem učinil pro 
potřebu kostela svého a jako farář v ty časy, neb mi toho bylo potřebí pro kostelní řád, neb 
jsem tomu nemohl jinak učiniti, kteréž mi měl vydávati peníze podle listu hlavního rozdílně 
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plat na šestdesát kop tři kopy na svatý Gyrzi a tři kopy na svatý Waczlaw, a pro svú núzi také 
jsem to vzal a pro nepokoj, pro kterýž jsem nemohl u svého kostela býti, protož já, kněz 
Lucass, farář budkowsky, i po mně budúcí faráři propúščím Janna z Upolniessicz i jeho erby 
z těch dvadcíti kop, kteréž jsem vzal společně úroky na těch pět let, jakož list hlavní svědčí, 
k kostelu budkowskemu. A to já, kněz Lucass, i svými budúcími faráři, kteříž po mně budú, 
slibuji, že svrchupsaný Jan i svými erby nemá upomínán býti ode mne ani od mých budúcích 
farářův tu v Budkowie až do těch pěti let skonání z těch dvadcíti kop, kteréž jsem vzal úrok 
hromadně, jakož list na ně mám, kterýž k tomu kostelu svědčí, na šest kop platu tu v Budkowie. 
A také dále já, kněz Lucass, farář z Budkowa, vyznávám, že jsem učinil tyto úmluvy a tento trh 
s dobrým rozmyslem slovutným panoší s Jannem z Upolniessicz a s jeho erby, že jsem jemu 
i jeho erbóm prodal ty všeckny desátky tu v Upolniessiczich i Podworu, jakož jsem sám prve 
bral, nic sobě tu nezůstavuje až za dvě létě od tohoto listu dání, a za to jsem hotové peníze 
vzal, neb mi toho veliká núze byla, jakož jsem jemu i jeho erbóm dále učinil instrument 
na těch dvadceti kop, ješto jsem je vzal hromadně na ten list, jako na ně mám úroky do pěti 
let, jakož svědčí kostelu budkowskemu, i na desátky do dvú letú. A toho na lepší svědomí 
svú jsem vlastní pečet přivěsil k tomuto listu a připrosil jsem potcivých (sic!) kněží kněze 
Vbaldyna, canovníka olomuczskeho, a kněze Stibora, faráře Sathawskeho, a slovutného panošě 
Buzka z Skridlowicz, že jsú vedle mne k tomuto listu své pečeti přivěsili sobě bez škody. Jenž 
jest dán v Znoymie ten pondělí před svatú Marzi Magdalenu léta od narození syna Božího 
tisícího čtyřistého třidcátého druhého léta. 

Orig. perg. čes., 4 pečeti na perg. proužcích: 1) Lukáš, farář budkovský, 2) Mikuláš Ubaldini, 
kanovník olomoucký, 3) Ctibor, farář šatovský, 4) panoše Buzek z Křídlovic, 1.–3. mírně poškozeny; 
uloženo v MZA Brno – SOkA Znojmo, AM Znojmo, listina č. 87.

Die Migration des ländlichen Klerus in die königlichen Städte 
während der hussitischen Revolution am Beispiel des Pfarrers 
aus Budkau bei Jamnitz (Budkov u Jemnice) 
Eine Studie zum mährischen Pfarrnetz in der hussitischen  
Revolution (I)

Die Fallstudie gehört zu einem umfangreicheren Projekt der Erforschung des mähri-
schen Pfarrnetzes in der hussitischen Revolution und beschäftigt sich mit der Migration des 
katholischen Klerus vom Lande in die Städte, und zwar konkret am Beispiel des Pfarrers 
Lukas aus Budkau bei Jamnitz im südwestlichen Mähren, der sich längerfristig in der Stadt 
Jamnitz aufhielt. An diesem Umstand entzündeten sich Auseinandersetzungen mit den 
Angehörigen des Pfarrsprengels, insbesondere mit den Wladyken von Oponěšice in der 
Budkauer Pfarrei, die in der dortigen Kirche zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 
vor den Hussitenkriegen eine fromme Stiftung für verstorbene Angehörige ihrer Familie 
getätigt hatten. Über diese Streitigkeiten haben sich relativ detailreiche Urkunden aus den 
Jahren 1428 und 1432 erhalten, die aus diplomatischer Sicht Interesse verdienen, die uns 
jedoch vor allem über den Aufenthalt des Pfarrers Lukas in Jamnitz informieren. Aus den 
Urkunden geht hervor, dass Lukas während der Hussitenkriege sich an seiner Kirche nicht 
sicher fühlen konnte, wenngleich es sich um ein katholisches Dorf mit einer katholischen 
Obrigkeit handelte, so dass er in die kaum zehn Kilometer entfernte königliche Stadt Jamnitz 
flüchtete, die sich seit dem Jahre 1421 im Pfandbesitz Albrechts V. von Habsburg befand 
und als wichtiger Stützpunkt der katholischen Partei im südwestlichen Mähren diente. Lukas’ 
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Aufenthalt in der Stadt erstreckte sich offenkundig ganze zehn Jahre (1422–1432). Dieses 
Bild entspricht insgesamt dem, was andere Quellen über Pfarrkirchen im Umkreis weiterer 
größerer Städte – z. B. Olmütz – berichten. Sofern nicht einmal Dörfer im Hinterland großer 
katholischer Städte, die die Hauptstützen der katholischen Partei in Mähren bildeten, für 
Pfarrer einen sicheren Ort darstellten, musste dies um so mehr für Pfarreien in ländlichen 
Lokalitäten gelten, in deren Nähe sich keine bedeutende katholische Festung befand, 
sondern eher Herrschaften des hussitischen Adels. Der Autor verweist auf einige ähnliche, 
wenn auch eher zufällige Beispiele. Aus der Studie wird aber insgesamt deutlich, dass die 
Migration von Klerikern in katholische Städte oder mitunter auf Burgen in Mähren wohl 
eine Massenerscheinung darstellte und dass die ländliche Pfarrorganisation in der Zeit der 
hussitischen Revolution zeitweilig ganz zusammenbrach.





L I T E R A T U R A

441

Základy

Helena P o l e h l o v á  –  Petr P o l e h l a :  Non Angli, sed 
angeli. Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2012, 162 s., ISBN 978-80-7465-039-0

Slovy, která podle northumbrijské legendy Vita sancti Gregorii pronesl 
Řehoř Veliký, když na tržišti s otroky spatřil plavovlasé mladíky s bílou pletí 
a dozvěděl se, že jsou to Anglové, nazvali Helena a Petr Polehlovi knihu 
věnovanou nejstarším hagiografickým památkám anglolatinské literatury. 
Náplň a cíl této publikace prozrazuje spíše než její podtitul, který je ve vztahu 
ke skutečnému obsahu díla formulován poněkud široce, následující vyjádření 
z úvodní kapitoly: „Publikace, kterou otevíráte, se snaží seznámit čtenáře 
s několika osudy světců zmíněného období prostřednictvím vybraných 
hagiografických děl, o nichž pojednává v jednotlivých kapitolách, a přináší 
překlady jejich částí“ (Úvod, s. 13).

Oddílům vyhrazeným konkrétním legendám předcházejí dvě kapitoly, 
jež čtenáře uvádějí do problematiky úzce související s překládanými texty 
a vzhledem k odlehlým reáliím historického i kulturního vývoje na brit-
ských ostrovech výrazně přispívají k jejich snazšímu porozumění: zaobírají 
se jednak postupem a specifiky christianizace Anglů, Sasů a Jutů v Británii, 
jednak stručným přehledem dějin počátečního období anglolatinské literatury 
(latinských děl sepsaných v Británii nebo anglosaskými autory) s důrazem 
na jeho hagiografické odvětví. Je přitom třeba vyzdvihnout, že zde latinské 
písemnictví není pojednáváno izolovaně, nýbrž v kontextu literární tvorby 
staroanglické. Zpracování pramenů a sekundární literatury ve výkladových 
pasážích publikace by však obecně prospěl kritičtější přístup, než jakého 
jsme na některých místech svědky: např. přílišnou důvěru chovají Helena 
a Petr Polehlovi k vyprávění Bedy Ctihodného (672/3–735), jehož Církevní 
dějiny citují jako stěžejní pramen pro ilustraci historického dění sledovaného 
období, a nepřihlížejí přitom ke skutečnosti, že historiograf mnohdy referuje 
o událostech, u nichž nejenže nebyl osobně přítomen, ale jež se odehrály 
řadu let před jeho narozením, v důsledku čehož je třeba tím spíše počítat 
s eventualitou, že se na jejich ztvárnění podepsala kromě kronikářova vidění 
dějinného vývoje i jeho literární invence: přitom k Bedovu líčení vystoupení 
účastníků na shromážděních, která řešila otázky spojené s přijetím křesťanství 
a konkrétní podobou jeho praktikování (např. spor o datum slavení Velikonoc), 
autoři knihy bez výhrad přistupují jako ke skutečně předneseným projevům.1

1 Srov. s. 24 o poradním shromáždění northumbrijského krále Edwina r. 626: „Bedův 
zápis o průběhu rady ukazuje, že na členy shromáždění neudělalo dojem jen vítězství ve válce, 
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K částečnému překladu bylo vybráno pět hagiografických spisů ze 
7. a 8. století: Život Řehoře Velikého (Vita sancti Gregorii  ) anonymního 
mnicha z Whitby, Adamnanův Život sv. Kolumby (Vita Columbae), Život 
sv. Wilfrida Eddia Stephana (Vita Wilfridi  ), Život svatého Guthlaka mnicha 
Felixe (Vita sancti Guthlaci  ) a počátek z Životů svatých opatů (Historia 
abbatum) Bedy Ctihodného, popisující životní osudy zakladatele klášte-
rů Wearmouth a Jarrow Benedikta Biscopa a jeho nástupce Ceolfritha. 
Všichni uvedení světci mají status významných osobností raně středověké 
Anglie, a přitom reprezentují dosti odlišná prostředí a životní osudy: vedle 
slovutného papeže se mezi nimi nacházejí irský misionář, biskup z Yorku, 
poustevník a konečně opat významného dvojklášteří. Úryvkům z jednot-
livých legend předcházejí úvody, v nichž překladatelé podávají informace 
o autorech děl, o osobnostech, jimž jsou texty věnovány, a o jejich dataci. 
Pouze ve dvou případech (snad v závislosti na poznatcích dostupných 
v sekundární literatuře?) je zmiňován styl legendy a její zdroje. Zejména 
však v předmluvách postrádám podrobnější pojednání o struktuře a obsahu 
hagiografických výtvorů jako celků: v situaci, kdy jsou z legend tlumočeny 
pouze jednotlivé kapitoly, popř. jejich části, a to bez jasného zdůvodnění, 
na základě jakého kritéria byly konkrétní pasáže k překladu vybrány, by 
náležité představení výstavby jednotlivých textů do značné míry kompen-
zovalo poněkud torzovitý dojem, který jejich útržky řazené bez zjevné 
koncepce vyvolávají. (Nemohu si v této souvislosti nepoložit otázku, zda 
byla selekce tlumočených partií při současném rozsahu 162 stran knihy 
vůbec nutná.) Zatímco některé kýžené informace o překládaných legen-
dách autoři nepodávají, jindy jejich pozornost od textů, na něž by se měli 
systematicky soustředit, naopak těkavě odbíhá k různým více či méně 
souvisejícím záležitostem, aniž by se vyvarovala opakování určitých údajů.2 

Vlastní překlad latinských textů nedoprovází žádná poznámka, v níž 
by bylo popsáno, jakých zásad se autoři při překladu přidržovali nebo jaký 

chápané jako projev síly nového Boha, ale že se zde diskutovalo také o hlubších skutečnostech, 
jako je smysl a cíl lidského života.“ Podobně na s. 27 o průběhu synody ve Whitby r. 664.
2 Např. o chystané misii Řehořově a o realizované misii Augustinově v Británii je 
pojednáno nejprve na s. 19, 21–22 a poté znovu v rámci úvodu k legendě o sv. Řehořovi 
na s. 56–57. Čtenář je neúnavně utvrzován ve skutečnosti, že Řehoř Veliký v raně středo-
věké Anglii požíval neutuchající úcty, srov. s. 51: „Řehoř je světec, který se vedle apoštolů 
‚těší nejdelší a všeobecné úctě v anglosaské Anglii‘. Sledujeme-li horlivost, s jakou sv. Řehoř 
organizoval misii k Anglosasům, a péči a starostlivost, kterou ji zahrnoval po následující léta, 
..., není divu, že byl v Anglii velmi milovanou a uctívanou postavou po celý středověk“; a na 
s. 57: „Kromě dopisů posílal Řehoř do Anglie také různé dary – oděvy, relikvie a mnoho 
rukopisů; ty poskytly materiální základ canterburské školy, která se později rozvinula za bis-
kupů Theodora a Hadriana. Není tedy divu, že Angličané Řehoře velmi ctili.“ Za nepřiměřený 
vzhledem k jiným faktům uvedeným z Bedova života i vzhledem ke koncepci jiných úvodů 
k legendám v téže publikaci považuji prostor, který překladatelé v předmluvě k pasážím 
z Historia abbatum (s. 133–134) věnovali jednak líčení Bedovy smrti podle Cuthbertova listu 
o úmrtí Bedy Ctihodného, citovaného podle dostupného českého překladu J. Kincla, jednak 
obsáhlé citaci holdu novodobých historiografů Bedovi Ctihodnému na s. 137–138, apod.
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postoj zaujali k uvádění v legendách citovaných autorit – nakolik mohu 
z výsledné podoby usuzovat, v některých případech se Helena a Petr Po-
lehlovi přidrželi odkazů, jež byly součástí užitých edic, a jiné ohlasy, byť je 
na ně v textu explicitně poukázáno (např. jde o výroky Řehoře Velikého), 
ponechali bez povšimnutí. Česká jazyková verze výňatků z hagiografických 
spisů je srozumitelná a v zásadě odpovídá sdělení tlumočených předloh, 
nicméně zasloužila by si ještě drobné korekce, zvláště když čtenář nemá 
možnost porovnat její znění s latinským originálem. Uvedu několik příkladů 
míst z úryvku z Životů svatých opatů (dále jen ŽSO) Bedy Ctihodného, jež 
měly podle mého názoru před uveřejněním projít úpravou. Podle překladu 
byl biskup Theodor „muž znalý moudrosti světské i církevní v jazyce řeckém 
i latinském“ (ŽSO III, s. 141), spojení saeculari simul et aecclesiastica philo-
sophia originálu však spíše než „moudrost“ znamená „světské a duchovní 
vzdělání“.3 Překladatelé uvádějí (ŽSO VII, s. 144), že „Ceolfrith, kterého 
Benedikt ustanovil opatem od počátku kláštera, mu ve všem horlivě pomá-
hal“. Přesněji vzato však Beda píše: „Ceolfrith, kterého Benedikt ustanovil 
opatem, mu byl od samého počátku založení prvního kláštera ve všem 
horlivým pomocníkem.“4 Bedův komentář ke skutečnosti, že Benedikt 
Biscop ustanovil do čela kláštera sv. Petra jako druhého opata (vedle sebe) 
kněze Eosterwina:5 Nec ab re videatur cuiquam duos unum monasterium simul 
habuisse abbates, přeložili Helena a Petr Polehlovi následovně: „Ne kvůli 
tomu, aby se zdálo, že jeden klášter má současně dva opaty“ (ŽSO VII, 
s. 144), věta však měla znít spíše: „Nikdo ať nepovažuje za nemístné, že 
jeden klášter měl současně dva opaty.“ Formulace aequali cum fratribus lance 
boni propositi iuvenis gloriabatur se regularem per omnia servare disciplinam6 
podle mého názoru nevypovídá o Eosterwinově způsobu stolování, jak 
naznačuje překlad (srov. ŽSO VIII, s. 144): „Mladík jedl ze stejného stolu 
jako ostatní a byl rád, že ve všem zachovává řádová pravidla“, ale o tom, 
že tento „mladík si stejnou měrou jako jeho bratři s dobrým úmyslem za-
kládal na tom, že ve všem zachovává řeholní kázeň“. O témže Eosterwinovi 
v překladu dále čteme (ŽSO VIII, s. 145): „I když přijal jméno a hodnost 

3 Srov. Vita beatorum abbatum, III (s. 366): At uero papa apostolicus, ..., inito consilio elegit 
de suis quem Brittannias archiepiscopum mitteret, Theodorum uidelicet saeculari simul et aecclesias-
tica philosophia praeditum uirum, et hoc in utraque lingua, Graeca scilicet et Latina... Cituji podle 
překladateli užité edice C. Plummera: Vita beatorum abbatum Benedicti, Ceolfridi, Eosterwini, 
Sigfridi et Hwaetberti. (Venerabilis Bedae opera historica 1). Oxford 1896, s. 364–387.
4 Srov. Vita beatorum abbatum, VII (s. 370): Ceolfridus autem hic, quem abbatem constituit 
Benedictus, a primis instituti monasterii prioris exordiis adiutor illi per omnia strenuissimus aderat...
5 Srov. Vita beatorum abbatum, VII (s. 370): Quo tempore etiam presbiterum Eosterwyni de 
monasterio beati Petri eligens abbatem, eidem monasterio regendi iure praefecit; ut quem solus non 
poterat laborem, socia dilectissimi commilitonis uirtute leuius ferret. Nec ab re videatur...
6 Srov. Vita beatorum abbatum VIII (s. 371): Patruelis quippe erat abbatis sui Benedicti, sed 
amborum tanta ingenuitas, talis mundanae ingenuitatis fuit pro nichilo contemptus, ut neque iste 
monasterium ingressus, aliquem sibi prae ceteris ob intuitum consanguinitatis aut nobilitatis honorem 
quaerendum, neque ille putaret offerendum; sed aequali cum fratribus lance boni propositi iuuenis 
gloriabatur se regularem per omnia seruare disciplinam.
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opata, zůstal vůči všem téhož ducha“ (!) „jako předtím, podle toho, jak 
moudře napomínal a říkal: ‚Ustanovili tě představeným, nepovyšuj se, 
ale buď mezi nimi jako jeden z nich, mírný, přívětivý a dobrý ke všem‘.“ 
V Bedově vyprávění7 však Eosterwin nenapomínal, ale jednal podle napo-
menutí „jednoho mudrce“, v jehož znění soudobý čtenář rozpoznal první 
verš 32. kapitoly Sírachovce: „Ustanovili tě správcem? Nevyvyšuj se! Buď 
mezi ostatními jako jeden z nich“, k tomu Beda dodává na vysvětlenou: 
„mírný, vlídný a dobrotivý ke všem“. Český překlad tedy na tomto místě 
smísil výroky různých původců a zamlčel čtenáři biblickou předlohu 
Eosterwinova jednání. Dále v poslední větě deváté kapitoly v překladu 
čteme, že „když se“ (Benedikt Biscop z jedné z cest do Říma) „vrátil, 
našel totiž krále Ecgfritha již zabitého“, místo přiléhavějšího „poté co se 
vrátil, totiž zjistil, že Ecgfrith byl před nedávnem zabit“.8 Zkresleny jsou 
v české jazykové verzi vztahy mezi větami v Bedově sdělení o částečném 
ochrnutí Benedikta Biscopa (ŽSO XI, s. 147): „ušetřena byla jen horní 
polovina těla, bez níž by člověk nebyl schopen žít a zachovat povinnost 
a ctnost trpělivosti“, přesněji: „jen horní polovina těla, bez níž člověk není 
schopen života, byla ponechána ke službě ctnostné trpělivosti“.9 Nespráv-
ně interpretovány byly v českém překladu vztahy mezi členy následující 
věty: quemcunque omnes unanime caritatis inquisitione optimum cognoscentes 
elegeritis,10 srov. ŽSO XI, s. 147: „a koho si všichni jednomyslně vyberete 
jako nejlepšího poté, co prozkoumáte jeho lásku“, ve skutečnosti: „o kom 
všichni zkoumajíce ve svorné lásce rozhodnete, že je nejlepší, a vyvolíte jej“ 
atd. Podobná přehlédnutí či opomenutí považuji za zbytečná tím spíše, že 
by na ně autory jistě upozornil recenzent z oboru latinské filologie, jehož 
přítomnost by u uveřejnění překladové publikace bylo možno očekávat; 
mezi uvedenými posuzovateli však figurují „pouze“ (jakkoliv vynikající) 
specialisté na katolickou teologii a církevní dějiny.

7 Srov. Vita beatorum abbatum VIII (s. 372): Sed et abbatis nomine graduque assumpto, idem 
animo qui prius manebat ad omnes, iuxta id quod quidam sapiens ammonet dicens: „Rectorem te 
constituerunt, noli extolli, sed esto in illis, quasi unus ex illis,“ mitis, affabilis et benignus omnibus. 
K podobě biblického textu na tomto místě srov. M a r s d e n ,  Richard: The Text of the 
Old Testament in Anglo-Saxon England. Cambridge 1995, s. 209. České znění biblického textu 
uvádím podle prvního opraveného vydání českého ekumenického překladu z roku 2001.
8 Srov. Vita beatorum abbatum IX (s. 373): Adtulit inter alia, et pallia duo oloserica incom-
parandi operis, quibus postea ab Aldfrido rege eiusque consiliariis, namque Ecgfridum postquam 
rediit iam interfectum repperit, terram trium familiarum ad austrum Uuri fluminis, iuxta ostium 
conparauit.
9 Srov. Vita beatorum abbatum XI (s. 374): ...et Benedictus per triennium languore paulatim 
adcrescente tanta paralisi dissolutus est, ut ab omni prorsus inferiorum membrorum factus sit parte 
praemortuus, superioribus solum, sine quorum vita vivere nequit homo, ad officium patientiae vir-
tutemque reservatis...
10 Srov. Vita beatorum abbatum XI (s. 375): Sed iuxta quod regula magni quondam abbatis 
Benedicti, iuxta quod priuilegii nostri continent decreta, in conuentu uestrae congregationis communi 
consilio perquiratis, qui secundum uitae meritum et sapientiae doctrinam aptior ad tale ministerium 
perficiendum digniorque probetur, et quemcunque omnes unanime caritatis inquisitione optimum 
cognoscentes elegeritis; hunc vobis accito episcopo rogetis abbatem consueta benedictione firmari.
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Recenzovaná kniha představuje českému čtenáři kapitolu z dějin 
anglolatinského písemnictví raného středověku, do níž předtím neměl 
možnost bez překonání jazykové bariéry nahlédnout, a může mu tak dobře 
posloužit k prvotní orientaci v prostředí, době a kulturním ovzduší vzniku 
nejstarších legend anglosaské Británie. K jejím přednostem patří, že byla 
nepochybně vytvářena se zápalem a láskou ke zvolenému tématu. S ohle-
dem na skutečnost, že se publikace vyznačuje odbornými ambicemi, zde 
byly vysloveny dílčí připomínky ke způsobu zpracování látky. Chtěla bych 
je uzavřít konstatováním, že přestože publikace v některých ohledech zcela 
nesplňuje standardy filologického řemesla, její autoři se na pomyslném 
rozcestí odborné činnosti vydali do pozoruhodných končin, a přinesou-li 
z nich po první ochutnávce ještě plody jiné a o něco zralejší, bude možno 
takovou aktivitu jen uvítat. Anna Pumprová

Wolfgang H a r d t w i g :  Deutsche Geschichtskultur im 19. und 
20. Jahrhundert
München, Oldenbourg Verlag 2013, 400 s., ISBN 978-3-486-72461-5

Wolfgang Hardtwig, emeritní profesor berlínské Humboldtovy uni-
verzity, se v německé historické vědě raných devadesátých let svou knihou 
Geschichtskultur und Wissenschaft (München 1990) zasloužil spolu s dalšími 
badateli (zejména Jörnem Rüsenem) o etablování konceptu tzv. historické 
kultury. Ta bývá vnímána jako mnohost forem, v nichž je v životě určité 
společnosti vyjadřováno a „zhmotňováno“ historické vědomí, přičemž 
koncept umožňuje tyto formy (např. politickou, uměleckou a vědeckou) 
analyticky pojímat ve vzájemném ovlivňování a provázanosti. Recenzovaný 
sborník, hlásící se svým názvem k dějinám německé historické kultury 19. 
a 20. věku, přináší celkem 14 Hardtwigových studií, které vznikly v dlouhém 
období let 1978–2012, přičemž dvě z nich nebyly ještě nikdy publikovány. 

Studie jsou seřazeny do celkem čtyř tematicky vymezených oddílů. 
První nese název Theorieprobleme der Geschichtswissenschaften (tři studie; 
s. 17–55) a Hardtwig se zde věnuje pojetí výzkumu (Forschung) v němec-
ké historické vědě, přičemž dospívá k závěru, že mezi roky 1750–1880 vý-
zkum díky svému empirickému založení umožňoval nárokovat vědeckost 
historie, avšak ta se zároveň nespokojovala s pouhým poznáním empiricky 
prozkoumaných jednotlivostí, nýbrž se skrze ně snažila směřovat k po-
znání obecného, příp. metafyzického. Čtenář se v dalších dvou studiích 
dovídá o vztahu teorie a vyprávění a o jejich funkcích v historické vědě 
a o personalizaci jako principu historikova líčení, ať už ve smyslu výběru 
určité osobnosti, která se zdá být typickým nositelem pojednávaného 
problému, nebo např. ve smyslu kolektivní biografie. Hardtwig v tomto 
textu zajímavě zvažuje výhody a zároveň případná úskalí spjatá s aplikací 
konkrétní formy personalizace. 
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V druhém oddílu Wissenschaft und Institution (tři studie; s. 57–149) 
se autor věnuje vývoji historické vědy na dnešní berlínské Humboldtově 
univerzitě v období let 1810–1993. I přes poměrně omezený prostor podává 
Hardtwig v hutném výkladu syntetizující náhled na dějiny zvolené univerzitní 
historiografie, když si všímá zejména hlavních osobností působících na jed-
notlivých stolicích a jejich vědecko-teoretických názorů, dějinných pojetí 
a vlivu na vývoj celé německé historické vědy, a to na základě dobových 
diskuzí o jejich vědeckých názorech či na základě vzniku určitých skupin 
jejich následovatelů (žáků). Zároveň analyzuje politické tlaky, které stály 
v pozadí povolávání historiků na jednotlivé stolice v mnoha politicko-spole-
čenských systémech, jimiž berlínské pracoviště během své existence prošlo.

Dvě studie ve třetím oddílu pojmenovaném Geschichtsschreibung und 
Literatur (oddíl zahrnuje celkem tři studie; s. 151–235) se velmi zajímavě 
věnují vztahu mezi neodbornou historickou literaturou a odbornou histo-
rickou vědou v Německu 20. století a rozdílnému zájmu čtenářstva o pro-
dukci obou oblastí, přičemž autor vše ilustruje na konkrétních případech. 
Podle Hardtwiga je německá kultura vzpomínání (Erinnerungskultur) již 
od šedesátých let daleko silněji formována literáty a jejich díly než názory 
školených historiků, přičemž k tomu vedle jiných činitelů přispívá fakt, že 
krásná literatura se umně zmocňuje těch oblastí, které kdysi v 19. století 
historická věda vytěsnila za své hranice jako cosi nevědeckého a neexaktní-
ho (např. přílišné zdůraznění vypravěčova já). Autor tvrdí, že ač historikové 
drží primát ve svém odborném diskursu, tak ve veřejné politicko-kulturní 
oblasti hrají až druhé housle – jejich poznání však i zde hraje svou roli, 
když má moc být vědecky a rozumově založeným protipólem „zábavního 
průmyslu“. Jedna studie této části se poté věnuje tématu deníků z let 
1939–1945; Hardtwig se na základě rozboru publikovaných zápisníků 
pokouší zobecnit jejich literární výstavbu, intence jejich autorů a klade si 
otázky po hodnotě těchto deníků pro naše poznání tehdejší doby.

Poslední a nejobjemnější část nesoucí název Geschichtswissenschaft und 
Öffentlichkeit (s. 237–399) obsahuje zbývajících pět studií. Zařazení dvou 
z nich (o Friedrichu Naumannovi a jeho místu či „odkazu“ v německých 
dějinách a o Eduardu Hammovi, spoluzakladateli DDP a Hardtwigově 
dědečkovi, zahynuvším po atentátu na Hitlera) působí vzhledem k zamě-
ření tohoto oddílu poněkud neorganicky. Ve studii věnované historické 
kultuře v Německu mezi léty 1850 a 1871 vede autora k vyjádření obec-
nějších závěrů jeho zjištění společných charakteristik a zároveň mnoha 
protikladností tehdejší historické kultury – tyto dle Hardtwiga svědčí 
o hodnotové a světonázorové orientaci různých zájmových skupin, jimž 
bylo společné pro-monarchistické a nacionální vidění světa, které se však 
dále tříbilo podle regionálních zájmů, podílu na moci atd. Studie o vypo-
řádávání se s nacistickou minulostí v (západním) Německu přináší mnohé 
zajímavé postřehy: Hardtwig se například snaží zodpovědět otázku, zda by 
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k tomuto vypořádávání došlo bez impulzů přicházejících do Německa ze 
zahraničí (kupříkladu od americké a britské vlády). V závěru také tvrdí, že 
v dnešním světě dochází ke globalizaci vzpomínky na holocaust, který je 
nejextrémnějším historickým případem, avšak právě proto nesmírně důle-
žitým pro všechny kultury vzpomínání v různých částech světa. V poslední 
studii rozebírá otázku ohromného rozmachu dějin a historické tematiky 
v současných masmédiích a zábavním průmyslu, přičemž náběhy k tomuto 
jevu shledává již v historizující literatuře 19. století, která byla určena pro 
široké publikum. Podle Hardtwiga jsou ovšem dnes tyto „dějiny“ pouze 
konzumovány jakožto přítomný zážitek, nejde tedy o hlubší seznámení se 
s dějinami ve smyslu hledání časové orientace; obranu proti tomuto trendu 
nalézá Hartwig v angažovanosti historiků v masmédiích, v nichž musí plnit 
svou kritickou roli jakožto protiváha pouhé „historie pro zábavu“ (tato 
studie je jak obsahově, tak konečným vyzněním podobná dvěma studiím 
z předchozího tematického oddílu). 

Výbor z Hardtwigových studií přináší nepochybně mnohé zajímavé 
podněty. Podle mého názoru jsou nejzajímavější jeho reflexe vztahů mezi 
odbornou historickou vědou, populárně pojatými historickými pracemi, 
čtenářstvem a celou kulturou vzpomínání. Pokud ovšem čtenář podle 
názvu sborníku očekával nějakou syntézu německé historické kultury 
v posledních dvou stoletích, bude nepochybně zklamán – jedná se spíše 
o tříšť jednotlivých textů vztahujících se k různým aspektům (zejména) 
německého vztahování se k minulosti. V práci dokonce chybí detailní 
úvodní Hardtwigova definice konceptu historické kultury a případné 
zhodnocení jeho nosnosti (až na drobnější poznámky na s. 9 a 242–245), 
neřkuli jeho aplikace jako analytického či alespoň obsahově-syntetizujícího 
nástroje, který by napomohl jednotlivé studie přehledně uspořádat. Jakoby 
se v této práci pocházející od jednoho z otců konceptu historické kultury 
v německé historické vědě odrážel úděl samotného konceptu – dnes je 
totiž již tak běžný a nekriticky používaný, že se zhusta objevuje v názvech 
či předmluvách různých prací, aniž by ho tyto ve skutečnosti používaly 
jako analytického nástroje.  Tomáš Pánek

Karel H r u z a  (ed.): Österreichische Historiker. Lebensläufe und 
Karrieren 1900–1945. Band 2
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2012, 674 s., ISBN 978-3-2065-
78764-8

Druhý svazek biografických portrétů rakouských historiků první 
poloviny 20. století, který vznikl opět díky iniciativě a za vydavatelství 
ve Vídni působícího medievalisty Karla Hruzy, napravuje alespoň částečně 
největší výtku recenzentů jinak oceňovaného prvního svazku „rakouských 
historiků“ a nabízí patnáct portrétů, v několika případech právě těch pro 
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rakouskou historiografii směrodatných postav, které se do prvního svazku 
nedostaly. Ani tentokrát se editorovi bohužel nepodařilo nalézt autory 
pro všechny významné postavy rakouského dějepisectví daného období 
(z těch důležitějších chybí např. O. Brunner, O. Redlich, F. Valjavec, což 
by ale mohl napravit již přislíbený třetí svazek). Podařilo se však připravit 
portrét z pohledu poloviny 20. století vůbec nejvýznamnějšího rakouské-
ho historika, autora slavné studie o Metternichovi a tvůrce velkoněmec-
kého, přesněji tzv. „celoněmeckého historického pojetí“ (gesamtdeutsche 
Geschichtsauffassung), jakéhosi německonacionálního narativu středoev-
ropských dějin, Heinricha (Ritter von) Srbika. (Kritický a podnětný por-
trét z pera Martiny Pesditschek zpochybnil zařazení Srbika mezi bytostné 
„konzervativce“ pro zřetelné nacistické angažmá ve druhé polovině třicá-
tých a počátkem čtyřicátých let a otevřel možnost pro rozlišování různých 
proudů mezi rakouskými nacionálními socialisty.) Vydavatel, dobře si 
vědom historického zauzlení vývoje „rakouské“ identity, nezměnil kri-
térium „rakušanství“ pro výběr portrétovaných postav. Jako rozhodující 
nadále zůstalo jednak narození a socializace daného učence v Rakousku 
před rokem 1914 (myšleno v předlitavské části habsburského soustátí), 
které doplňovalo kritérium přijetí rakouského státního občanství po roce 
1918. Směrodatným zkoumaným obdobím působení vědce byla první 
polovina 20. století, přesněji léta 1900–1945 (ač rok podpisu rakouské 
státní smlouvy a vyhlášení rakouské neutrality 1955 by byl zřejmě o něco 
vhodnější). Kromě Srbikova portrétu se tak ve druhém svazku objevily 
také biografické studie historiků a archivářů působících na území dneš-
ního Rakouska Martina Wutteho (autor Ulfried Burz), Hugo Hantsche 
(autor Johanes Holeschofsky), Ernsta Klebela (autor Wolfram Ziegler), 
Karla Lechnera (autoři Stefan Eminger a Ralf Andraschek-Holzer), 
Franze Hutera (autor Michael Wedekind), přibližně deset let ve Vídni 
pracujícího medievalisty a odpůrce „celoněmeckého historického poje-
tí“ Konrada Josefa Heiliga (autor Helmut Maurer) a v neposlední řadě 
pro českého čtenáře obzvláště důležitého historika dějin umění Maxe 
Dvořáka (autor Hans Aurenhammer); dále pak v Německu působícího 
Michaela Tangla (autoři Andrea Rzihaczek a Christoph Egger) a paleo-
grafa Antona Chrousta (autor Peter Herde) a nakonec v Československu 
na pražské Německé univerzitě přednášejícího historika a archiváře 
Gustava Pirchana (autoři Stefan Lehr a Tomáš Borovský), kunsthistorika 
Karla Maria Swobody (autorka Alena Janatková), znalce starověkého 
orientu a semitských jazyků Adolfa Grohmana (autorka Sybille Wentker) 
a také od všech ostatních tolik odlišné a tragické paralelní portréty dvou 
s českými zeměmi spjatých učenců židovského původu, velkých znalců 
antických dějin Arthura Steina (profesora na Německé univerzitě v Praze) 
a Edmunda Groaga, který jako přerovský rodák působil v Akademii věd 
ve Vídni (autor Klaus Wachtel). 
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I kdybych chtěl malicherně hledat v této objemné knize nějaké fak-
tografické nedostatky nebo nepřesnosti, je málo pravděpodobné, že bych 
to dokázal, neboť druhý svazek Hruzovy knihy přináší přesvědčivé analýzy 
s bohatým poznámkovým aparátem a častými citacemi z pramenů. Editor 
tak s autorským kolektivem pro druhý svazek opět připravil vynikající 
materiál pro porozumění vývoji nejen historiografického, ale s ohledem 
na dobovou exkluzivitu historie mezi humanitními vědami i intelektuálního 
pole v tehdejší německo-rakouské části střední Evropy (vyzvednout lze 
třeba výborně načrtnutý intelektuální profil mladé generace rakouských 
německonacionálních katolíků v Lechnerově portrétu). Studie publiko-
vané v obou dosud vyšlých svazcích ukazují na konkrétních intelektuál-
ních osudech složitou cestu, po které se rakouská (německo-rakouská?) 
historiografie ubírala v důsledku rozpadu habsburské monarchie. Kniha 
zahrnuje (s výjimkou Maxe Dvořáka) německojazyčné historiky působící 
v meziválečném Rakousku a někdy i v Československu, respektive později 
v Hitlerově Velkoněmecké říši, kteří se na troskách podunajské monarchie 
snažili vyrovnat se svou převážně německou národní identitou ve státních 
útvarech mimo Německo, myšleno (mnohými z analyzovaných historiků) 
jaksi neprávem mimo stát, který byl chápán jako jediný nebo (přinejmen-
ším) „hlavní“ stát německého národa. To vše se přitom odehrávalo v době, 
kdy se nacionalistická idea splynutí národa a státu v podobě národního státu 
jevila být nejlepší a současně určující ideou politického řádu přítomnosti 
a nejbližší budoucnosti.

Jistě by bylo zajímavé a – pokud bychom vyšli pouze z podmín-
ky narození historika ve „starém Rakousku“ – koncepčně správné, jak 
naznačoval v recenzi prvního svazku v časopise Bohemia Ota Konrád, 
sám autor navýsost inspirativní knihy o vývoji a proměnách rakouského 
historického obrazu dějin v první polovině minulého století,1 kdyby byli 
do konceptu zahrnuti také historikové a historičky hlásící se k ostatním 
národnostem původní rakousko-uherské monarchie, tedy k národnostem 
české, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, ukrajinské, ru-
munské nebo židovské (ač u ní je situace mnohem složitější, jak naznačují 
v knize rozebrané osudy Arthura Steina a Edmunda Groaga). I oni se 
podobně jako analyzovaní „Rakušané“ zapojili do konkurenčního utváření 
nebo přetváření národních historických obrazů, jež se prolínaly se státní 
ideologií a jejichž historiografie se stávaly historiografiemi státními (nebo 
jako u sudetských Němců protistátními). Taková rozšířená koncepce by 
mohla patrně ukázat, jak na troskách (dávno již) odvrženého příběhu jed-
notné habsburské monarchie vyrostly historické narativy nejen Rakouska 
(mezi Rakouskem a Německem např. v podobě Srbikova gesamtdeutsche  

1 K o n r á d ,  Ota: Německé bylo srdce monarchie… Rakušanství, němectví a střední 
Evropa v rakouské historiografii mezi válkami. Praha 2011.
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Geschichtsauffassung na straně jedné nebo v konkurenčním obrazu soběstačné 
Hantschovy rakouské říše na straně druhé), ale i Československa (jinak 
také Sudetozemí, abych použil z německého jazyka přeložené konkurenční 
označení Sudetenländer), Jugoslávie, Polska, Maďarska nebo Rumunska. 
Avšak jakou podobu by takový záslužný projekt mohl mít? Kolik svazků 
by muselo mít výsledné dílo, pokud by si chtělo udržet vysokou kvalitu 
intelektuálních portrétů, jakou se vyznačují texty publikované v Hruzově 
knize, vystavěné takřka výhradně na základě studia dobových pramenů 
a usilující o mnohem více, než jen o to představit ve stručném biogramu 
život a vyjmenovat „dílo“ nějakého více méně známého nebo naopak poza-
pomenutého historika nebo archiváře? Chci připomenout, že ambicí Hru-
zova konceptu primárně nebylo vymezení místa portrétovaného v dějinách 
rakouské historické vědy na základě vývoje vnitřních vědeckých kritérií, 
jako by se tento vývoj odehrával ve skleněné věži archivů a univerzitních 
pracoven, odtržen od vlivu sociálních a politických procesů nezadržitelně 
vpřed prchající přítomnosti. Právě naopak, cílem editora i autorů bylo sle-
dovat a analyzovat současně vědecké kariéry a vědecké, resp. publicistické 
texty historiků v jejich široké ukotvenosti v sociální i politické realitě, tedy 
sledovat historiky jako veřejně působící intelektuály. Je totiž nepochybné, 
že nejen u zkoumaných osobností právě tyto sféry přirozeně, ač v různé 
míře, formují nejen rámec vědeckého tázání a odpovědí, byť vytvářených 
na základě uznaných „vědeckých“ metodologických postupů, ale současně 
také ovlivňují v pozitivním nebo negativním smyslu vzestupy a pády vědec-
kých kariér. Tento náročný koncepčně-metodologický princip propojující 
dějiny vědy, sociální dějiny a politické dějiny uložil editor ve druhém 
svazku autorům dokonce ještě přísněji než ve svazku prvním (jak je vidět 
na jednotné struktuře studií) a je třeba ocenit, že se autorům namnoze 
podařilo tuto koncepci udržet od začátku až do konce. Jiří Němec

Pavel V a š k o :  Profesor Václav Vojtíšek. Archivářem od monarchie 
po socialismus
Praha, Academia 2014, 272 s., ISBN 978-80-200-2362-9

Poznání dějin české historiografie se již dlouhou dobu rozmnožuje 
díky přibývajícím životopisům jednotlivých postav historické vědy, přičemž 
se zdá, že biografická metoda je v současnosti převládajícím přístupem 
k historii českého dějepisectví. Jedním z dalších dokladů tohoto trendu 
je vydání diplomové práce Pavla Vaška o archiváři (a historikovi) Václavu 
Vojtíškovi (1883–1974), která byla obhájena v roce 2012 na FF UK a nyní 
zpřístupněna badatelské veřejnosti nakladatelstvím Academia v edici 
Studentské práce. 

V souladu s cíli své monografie (s. 7–8) provází Vaško čtenáře 
Vojtíškovým životním během s důrazem na vliv okolního prostředí 
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a velkých dějinných událostí na archivářovu osobnost a profesní život 
a souběžně se snaží tematizovat otázku Vojtíškova vlivu na rozvoj českého 
archivnictví a pomocných věd historických. Mladý Vojtíšek tak před námi 
zprvu defiluje jako spíše pasivní recipient událostí přelomu 19. a 20. věku 
(proces s Omladinou, Mommsenův protičeský výpad a velké národopisné 
výstavy), přičemž tato „národnostně vypjatá doba“ měla dle autora určující 
vliv na formování Vojtíškova vztahu k národu. V dalších částech práce již 
Vojtíšek vystupuje jako aktivní účastník dobových politických a spole-
čenských zvratů, a to zejména s ohledem na první světovou válku a vznik 
ČSR (podpis pod Manifestem českých spisovatelů a publicistická činnost 
stavící se proti německému historickému odůvodňování existence provincie 
Deutschböhmen), insigniádu (Vojtíškova aktivita vedená zejména jeho silným 
nacionalismem a protiněmeckou orientací), druhou republiku (mj. útoky 
na Kamila Kroftu při dobovém hledání viníků za mnichovskou katastrofu), 
Protektorát (mj. Vojtíškovy přednáškové a publikační aktivity vedené sna-
hou „povznést národního ducha“ a ústící nakonec v zákaz jeho přednáškové 
a publikační činnosti), třetí republiku (spoluúčast na profesní a v konečném 
důsledku i životní likvidaci Jaroslava Prokeše) a období po únoru 1948 
(mj. účast na oslavách 600 let Univerzity Karlovy). To, že se Vojtíšek 
etabloval ve vědeckých institucích komunistického Československa, bylo 
podle autora umožněno díky archivářovým kontaktům s mladými marxisty, 
které navázal v letech okupace, díky letitým dobrým vztahům se Zdeňkem 
Nejedlým a také díky jeho odvážným postojům za druhé světové války, 
přičemž mu napomohl fakt, že nepatřil mezi marxisty štvané „pekařovce“. 
Byl zkrátka akceptovatelný nemarxista, i když ze strany samotného Vojtíška 
dle autora nešlo o vypočítavost, nýbrž spíše o vnímání Československé 
akademie věd, v níž zakotvil, jakožto pokračovatelky Královské české 
společnosti nauk a České akademie věd a umění, přičemž o Vojtíškově 
nekonjunkturalistickém postoji zároveň svědčí jeho boj o zachování spolku 
Svatobor i v komunistických časech. 

Vaško věnuje poměrně dosti místa také Vojtíškovu rodinnému živo-
tu a příbuzenským vztahům, čtenář se vedle toho dovídá také o nepříliš 
harmonických vztazích a sporech mezi Vojtíškem a některými členy české 
historické obce (E. Šebestou, J. Prokešem, K. Kroftou, F. Grausem, sudeto-
německým historikem J. Pfitznerem a jinými). Biografie věnované českým 
historikům přinášejí často podobné vhledy do vzájemných animozit, avšak 
na základě Vaškovy monografie se zdá, že oproti jiným osobnostem české 
historiografie vedl takových osobních válek Vojtíšek daleko více a daleko 
tvrději, což nepochybně vyvěralo z jeho dosti konfliktní a neústupné po-
vahy (s. 127). S výše naznačenými tematickými okruhy se prolíná líčení 
Vojtíškova profesního života, které tvoří významnou náplň práce: Autor 
nejprve načrtává Vojtíškovo studium na pražské univerzitě (1903–1911) 
a poté jeho několik desetiletí trvající působení v pražském městském archi-
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vu a archivu univerzitním a také v poúnorovém Archivu ČSAV a v Komisi 
pro soupis rukopisů. Tuto činnost tematizuje Vaško zejména s ohledem 
na ovlivňování vývoje těchto institucí Vojtíškem z pozice vedoucího (např. 
personální politika, získávání financí, budování vědeckého zázemí apod.), 
tudíž je recenzovaná monografie také příspěvkem k historii těchto pracovišť. 
A konečně nechybí ani profil Vojtíška-pedagoga a univerzitního profesora, 
koncentrovaný na jeho působení v Archivní škole a na Univerzitě Karlově, 
kde vyučoval od raných dvacátých let až do svého penzionování v roce 
1958 zejména pomocné vědy historické, a to od roku 1948 jako vedoucí 
oddělení PVH a archivnictví – v tomto případě Vaško upozorňuje na „pr-
vorepublikovou kvalitu“ jeho přednášek i po roce 1948, kontrastující dle 
vzpomínek tehdejších studentů s výkony jiných vyučujících. 

Celá Vaškova práce je vybavena bohatým poznámkovým aparátem, 
zahrnujícím téměř 650 odkazů pod čarou, v nichž autor často doplňuje 
hlavní linii svého výkladu přímými citacemi z pramenů, které prostudoval 
(vedle pramenů vydaných) v téměř dvacítce fondů, uložených celkem 
ve čtyřech archivech. Tato poměrně rozsáhlá pramenná základna umožnila 
Vaškovi obohatit poznání Vojtíškova života a profesní dráhy o mnoho do-
sud neznámých a zároveň významných skutečností, sevřít je v chronologicky 
a tematicky řazené kapitoly a vytvořit faktograficky bohatou monografii 
o pražském archiváři. 

Zároveň je však možné upozornit na určité limity recenzované práce. 
Autorovy interpretace Vojtíškova jednání v dobách společensko-politických 
zvratů na mě působí dojmem určité nutnosti tohoto jednání – svou roli zde 
nepochybně hraje na jedné straně logické a nutné, na straně druhé však až 
přílišné lpění na pramenech a literatuře, jež mají tak či onak vztah pouze 
k samotnému Vojtíškovi (resp. k institucím, v nichž působil). Snad by se 
alespoň letmým srovnáním s jinými Vojtíškovými kolegy, kteří se v oněch 
chvílích (např. za insigniády či druhé republiky) ubírali jinými cestami, 
před čtenářem otevřel horizont možností, které se nabízely k realizaci, 
a daleko lépe bychom tak v konečném důsledku mohli proniknout k vlast-
ním (vědomým či nevědomým) motivům Vojtíškova jednání, jež rozhodly 
o jeho vlastní cestě. Tímto by zároveň Vaškovy interpretace nemusely být 
popřeny, naopak by mohly být potvrzeny a fundovaněji podepřeny. Také 
rozdělení práce vede v konečném důsledku k nadvládě chronologického 
nad – řekněme – esenciálním, které se tak do určité míry ztrácí: myslím, 
že by si jako určitá „esence“ Vojtíškova náhledu na svět zasloužil analýzu 
jeho nacionalismus (a vnímání či pojetí národa), spojený s dosti silným 
protiněmeckým resentimentem, který tolikrát našel svůj výraz v časově 
poměrně vzdálených okamžicích. Nejzávažnější výhrada by však mohla 
být vznesena vůči autorovu přístupu k vlastnímu Vojtíškovu dílu, který 
se omezuje na popis jeho činnosti v jednotlivých institucích, přičemž roz-
bor Vojtíškových příspěvků např. v oblasti archivní teorie je redukován 
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na výčet vydaných prací a de facto zopakování hlavních Vojtíškových tezí 
(s. 129–130), a postrádá tak jejich hlubší interpretaci a snahu vytknout 
jejich místo a význam v dobovém diskursu. Nejvíce mě však mrzí, že té-
měř zcela stranou stojí v monografii Václav Vojtíšek jako historik (a jeho 
historiografické dílo o dějinách českých měst, Prahy a Univerzity Karlovy, 
o významu němectví v českých dějinách atd.) – úvodní omezení cílů práce 
na Vojtíškovu činnost v oblasti archivnictví a PVH je samozřejmě autorovým 
právem, přesto si však myslím, že právě tímto omezením byl Vojtíškův obraz 
dosti výrazně ochuzen o významný rozměr, který byl organicky srostlý se 
všemi ostatními částmi jeho profesního a osobního života. 

Tyto výhrady je však nutno číst s vědomím, že monografie Pavla 
Vaška o Václavu Vojtíškovi je diplomovou prací. Závěrem lze konstatovat, 
že jde o nikoli nevýznamnou, ač spíše tradičně a faktograficky pojatou 
knihu o významné a dosud spíše přehlížené osobnosti českého archivnictví 
a dějepisectví. 

 Tomáš Pánek

*

Marek O t i s k  –  Richard P s í k : 
Matematické listy Gerberta z Remeše
Praha, Matfyzpress 2014, 164 s., ISBN 978-
80-7378-260-3

Rozsahem útlá, avšak obsahem pod-
statná kniha představuje myšlenkový svět 
Evropy na přelomu prvého a druhého tisí-
ciletí ze stránky, která historikům nebývá 
příliš blízká. Pro středověkého člověka ale 
čísla představovala víc než jen grafické zna-
ky a pojmy pro vyjádření kvantity. Marek 
Otisk přibližuje středověké přístupy k číslu 
v rozsáhlé úvodní studii, která předchází 
edici a českému překladu sedmi matema-
tických listů Gerberta z Remeše, na němž 
se spolupodílel Richard Psík. Nejprve se ale 
zabývá Gerbertovou osobností, jež fascino-
vala již jeho současníky. Učenost remešské-
ho arcibiskupa Gerberta, pozdějšího papeže 
Silvestra II., budila pozornost a vzbuzovala 
u pozdějších kronikářů nedůvěru v učenco-
vu čistotu a pravověrnost. Historky Waltera 
Mapa a Viléma z Malmesbury o údajném 
Gerbertově spojení s magickými silami 
a jeho prý podivné smrti poskytnou čtená-
ři odlehčení před o něco náročnější částí 
textu. V něm Otisk na základě Boethiova 
přepracování Úvodu do aritmetiky od Ní-
komacha z Gerasy přibližuje středověkou 

matematiku. Postupuje od samotného poj-
mu čísla k vztahům mezi čísly a operacím, 
jejichž pomocí se nalézají posloupnosti 
a stanovují charakteristiky čísel a číselné 
poměry. Výsostné postavení aritmetiky 
v quadriviu sedmera svobodných umění 
vycházelo z novopythagorejské fascinace 
číselnými poměry, již středověk převzal. 
V hutném a zasvěceném výkladu o Boethi-
ově díle, jež představovalo v Gerbertově 
době hlavní zdroj matematických vědomos-
tí, Otisk názorně ukazuje důvody této fasci-
nace. Text postupuje od základní klasifikace 
čísel přes jejich poměry a figurativní čísla 
k číselným posloupnostem a výpočtům stře-
dů číselných řad. Autor vede výklad s ohle-
dem na čtenáře a ilustruje jej praktickými 
ukázkami pojednávaných matematických 
operací, takže i s postupem k abstrakt-
nějším rovinám Boethiova textu zůstává 
srozumitelný pro čtenáře s elementárními 
matematickými znalostmi (snad jen při vý-
kladu posloupností mohly být u čtvrté až 
desáté posloupnosti uvedeny vedle vzorce 
také konkrétní příklady výpočtu). Úvodní 
pasáže pak završuje krátká kapitolka o raně 
středověkém abaku a jeho užívání.

Druhá část knihy přináší komentovaný 
text sedmera Gerbertových dochovaných 
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matematických listů s českým překladem. 
Prvé tři listy představují komentář k Bo-
ethiovu dílu o aritmetice, resp. o hudbě, 
které Gerbert zřejmě adresoval svému 
příteli Konstantinovi z kláštera ve Fleury. 
Konstantin byl adresátem i následujících 
dvou listů, jež se zabývají pravidly počítání 
na abaku (čtvrtý list se však dochoval jen 
jako fragment), v šestém listu mnichu Re-
migiovi z Trevíru Gerbert podal zamyšlení 
o kvalitách čísla deset a informoval příjemce 
o překážkách v zaslání sféry, tedy nebeské-
ho glóbu. Poslední sedmý list pro Adelbol-
da z Utrechtu přináší výklad o rozdílu mezi 
aritmetickým a geometrickým výpočtem ob-
sahu rovnostranného trojúhelníku. Pečlivý 
překlad listů doprovází neméně pečlivý 
komentář, který objasňuje i nejdrobnější 
obsahové detaily.

Otiskova (a Psíkova) kniha osvětluje 
velmi důležitou a žel často pomíjenou strán-
ku středověkého myšlení. Autoři k jejímu 
zpracování přistoupili s důkladnou znalostí 
problematiky, jak dokládá i obsáhlá biblio-
grafie v závěru, a tak nezbývá než s nadějí 
očekávat další práci, již avizuje předmluva 
a která se má zabývat středověkým počítá-
ním pomocí abaku. Tomáš Borovský

Petr K o z á k  (ed.): Účty dvora prince 
Zikmunda Jagellonského, vévody hlohov-
ského a opavského, nejvyššího hejtmana 
Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507
Praha, Scriptorium 2014, LXIV + 742 s., 
ISBN 978-80-87271-98-8

Edice účetních pramenů vzbuzují 
oprávněnou pozornost a očekávání histo-
riků-medievistů, zejména jedná-li se o účty 
pocházející z dvorského prostředí, neboť 
takové se ve středoevropském prostoru do-
chovaly jen skrovně, převážně až ze sklonku 
středověku. Objemná kniha Petra Kozáka 
přináší vydání dvorských účtů prince Zik-
munda Jagellonského, který později zasedl 
na polský královský trůn jako Zikmund I. 
Kozák v knize zúročil své předešlé výzkumy 
pozdně středověkého a raně novověkého 
hlohovského knížectví, význam práce však 
výrazně přesahuje hranice Slezska. Editor 
nejprve v hutném úvodu přibližuje Zik-
mundovo slezské působení a rychlý vze-
stup k polské koruně, který po problémech, 

s nimiž princ jako pátý syn Kazimíra I. hle-
dal na prahu dospělosti „uplatnění“ v dy-
nastické politice Jagellonců, působí takřka 
zázračně. Následně se zabývá charakteristi-
kou pramene, který vsazuje do evropských 
souvislostí. Kozákův výklad je veden s nad-
hledem a současně s hlubokým porozumě-
ním tomuto typu písemností. Editor musel 
obsáhnout materiál velkého rozsahu, neboť 
právě z jagellonského prostředí pochází 
většina dodnes dochovaných soupisů pří-
jmů a výdajů královských dvorů ve střední 
a východní Evropě, jež byly velkým dílem 
již vydány maďarskými, polskými nebo li-
tevskými historiky. Výklad přesně kritizuje 
mylný předpoklad řady moderních autorů, 
že účty byly vedeny kontinuálně, a jejich 
dochování je tedy v jisté míře věcí náhody, 
a upozorňuje na okolnosti, které mohly vést 
dvůr k založení účetní knihy.

Vlastní edice zpřístupňuje dva typy 
pramenů, jednak dva rukopisy s detailní-
mi účty Zikmundova dvora pro období 
1500–1507, jednak pomocnou knihu s vý-
daji dvořanům (curienses), z níž Kozák vydal 
zápisy pro léta 1493–1500. O všech třech 
rukopisech, jež edice vcelku či v případě po-
mocné knihy zčásti zpřístupňuje, si čtenář 
lehce udělá představu jak z důkladného po-
pisu editora, tak z obrazových příloh. Ediční 
zásady vycházejí z ustálené praxe pro vydá-
vání středolatinských diplomatických textů 
a editor je ještě podrobně zdůvodňuje. Jde 
o latinský text, transkripční zásahy proto 
přicházejí v omezené míře, osobní a místní 
jména a nelatinská slova jsou transliterová-
na. Rejstříky editor rozčlenil na samostat-
ný místní (s přesnou identifikací dnešního 
názvu a správního celku, kde dané místo 
leží, a uvedením variant jména v rukopise), 
jmenný (opět s uvedením rukopisných va-
riant jména) a velmi důkladný věcný, který 
díky podrobnému výběru hesel zřejmě oce-
ní i uživatelé edice v příštích desetiletích, až 
budou klást textu otázky odlišné od našich.

P. Kozák nijak nepřehání, když ozna-
čuje Zikmundovy účty za unikátní ve stře-
do- a východoevropském prostoru. Tak 
detailní vhled do dvorské každodennosti 
na sklonku středověku nám jiné prameny 
neposkytnou. I jen namátkové prolistová-
ní edice přináší řadu otázek a problémů, 
od předmětů každodenní potřeby, potravin 
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a oděvů přes proměny dvora až po slavnos-
ti spojené s dvorským životem. Ve spojení 
s příkladným edičním zpracováním tak Ko-
zákova edice představuje významný přínos 
pro výzkum střední Evropy v pozdním stře-
dověku. Tomáš Borovský

Siegfried H a n k e  –  Rainer V o -
g e l  (Hgg.): Troppauer Urbare des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Die Urbare des 
Fürstentums Troppau/Opava 1631–1740
Hammelburg, S. Hanke 2013, 1 CD-ROM, 
ISBN (CDR) 

Osvědčená dvojice editorů, totiž Sieg-
fried Hanke a Rainer Vogel, kteří v roce 
2010 připravili souhrnné vydání tří urbá-
řů krnovské knížecí komory ze 16. století, 
uložených v Zemském archivu v Opavě, 
předložila jen v tříletém odstupu badatelské 
veřejnosti další edici, v tomto případě sedmi 
urbářů opavské maltézské komendy z roz-
pětí let 1631–1740, uložených ve fondu 
českého velkopřevorství řádu maltézských 
rytířů (deponovaném v Národním archivu 
v Praze) a vztahujících se k Opavskému 
knížectví. Editoři jsou v úzkém vědeckém 
kontaktu s řezenskou univerzitou, k území 
bývalého rakouského Slezska však mají oba 
vzhledem ke svým předkům úzký osobní 
vztah. Ten však nerealizují nijak emotiv-
ně, ale soustavnou vědeckou prací, která 
se upíná k primárním pramenům z tohoto 
území. Ty, jak bylo naznačeno, postupně 
zpřístupňují v kritických edicích, přičemž 
sami se přednostně orientují na vyhodno-
cení jejich zápisů z filologického hlediska. 
Pro edici tak volí ze svého hlediska zcela 
oprávněně důkladnou transliteraci (za tu je 
zodpovědný S. Hanke), která jedině umož-
ňuje následné důkladné onomastické vy-
hodnocení (to je dílem R. Vogela). 

Svým způsobem tak navazují na snahy 
po evidenci urbářů, které se pro zvolenou 
oblast datují už do poloviny 50. let minulé-
ho století a které byly i základem několika 
málo následných edičních počinů zaměře-
ných na jednotlivé urbáře. Editoři se snaží 
zvládnout i dostupnou literaturu v českém 
jazyce, a tak ve vztahu k městu Opavě využí-
vají rovněž poznatků, které o urbáři založe-
ném roku 1594 vnesla do naší historiogra-
fické produkce Irena Korbelářová. Je ovšem 

zapotřebí podotknout, že historické rozbo-
ry publikované v naší odborné literatuře se 
v minulosti soustřeďovaly zvláště na památ-
ky z českých jazykových oblastí, zatímco 
urbáře ze západní části dnešního českého 
Slezska se dočkaly pozornosti v nepoměrně 
menší míře. Přestože tedy přednostní účel 
edice spočívá v jazykovém vyhodnocení 
pramenů, přesný přepis znění urbariálních 
zápisů je rozhodně výbornou výchozí bází 
pro další studium hospodářských, sociál-
ních, demografických (též genealogických) 
a sídelních poměrů na zvoleném teritoriu, 
a to v časově vypjatém období, kdy i toto 
území nepochybně strádalo dobovými vá-
lečnými konflikty. 

O důkladné analýze předmětných 
pramenů nejlépe svědčí podrobný rozpis 
obsahu (je uveden zvlášť pro úvodní partie, 
v nichž je osvětlen účel edice a její metodi-
ka, a zvlášť pro edici). Edice tak v celkovém 
vyhodnocení zachycuje 504 jmen (příjmení 
či přízvisek) poddaných, 263 jmen šlechticů 
a úředních osob (jejich úřední pozice jsou 
přesně rozlišovány) a 514 místních (vesnice 
a města) a pomístních jmen (cesty, pole, 
louky, lesy ad.). Sepsány jsou i dobové ná-
zvy zachycených církevních řádů, komendy 
(zde i jména jejích zjištěných jednotlivých 
členů), klášterů, kostelů, ale i celých kní-
žectví. Pozornost je také věnována soupisu 
vrchnostenských právovárečných opráv-
nění. Připojen je rovněž důkladný glosář, 
který je kromě jiného i pomůckou pro vývoj 
tzv. kancelářské řeči (je pozoruhodné, že 
byla podobná vídeňské kancelářské řeči) 
a na straně druhé spolehlivým podkladem 
pro výzkumy historické dialektologie (zá-
pisy v urbářích jsou jistě blízké mluvené 
řeči poddaných).

Edici doplňuje vyčerpávající seznam 
literatury (včetně relevantních domácích 
titulů), členěný podle tematických oddílů 
– prameny, místní jména, pomístní jména, 
mapy, znaky, měnové poměry, lemmata 
ad. (v této souvislosti je nutné upozornit 
na práce u nás málo známé, například Su-
detendeutsches Wappen-Lexikon z roku 1985 
či soupis evropských vedut, cestopisů a to-
pografií pro naše země z let 1690–1776 
vydaný Angelikou Marsch a Friedrichem 
Bernardem Wernerem v roce 2010). Názor-
nost výkladu umocňují také četné mapové 
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přílohy, výběr ukázek záznamů z jednotli-
vých urbářů i další obrazové přílohy.

Z hlediska českého uživatele je mož-
né jen vyslovit politování, že česká jména 
a tituly prací nejsou vesměs citovány jazy-
kově úplně správně a že také není připojen 
konkordanční rejstřík zeměpisných názvů. 
Tento nedostatek ale jistě poněkud vyváží 
možnost fulltextového vyhledávání, neboť 
edice je přístupná online na stránkách 
řezenské univerzity (http://epub.uni-re-
gensburg.de/29160/1/13-12-12_Urba-
re_Troppau_ges_adobe_pdf.pdf). Jinak 
jde o příkladnou, precizní edici, která by 
neměla v naznačených ohledech zůstat stra-
nou dalšího badatelského zájmu. 

Ludmila Sulitková

Tomáš H e r m a n n  –  Doubravka 
O l š á k o v á  (edd.): Plánování so-
cialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 
ke stavu a rozvoji přírodních a technic-
kých věd v Československu
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2013 (Edice 
Práce z dějin vědy, sv. 30), 236 s., ISBN 978-
80-7465-040-6

Centrální plánování provázelo po ce-
lou dobu trvání komunistického režimu 
v Československu především jeho ekono-
mickou sféru. Nepřekvapí však, že se pra-
videlně objevovalo i v jiných oblastech ži-
vota tehdejší společnosti, vědu nevyjímaje. 
Z této skutečnosti vychází i anotovaná kniha 
o plánování socialistické vědy, jejíž hlavní 
součástí je přepis čtyř poměrně rozsáhlých 
dochovaných archivních dokumentů, kte-
ré se věnují tehdejšímu stavu a budoucímu 
výhledu rozvoje biologických, chemických, 
technických a matematicko-fyzikálních věd. 
Autoři, vedoucí pracovníci v uvedených 
vědních oborech, kteří tuto analýzu vypra-
covali pro potřeby ideologického oddělení 
ÚV KSČ v březnu 1960, v nich hodnotili 
nejen dosavadní vývoj i aktuální stav jed-
notlivých vědních disciplín, ale především 
se zaměřili na další směřování těchto oborů 
a možné budoucí cesty. 

Tyto původně neveřejné (tedy tajné) 
materiály byly ve své době poměrně důle-
žitými dokumenty, které měly kompetent-
ním orgánům KSČ pomoci při vypracová-
ní plánu budoucího směřování uvedených 

vědních oborů. Na druhé straně však jejich 
význam nelze přeceňovat, protože to byl 
„jen“ pomocný materiál, který byl vyžado-
ván i od dalších oborů v aplikované i nea-
plikované sféře. Záleželo jen na konkrétních 
představitelích ústředních orgánů KSČ, zda 
k uvedeným materiálům přihlíželi a do jaké 
míry se informace či návrhy v nich obsažené 
objevily v konečných opatřeních. 

Edice dokumentů, která neobsahuje 
žádné poznámky, je opatřena rozsáhlou 
úvodní historickou studií. Vedle editorů se 
na ní podíleli Miloš Hořejš, Helena Durnová 
a Alena Míšková. Autoři se nejdříve zamě-
řili na popis vývoje řízení a plánování vědy 
v Československu od konce 2. světové války 
až do šedesátých let. Text se tedy zabývá otáz-
kou centralizace vědy a zavádění plánování 
do výzkumné oblasti, postupnou ideologizací 
a sovětizací jednotlivých vědních disciplín 
i vědy jako celku, stejně jako popisem hos-
podářských proměn, k nimž došlo v souvis-
losti s politickými a společenskými změnami 
po květnu 1945 a především po únoru 1948. 
Své místo zde má i analýza publikovaných 
dokumentů s důrazem na principy vzniku 
a sestavování plánů a na aktuální stav uve-
dených oborů na přelomu padesátých a še-
desátých let. Pojednány jsou dobové kritiky 
a skutečný vývoj či konceptuální proměny, 
kterými přírodní a technické vědy prošly 
po roce 1960, což je významné z hlediska 
konfrontace představ plánovačů s následnou 
realitou. Stranou nezůstávají okolnosti vzni-
ku dokumentů, stejně jako jejich autorství 
– autoři přinášejí seznam možných tvůrců 
od vědeckých až po stranické pracovníky 
a zamýšlejí se nad tím, kteří lidé z tohoto 
seznamu nejvíce ovlivnili konečnou podobu 
pojednávaných materiálů.

Dokumenty mají značnou vypovídací 
hodnotu, přinášejí totiž nejen informace 
o dosavadním stavu, ale analyzují také dal-
ší perspektivy uvedených vědních disciplín, 
a to včetně jejich úkolů a návrhů opatření 
pro následujících patnáct až dvacet let. Na-
víc z nich lze vyčíst, jakými směry se ubíralo 
tehdejší plánování a jaké mechanismy byly 
při přípravě plánů využívány, i to, jak velký 
vliv měla na utváření jednotlivých doku-
mentů oficiální ideologie a vůbec vědní 
politika státu a jeho hospodářské potřeby. 
Z dokumentů lze získat nejen důležité 
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informace k dějinám přírodních a technic-
kých věd v Československu, ale rovněž se 
zde setkáme se zajímavými postřehy týka-
jícími se dějin vědeckých institucí, stranou 
nezůstávají ani dějiny plánování a vnitropo-
litické i mezinárodní rozměry hospodářské-
ho rozvoje Československa.

Vydání anotované edice dokumentů 
lze považovat za více než záslužné právě 
pro její tematické zaměření. I když se může 
zdát, že práce, jejíž hlavní součástí je edice 
dokumentů o stavu a rozvoji přírodních 
a technických věd v Československu, je ur-
čena jen odborníkům z řad historiků, kteří 
se specializují na dějiny vědních disciplín či 
vědy jako celku, může oslovit i širší odbor-
nou veřejnost, a to především svou úvodní 
studií, která edici archivních materiálů za-
svěceným způsobem uvádí.

 Radek Slabotínský 

Hans Dieter Z i m m e r m a n n :  Dě-
jinné sousedství Čechů a Němců
Praha, Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. 2012, 
264 s., ISBN 978-80-86142-45-6

„Poprvé po dlouhých staletích vládne 
v Evropě mír. Ze svobodné vůle a bez vnějšího 
nátlaku jsme se jako národy vydali na nezvra-
titelnou cestu.“ Těmito optimistickými slovy 
hodnotí posledních téměř 70 let v historii 
evropského kontinentu bývalý německý 
kancléř Helmut Schmidt a bývalý spolkový 
prezident Richard von Weizsäcker – edito-
ři dvanáctisvazkové edice s názvem Němci 
a jejich sousedé, jejíž součástí je i anotovaná 
práce významného německého emeritního 
profesora literární vědy z Technické univer-
zity v Berlíně Hanse Dietera Zimmerman-
na o dějinném sousedství Čechů a Němců. 
Uvedený citát zároveň představuje ideový 
záměr tohoto ambiciózního projektu, jehož 
cílem je ukázat v živé podobě kořeny více 
než tisícileté historie národů Evropy a je-
jich vzájemného a často konfliktního soužití. 
Ediční řada má být také příspěvkem k po-
rozumění mezi jednotlivými sousedními 
národy v Evropě.

Překládaná práce je určena především 
německým čtenářům, u nichž se setkala 
s velkým ohlasem. Proto bylo jen otázkou 
času, kdy se dostane také ke čtenářům 
českým, aby i oni mohli vnímat roli Čechů 

v dějinách Evropy z pohledu německého 
historika. Práce je rozvržena do 21 kapitol, 
přičemž již první z nich nazvaná Malý ná-
rod a zakončená otazníkem působí poněkud 
dráždivě. Že však autor tento název nemy-
slí nijak provokativně, dokazuje na dalších 
stranách. Spíše chce ukázat, že k pocitům 
méněcennosti není žádný důvod, protože 
Češi ve svých dějinách mnohokrát doká-
zali, že události, na kterých se podíleli či 
přímo byli jejich hlavními hybateli, svými 
důsledky ovlivňovaly také dějiny dalších 
evropských národů, a to jak v pozitivním, 
tak v negativním smyslu. Po tomto úvodu 
se autor věnuje otázce znovuobjevování 
vlastního národa, k němuž docházelo v čes-
kých zemích na přelomu 18. a 19. století 
na základě idejí Johanna G. Herdera. Jeho 
filozofie dějin vyzývala k tomu, aby se ne-
jen Češi konečně probudili z duchovního 
spánku a strhli z rukou pouta otroctví. Vý-
strahou jim měl být především osud menšin 
v jiných národních státech – Francii, Anglii 
či Španělsku, kde byly místní minority vy-
tlačeny centrální vládou na okraj společ-
nosti. Zimmermann se k těmto myšlenkám 
– jazykovému nacionalismu – staví poněkud 
zdrženlivě, ale je mu jasné, že ve své době 
měly velký dopad, především mezi vzdě-
lanými vrstvami obyvatelstva. V návaznosti 
na uvedené vložil autor pasáž o Františkovi 
Palackém, kterého označil za otce národa 
a člověka usilujícího celý život o rovnopráv-
ný rozvoj Čechů vedle Němců. Pro čes-
ké čtenáře je v této souvislosti zajímavé, 
že se Zimmermann ztotožnil s Palackého 
tezí o neustálém stýkání a potýkání Če-
chů s Němci ve společných dějinách. Toto 
„konfliktní společenství“ však může být 
i k užitku, může přispět k poučení. Ved-
le historických osobností a síly národních 
idejí je však pro vznik českého národního 
obrození nutné brát v úvahu také celkový 
společenský a politický vývoj. Zimmermann 
proto zmiňuje jako nejdůležitější mezník 
rok 1848, který je podle něj rokem roz-
hodnutí, rokem, kdy končilo staré a zrodilo 
se nové. Již před tímto rokem však došlo 
v českých zemích k důležitým změnám, 
mezi něž Zimmermann zařadil stěhování 
venkovského obyvatelstva do měst a prů-
myslových oblastí, zlepšení veřejné lékařské 
péče a nevídaný rozmach průmyslu. 
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V následujících kapitolách pak již 
autor čtenáře provází důležitými či přímo 
zlomovými mezníky českých dějin od je-
jich legendárních počátků až po dnešní 
dny (některé z nich Zimmermann v sou-
ladu s českými historiky označuje jako 
národní mýty). V jednotlivých působivých 
obrazech stručně, zato však výstižně a bez 
zbytečného patosu postupně před čtenáře 
předstupují mýtická kněžna Libuše, která se 
objevila v temných začátcích dějin Čechů, 
aby od té doby její duch neustále putoval 
českou historií, svatý Václav, jenž položil zá-
klady českého státu, král Přemysl Otakar II., 
který přivedl svou zemi k vrcholnému lesku 
a moci, císař a Otec vlasti Karel IV., jehož 
autor vnímá jako cílevědomého panovní-
ka, Jan Hus a husitské hnutí, jež autor 
označuje v duchovním smyslu za první 
revoluci v Evropě a považuje toto období 
za událost svým obsahem jedinečnou, byť 
uznává, že kromě demokratických ideálů 
přinesla husitská revoluce také mnoho hrů-
zy a utrpení. Hus je pro Zimmermanna ge-
niálním člověkem a velikánem evropských 
dějin, který ztělesňuje moudrost a čistotu, 
neohroženost a sílu svého slova. Kapitola 
o období zlaté Prahy, které podle Zimmer-
manna zosobňují dvě velké postavy českých 
dějin – Jiří z Poděbrad a Rudolf II., stojí 
v záměrném kontrastu především ke kapi-
tole nazvané Bílá hora: Doba temna. Zatímco 
poděbradské a rudolfínské období hodnotí 
autor jako období rozkvětu a slávy českých 
zemí, následující staletí považuje za období 
úpadku a poroby českého národa, jehož 
každodenní pouť označil jako slzavé údo-
lí. Přitom již sám počátek tohoto období 
– druhou pražskou defenestraci a násled-
nou třicetiletou válku charakterizuje jako 
politický střet (nikoliv národní svár) a boj 
o stavovské zájmy a zájmy císaře. Následná 
éra českého baroka je pro Zimmermanna 
dobou plnou rozporů jako snad žádná jiná 
epocha v české historii. 

Závěrečné kapitoly jsou již věnovány 
moderním dějinám Československa. Nejdříve 
autor nabízí svůj pohled na osobnost T. G. 
Masaryka, kterého hodnotí jako výjimečný 
zjev. Důležitý je pro Zimmermanna fakt, že 
Masaryk nemluvil o vzniku samostatného 
státu, ale o jeho obnovení s tím, že tento 
státní svazek měl být něčím novým, totiž 

demokracií. Poté již autor charakterizuje 
poslední století českých dějin s jeho vý-
znamnými mezníky, totiž roky 1918, 1938, 
1945, 1948, 1968 a 1990. Nevyhýbá se při-
tom nejrůznějším kontroverzním tématům, 
například odsunu německého obyvatelstva 
z Československa, který označuje jako et-
nickou čistku bez ohledu na příčiny, jež 
těmto událostem předcházely. Na závěr své 
knihy H. D. Zimmermann píše, že navzdory 
všem potížím Česká republika a její obyvatelé 
mohou hledět do budoucna s optimismem, 
protože po dlouhých staletích mají mož-
nost rozhodovat o svých věcech samostatně 
a hlavně svobodně podle své vůle.

Zimmermannova kniha si zaslouží, aby 
se o ní vědělo, aby byla čtena. Její poslání 
je nadčasové jak v německém, tak v českém 
prostředí bez ohledu na to, zda s uvedený-
mi myšlenkami souhlasíme, či jsme vůči nim 
kritičtí.  Radek Slabotínský 

Bonifác H o l u b :  Paměti farnosti 
u svaté Markéty v Břevnově a blízkého 
okolí
K vydání připravili Ondřej Koupil a Anselm 
Skřivánek. Praha, Benediktinské arciopatství 
sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2014, 202 s., ISBN 
978-80-86882-20-8

Anotovaná kniha je 21. svazkem 
ediční řady Pietas benedictina, vydávané 
nakladatelstvím Benediktinského arciopat-
ství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevno-
vě, a svým čtenářům přináší vylíčení dějin 
farnosti sv. Markéty v Břevnově, sepsané 
na konci 19. století tamním farářem Boni-
fácem Holubem. Původní Holubova práce 
vyšla v roce 1890, předkládaná kniha je 
jejím reprintem, doplněným editory Ond-
řejem Koupilem a Anselmem Skřivánkem 
o přínosné úvodní studie, upřesňující po-
známky a vysvětlující komentáře. 

Anselm Skřivánek úvodem předestírá 
kontext doby, života a působení Bonifáce 
(vlastním jménem Jana) Holuba v břev-
novsko-broumovském opatství, které tehdy 
formálně tvořilo dvojklášter. Jan Holub se 
narodil v roce 1847 v Doksanech, v roce 
1868 se stal novicem v Břevnově a obdržel 
řeholní jméno Bonifác. Věčné sliby Holub 
složil v roce 1872 a mezi lety 1878–1885 
působil na faře v Metličanech u Nového  
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Bydžova v královéhradecké diecézi, následně 
se od roku 1885 stal farářem v Břevnově, 
kde zůstal až do roku 1897. Závěr své ka-
riéry strávil Bonifác Holub (od roku 1916 
senior břevnovského konventu) opět v Met-
ličanech, kde v roce 1923 zemřel. Zároveň 
na pozadí života Bonifáce Holuba Anselm 
Skřivánek nabízí vhled do života břevnov-
sko-broumovského konventu na přelomu 19. 
a 20. století, včetně jeho vrcholné novověké 
etapy za opata Johanna Nepomuka Rottera 
(1844–1886), kterou Holub ještě zažil. 

Anselm Skřivánek s Ondřejem Koupi-
lem následně představují Bonifáce Holuba 
jako spisovatele, analyzují jeho dílo a za-
sazují ho do dobového diskursu. Holubo-
vu literární práci oba editoři hodnotí jako 
doklad pozdní fáze domácího klášterního 
dějepisectví, ovlivněného formální styliza-
cí (předgollovské) historiografie 19. století. 
Podle struktury textu Bonifác Holub vě-
domě navazoval na práce svých proslulých 
předchůdců, břevnovsko-broumovských 
dějepisců Jeronýma Růžičky a Romualda 
Schramma, ozývá se tu i vliv spřízněných 
benediktinských historiografů Magnoalda 
Ziegelbauera, Bonaventury Pitera a Bedy 
Dudíka. Pro hodnocení Holuba jako his-
torika je zajímavá i skutečnost, že Holub 
udržoval úzké kontakty s historikem Vác-
lavem Vladivojem Tomkem, o jehož Dějepis 
města Prahy se často opíral. Tiskem byly 
z Holubových prací za jeho života vydány 
jen dvě menší knihy (Paměti farnosti u svaté 
Markéty v Břevnově a blízkého okolí a Odkryté 
poklady: paměti děje- a místopisné vikariatní-
ho obvodu Libockého v okresu Smíchovském) 
a jeden článek o břevnovském opatství. 
Paměti farnosti u sv. Markéty byly v recenzi 
příznivě hodnoceny Františkem Vackem 
a ve svých obsáhlých dílech je reflektovali 
např. František Krásl s Janem Ježkem či 
Antonín Podlaha.

Osou Holubových Pamětí jsou ději-
ny vlastního Břevnova a jeho okolí. Autor 
na první pohled překvapivě věnuje jen mi-
nimální prostor břevnovským expoziturám, 
což editoři vysvětlují počínajícím nacionál-
ním štěpením uvnitř břevnovsko-broumov-
ského konventu – Břevnov byl většinou 
národnostně český, zatímco v Broumově 
tvořili naopak většinu Němci. V 55 krátkých 
paragrafech soustředěných do tří kapitol 

Bonifác Holub pojednává o dějinách Břev-
nova od počátků v roce 993 až do 80. let 
19. století. Věnuje se tak klíčovým okamži-
kům břevnovských dějin, významným osob-
nostem a světcům, kteří jsou s jeho historií 
spojeni, i posvátným či památným místům 
v okolí kláštera. Zaměřuje se na výkon du-
chovní správy břevnovskými mnichy s dů-
razem na 18. a 19. století, jeho pozornosti 
neunikly ani památky v okolí Břevnova, 
díky čemuž text slouží jako jakýsi „turistic-
ký průvodce“. Holub podniká jen ojedinělé 
exkurzy do celozemských dějin, nejčastěji 
se dotýká dění v Praze. Jako dodatek je 
zařazen popis chrámu sv. Markéty v Břev-
nově, posloupnost tamních opatů od roku 
993 a duchovních správců od roku 1652. 
Je samozřejmé, že většina textu, zejména 
pokud jde o starší dějiny, je dnes již zasta-
ralá (Holub např. považuje tzv. Pět svatých 
bratří za břevnovské mnichy), jelikož Bo-
nifác Holub nepřekročil obzory své doby 
a stavu. Zde ovšem dobře slouží poznámky, 
ve kterých Ondřej Koupil jako editor uvádí 
Holubovy údaje do souladu se stávajícím 
historickým poznáním. Naopak přínosným 
pramenem jsou Holubovy Paměti pro dobu, 
kterou autor sám zažil. 

Jaký je tedy smysl reedice Holubova 
textu z roku 1890 v dnešní době? Editoři 
uvádějí knihu jako titul vhodný pro milovní-
ky lokální historie. Tuto funkci může kniha 
nepochybně splnit, neboť právě s časovým 
odstupem může být poutavé nechat se Bo-
nifácem Holubem provést po již zaniklých 
místech. Ostatně, řečeno slovy moderní his-
toriografie, Bonifác Holub pojímal Břevnov 
a břevnovskou farnost jako místo paměti, 
což je optika, kterou posiluje i pečlivá vý-
prava knihy, doplněná o velké množství do-
bových vyobrazení, rytin i atmosférických 
fotografií z konce 19. století. Domnívám se 
však, že nové vydání Holubových Pamětí 
farnosti u svaté Markéty v Břevnově není bez 
ceny ani pro současné historické bádání. 
Holubova kniha totiž představuje součást 
specifické kapitoly dějin dějepisectví, a sice 
historiografie stojící na pomezí dějepisectví 
konfesijního a protokritického. Této proble-
matice dosavadní bádání po mém soudu 
nevěnuje odpovídající pozornost, přitom 
i tento směr ve své době formoval histo-
rické povědomí velké části populace. Ano-
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tovaná kniha Bonifáce Holuba tak vhodně 
doplňuje nedávno v témže nakladatelství 
vydané dějiny břevnovského kláštera z pera 
Jeronýma Růžičky.  Josef Šrámek

Rainer V o g e l :  Familiennamen in 
der Altvaterregion. Entstehung, Entwick-
lung und Bedeutung der Personennamen 
im Fürstentum Jägerndorf und in der 
Herrschaft Freudenthal (ehemals Öster-
reich-Schlesien)
Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2014 (Schrif-
tenreihe Philologia. Sprachwissenschaftli-
che Forschungsergebnisse, Bd. 190), 706 s., 
ISBN 978-3-8300-7905-7 

Styčné území německého a západo-
slovanského prostoru, konkrétně bývalé 
Krnovsko-opavské knížectví, po roce 1742 
součást rakouského Slezska, se zatím netě-
šilo soustředěnější badatelské pozornosti 
z německé strany (zmínit lze jen šířeji za-
měřené práce germanisty Ernsta Schwarze). 
Tuto badatelskou mezeru zaplňuje nedávno 
vydaná kniha Rainera Vogela, která byla 
v roce 2013 obhájena jako doktorská práce 
na Fakultě pro jazyky, literaturu a kulturní 
vědy univerzity v Řezně. Jde tedy o prá-
ci orientovanou filologicky, ovšem v šir-
ším historickém kontextu od 16. století 
až do třicátých let 18. století. Předmětem 
Vogelova badatelského zájmu byla tvorba 
přezdívek a příjmení na teritoriu bývalého 
rakouského Slezska, jmenovitě v krnov-
ském knížectví a na bruntálském panství. 
Pro německého čtenáře autor už v před-
mluvě, ale pak vhodně i v konkrétních sou-
vislostech, uvádí historické a geografické 
vymezení teritoria, na něž se soustředí. 
Pramennou základnu pro zpracování vý-
voje osobních jmen tvoří R. Vogelovi jak 
prameny, na jejichž zpřístupnění kritickou 
edicí se v nedávné době sám podílel (srov. 
anotaci v ČMM 129, 2010, s. 348–349), to-
tiž nejstarší, německy psané urbáře krnov-
ské z let 1523, 1531 a 1534–1578, tak pro 
bruntálské panství dosud nevydaný urbář 
z roku 1604 a původní rukopisná verze 
karolínského katastru z let 1723 a 1725. 
Přitom je dobré připomenout, a vyplývá to 
již i z hlavního názvu práce, že autor má 
k předmětnému území díky svým předkům 
úzký osobní vztah a že uvedená práce je 

součástí šíře zaměřeného projektu DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) Atlas 
německých nářečí v ČR. R. Vogel při svém 
výzkumu soustředil přednostní pozornost 
na texty kancelářského původu, takže stra-
nou zůstal výzkum matrik (ty jsou ale ze 
sledovaného teritoria před rokem 1600 
dochovány jen výjimečně). 

Autor vychází ze skutečnosti, že právě 
hraniční oblasti jsou územím, kde je možné 
sledovat nejrůznější vlivy při tvoření přízvi-
sek a příjmení, a to z obou stran, české i ně-
mecké (zvolené oblasti byly pro porovnání 
důležité z toho hlediska, že jen Krnovsko 
bylo v minulosti jazykově heterogenní). 
Konglomerát jazykových vlivů vyžadoval, 
jak autor podrobně rozebírá, specifické me-
tody, lišící se od výzkumných postupů v zá-
padoevropských německojazyčných konči-
nách. Autora tedy přednostně zajímalo, jaké 
byly motivace k pojmenovávání „hlav“ ro-
din a jaká byla frekvence jednotlivých moti-
vačních kategorií, zda motivace byly shodné 
na různých místech sledovaného teritoria, 
jakou roli hrály nářeční vlivy, kým byl ur-
čován hospodářský řád v daném prostoru 
(českým nebo německým etnikem), jaký 
byl vztah profese a příjmení, zda mohly 
existovat jisté vzory pro tvorbu rodinných 
přízvisek a příjmení, stranou pochopitelně 
nezůstává ani role patronym a matronym. 
R. Vogel pojednává rovněž další důležitou 
otázku, totiž jaká příjmení na sledovaném 
území přijímali od konce 18. století Židé. 

Výzkumem byla samozřejmě shromáž-
děna absolutní většina jmen z prostředí pod-
danského obyvatelstva, ale podchycena byla 
také jména kancelářských písařů a vrchnos-
ti. Šlo celkově o téměř 8000 jmen, z nichž 
2000 bylo přejato do elektronické databáze 
a z nich potom ještě 600 důkladně vyhod-
noceno ve všech naznačených vazbách. Dle 
autorova závěru lze v předmětných oblastech 
vysledovat skutečně specifické formy tvoře-
ní osobních jmen, jejichž stopy lze hledat 
už v období kolonizace, kdy se v důsledku 
migrací obyvatel nejen vytvořila, ale násled-
ně i posouvala německo-slovanská jazyko-
vá hranice. Na základě svého výzkumu, ale 
i výzkumu svých předchůdců (z naší strany 
reflektuje autor výzkumy A. Turka a E. Skály) 
se pak zamýšlí nad vývojem jazykové hranice 
jak na Moravě, tak i v Čechách v dlouhé 
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časové perspektivě od počátku 14. stole-
tí do poloviny 17. století, přičemž výklad 
doplňuje četnými ilustračními mapami. Pro 
úplnost přidává i základní charakteristiku ná-
rodnostního vývoje v monarchii v 19. století 
(podle etnografické mapy Karla Czoerniga) 
a pro naše země připojuje (v příloze) pro 
německé čtenáře také jistě vhodnou etnogra-
fickou charakteristiku jednotlivých regionů 
podle studie V. Frolce z roku 1985. Výklad 
je celkově doplněn 21 přílohami, mezi nimiž 
na prvním místě figurují rejstříky v prame-
nech zaznamenaných místních jmen, a to 
v obou jazykových mutacích (doplněny jsou 
ještě celkovou, abecedně řazenou konkor-
danční tabulkou na závěr práce). Z příloh je 
vhodné ještě připomenout seznamy panství 
a jejich majitelů (u lokalit v majetku knížat 
z Lichtenštejna je však nesprávně uváděno 
toponymum Krnov jako Kronv) a seznam 
názvů polských lokalit, podle nichž byli kro-
mě jiného evidentně pojmenováváni Židé 
stěhující se do našich končin. Výmluvný 
co do výsledků práce je připojený jmenný 
rejstřík pojednávaných příjmení a přezdívek 
s mnohými odkazy na vlastní text. Důklad-
nost autorovy práce stvrzuje rovněž přehled 
využitých pramenů a literatury (zabírá více 
než 30 hustě vysázených stran), členěný 
podle tematických celků, v němž figurují 
i relevantní práce zástupců naší domácí 
historiografie (kromě již zmiňovaných au-
torů se zde objevují také L. Hosák, Z. Háza, 
R. Jeřábek, T. Knoz, E. Semotanová, J. Štěr-
bová, E. Štěříková, R. Šrámek, V. Tkadlčík 
ad.; česká jména a názvy prací však bohužel 
nejsou vytištěny vždy bezchybně).

Z řečeného snad dostatečně vyplývá, 
že anotovaná práce R. Vogela je pozoruhod-
ná jak svým tématem, tak úrovní zpracování 
a zaslouží si odpovídající pozornost naší 
jazykovědné i historické obce. 

Ludmila Sulitková

Werner K o h l  –  Susanne S t e i -
g e r - M o s e r  (Hgg.): Die öster-
reichische Zuckerindustrie und ihre 
Geschichte(n) 1750–2013
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2014, 
484 s., ISBN 978-3-205-79498-1

Anotovaná publikace nepředstavuje 
soustavné sepsání dějin cukrovarnické vý-
roby na území spolkových zemí dnešního 

Rakouska, jak by mohl napovídat její název, 
ale na dané téma zaměřený sborník příspěv-
ků tří desítek autorů, většinou neprofesních 
historiků – badatelů, jejichž životní osudy 
byly nějakým způsobem spojeny s cukro-
varnickou výrobou. Ačkoliv toto průmys-
lové odvětví disponuje dlouhou výrobní 
tradicí, je v současné době cukrovarnická 
výroba v Rakousku omezena pouze na dva 
cukrovary (Tulln a Leopoldsdorf), které 
jsou v provozu, čímž se situace příliš neliší 
od postavení cukrovarnické výroby na úze-
mí České republiky, kde v současnosti vyrá-
bí jen sedm závodů. V průběhu průmyslové 
revoluce na území obou států vznikaly de-
sítky cukrovarů, na území Rakouska bylo 
uváděno 54 cukrovarů, kde se vyrábělo 
„bílé zlato“, jehož výroba na export vyni-
kala také v meziválečném Československu.

V rámci habsburské monarchie mělo 
rakouské cukrovarnictví úzké spojení též 
s cukrovarnictvím v sousedních zemích – 
jak v Čechách, tak i na Moravě, kde tamní 
závody byly spojeny s vídeňskými cent-
rálami kapitálovou účastí a osobnostmi, 
jakými byli příslušníci rodin Schoellerů 
nebo Strakoschů, kteří se mj. podíleli též 
na rozvoji brněnského vlnařství. Vynález-
cem kostkového cukru byl Jakob Christoph 
Rad, narozený sice ve Švýcarsku, ale pova-
žovaný za Vídeňana, jenž z Vídně přišel 
do moravských Dačic, aby zde roku 1841 
v první moravské rafinerii cukru uskutečnil 
svůj technický nápad.

Počátky cukrovarnické výroby v habs-
burské monarchii jsou však připomínány 
již k roku 1722, kdy Východoindická ob-
chodní společnost se sídlem v nizozemském 
Ostende obdržela dvacetileté privilegium 
ke zřízení rafinerií cukru v rakouských dě-
dičných zemích. Pro krátké trvání uvedené 
obchodní společnosti, zrušené v zájmu 
prosazení pragmatické sankce, však nebylo 
privilegium využito a prvním takovým reál-
ným podnikem byla až v době tereziánské 
rafinerie třtinového neboli koloniálního 
cukru vzniklá na základě privilegia uděle-
ného panovnicí podnikatelské společnosti 
ve Fiume (nyní Rijeka) v roce 1750. Jako 
první rafinerie cukru na území dnešní-
ho Dolního Rakouska je uváděn podnik 
v Klosterneuburgu v roce 1785 za císaře 
Josefa II., vzniklý ve zrušeném klášteře, 
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ten však přes udělení továrního oprávnění 
se všemi s tím spojenými výhodami a přes 
dobrý odbyt zejména ve Vídni ukončil svoji 
činnost ke konci 18. století. Pro pořádek 
nutno uvést, že první rafinerie třtinového 
cukru v Čechách byla zřízena na Zbraslavi 
roku 1787, na Moravě pak až v roce 1833 
v Dačicích. Následovalo pak období expe-
rimentování s řepným cukrem za konti-
nentální blokády a úspěšný vzestup této 
výroby již od 30. a 40. let 19. století nejen 
v Čechách a na Moravě, ale též v rakous-
kých zemích, jak uvádějí některé příspěvky 
anotované publikace.

Nelze zde uvádět názvy všech příspěv-
ků a jména jejich autorů, neboť obsáhlý 
svazek čítá více než 40 příspěvků od téměř 
tří desítek autorů nestejné délky a kvality 
obsahu. Lze jen uvést, že téměř polovina 
publikovaného textu je dílem nadšeného 
propagátora rakouské cukrovarnické his-
torie Wernera Kohla, původem chemika, 
technika a obchodníka, který přispěl do vy-
daného svazku jako autor a spoluautor řady 
příspěvků. Svůj významný podíl na publi-
kaci má též Susanna Steiger-Moserová, 
zabývající se hospodářskými a so ciálními 
dějinami a zejména novodobými kultur-
ními dějinami spolkové země Burgenland. 
K dostatečnému přehledu může sloužit vý-
čet lokalit v Rakousku spojených s cukro-
varnictvím, které je zde zpracováno s ohle-
dem na velké závody (Bruck an der Leitha/
Most nad Litavou, Dürnkrut/Suché Kruty, 
Enns/Enže, Hirm/Félszerfalva v pozděj-
ším Burgenlandu, Hohenau/Cáhnov, Leo-
poldsdorf na Moravském poli, Siegendorf/
Czinfalva v pozdějším Burgenlandu, Tulln/
Dolina a Wiener Neustadt/Vídeňské Nové 
Město), ale též na menší rafinerie (Hirn-
berg, Landegg, Pernhofen v Pulkavském 
údolí), pozornost je též věnována prvnímu 
cukrovaru v Dolním Rakousku ve Staat-
zu (Stožec nedaleko moravské hranice), 
vzniklému údajně v r. 1830 za účasti 
brněnského podnikatele Schölla, nebo 
prvnímu hornorakouskému rolnickému 
akciovému cukrovaru v Suben. Pozornost 
autorů byla zaměřena také na zpracování 
historie cukrovarnických podniků majících 
vztah k sousedním zemím, např. Lipnicko-
-břeclavských cukrovarů, a. s., podnikatel-
ské rodiny brněnských Schoellerů nebo 

mladoboleslavského lihovaru, známého 
výrobou kyseliny citronové z melasy. Dále 
byly sledovány stopy působení židlochovic-
kého Florentina Roberta a jeho příbuzných, 
původem z Francie, v rakouském Himber-
gu u Vídně. Vztah k českým zemím měla 
také strojírna Ferdinanda Dolainského, 
zabývající se výrobou zařízení cukrovarů, 
zejména kotlů, dodávaných lipnicko-břec-
lavské rafinerii. Zpracována je také histo-
rie cukrovarů náležejících císařské rodině 
na statcích v Čechách (Litol, Zvoleněves, 
Smiřice). Z cukrovarů na území Uher je zde 
zastoupen slovenský závod v Záhorské Vsi 
(Ungereigen/Magyárfalva). U příspěvků 
o cukrovarech majících vztah k českým ze-
mím se bohužel projevila jazyková bariéra 
autorů, tedy absence znalosti česky psaných 
prací o českém a moravském cukrovarnictví, 
např. autorů O. Říhy, F. Dudka a dalších.

Vedle zpracování historie jednotli-
vých cukrovarnických firem a jejich maji-
telů byla autory věnována pozornost nejen 
surovinám jako cukrové třtině a cukrové 
řepě, ale také produkovaným výrobkům, 
např. již zmíněnému kostkovému cukru, 
melase, lihu a použití cukru např. ve far-
macii a v kosmetice, rovněž i proslulému 
kubánskému rumu. Vztah k cukrovarnic-
tví mají také příspěvky zabývající se znaky 
a mincemi s cukrovarnickou tematikou, 
zemědělskými polními železnicemi, úlo-
hou železniční dopravy v cukrovarnictví, 
privilegii a patenty, pozicí bank v cukro-
varnictví a sociální strukturou zaměstnan-
ců. Zde je možno uvést zejména příspěvek 
S. Steiger-Moserové Zucker verändert So-
zialstrukturen, pojednávající o tom, jak se 
z poddaných stávali dělníci a zaměstnanci, 
ze sedláků statkáři, z majitelů statků továr-
níci, dětská práce byla normálním jevem 
a na druhé straně někteří majitelé cukro-
varů zaváděli svá charitativní opatření vůči 
dělníkům a zaměstnancům – což byla stav-
ba dělnických domků, lékařské ošetření, 
vyplácení nemocenské, podpora školství, 
církevních a sportovních aktivit. 

Cukrovarnickou tematiku a historii 
v Rakousku v současnosti též zastřešuje 
Agrana, společnost pro rakouský cukerní 
a škrobárenský průmysl, založená v roce 
1988, a historii oboru se věnuje také cuk-
rovarnické muzeum v Tullnu. Činnost 



463

Z Á K L A D Y

těchto institucí je v knize rovněž prezen-
tována. Z dřívějších organizací spojených 
s cukrovarnictvím je pojednáno o spolcích 
Centralverein für Rübenzucker-Industrie in 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
a v roce 1932 založeném spolku Fachverein 
der Zuckerindustrie Österreichs. 

Ačkoliv kniha nepřináší to, co by zá-
jemce o cukrovarnictví v Rakousku mohl 
podle titulu očekávat, tedy komplexní 
zpracování tématu, je důležitým příspěv-
kem k historii průmyslového odvětví, 
které v potravinářství jako první vkročilo 
na cestu průmyslové revoluce, tedy dříve 
než tradiční pivovarnictví a lihovarnictví, 
stejně jako mlékárenství, uzenářství a kon-
zervárenství. Přináší nejen nové pohledy 
na tematiku, ale též řadu dosud neznámých 
údajů, faktů a souvislostí, zprostředkovává 
dosud neznámé prameny.

Publikace sice není u všech statí vyba-
vena poznámkovým aparátem, za každým 
příspěvkem je však alespoň uveden přehled 
autory použitých pramenů. Ocenit je třeba 
vybavení knihy rejstříky jmenným a firem 
a organizací. Dobrý dojem z knihy je dán 
také množstvím reprodukovaných fotogra-
fií, mapek, plánů a statistických přehledů 
z druhé poloviny 19. a z 20. století, částeč-
ně i barevných, na kvalitním papíře, pou-
tavým přebalem a grafickým zpracováním. 
Nakonec vztah rakouského cukrovarnictví 
k sousední České republice může být do-
kumentován i tím, že kniha byla vytištěna 
v Českém Těšíně, při tom však jistě hlavní 
roli hrály výrobní náklady. Historici zabýva-
jící se hospodářskými a sociálními dějinami 
a zejména cukrovarnictvím by si ji měli mi-
nimálně alespoň prolistovat, aby o ní věděli. 

Bohumír Smutný

Vlastimil K y b a l :  Paměti Vlastimila 
Kybala, díl 1.
Vydali Jan Blahoslav Lášek, Jaroslav Hrdlič-
ka. Chomutov, L. Marek 2013, 250 s., ISBN 
978-80-87127-42-1

Péčí Jana Blahoslava Láška a Jarosla-
va Hrdličky se podařilo úspěšně dokončit 
edici prvého svazku pamětí významného 
českého historika a diplomata Vlastimila 
Kybala. Životní osudy tohoto významného 
představitele české historické vědy se tak 

zařazují vedle Listů přátelství a úcty, vzpo-
mínek Josefa Šusty či autobiografie Zdeňka 
Kalisty. Vydávání deníků a pamětí předních 
historiků českého a moravského prostoru 
je pro současné historiky důležité hned 
z několika hledisek. Za prvé se jedná o vý-
jimečná svědectví významných osobností 
kulturního života. Za druhé jde o svědectví 
o době, v níž deníkové záznamy vznikaly, 
a v neposlední řadě se jedná o literárně-
-estetický zážitek z četby samotné, díky 
vytříbenému stylu autorů.

Prvý svazek Kybalových pamětí je 
samotným autorem rozdělen do čtyř logic-
kých částí: I. Dětství a jinošství, II. Pražská 
studia, III. Paříž, Řím a Evropa, IV. Činnost 
za války a po válce. Nejde však o jednolitý 
text, který by chronologicky popisoval ži-
votní příběh Vlastimila Kybala. Tuto snahu 
sám autor opouští již v posledních odstav-
cích prvé kapitoly. Líčení životního běhu se 
neustále protíná s reflexemi nábožensko-fi-
lozofických střetů. Pasáže z gymnaziálních 
let střídají rozbory a ostré kritiky rakous-
kého „šosáckého katolicismu“, načež ve vylí-
čení pražských studií počíná hrát význam-
nou úlohu vyrovnávání se s dílem Tomáše 
Masaryka, jemuž předcházelo Kybalovo 
intenzivní studium ruského romanopisce 
Lva Tolstého. S nadsázkou by bylo možné 
tvrdit, že více než o vlastní autobiografii 
se Vlastimil Kybal pokusil o obraz svého 
duševního vývoje. 

Kybalovy paměti začínají vzpomínkou 
na rodný kraj a jsou uzavřeny autorovým 
angažmá během převratu v říjnu roku 1918. 
Nechybí ani příkré odsouzení „rakušáctví“ 
a politické pasivity Kybalova lektora Jaro-
slava Golla. Sám V. Kybal je na své revo-
luční aktivity nadmíru pyšný. 

Rodové kořeny Vlastimila Kybala se 
nalézají v malé vesnici Černochov u Loun, 
kde se budoucí historik narodil dne 
30. května 1880 v rodině sedláka. Vystu-
doval klasické gymnázium ve Slaném a ná-
sledně odešel za studiem historie do Prahy. 
Jeho učiteli se zde stali Jaroslav Goll, Josef 
Pekař, František Drtina a také profesor fi-
lozofie a Kybalův celoživotní morální vzor 
Tomáš Masaryk.

Jako historik se V. Kybal proslavil 
již svou prvotinou, rozborem spisů před-
husitského reformátora Matěje z Janova. 
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Dle soudu Františka Kutnara jde o jedno 
z nejduchovnějších děl české předválečné 
historiografie. Josef Pekař dokonce o této 
Kybalově práci v Českém časopise historic-
kém napsal: „Je to prvá větší práce mladého 
historika a tuším, že náleží k nejpozoruhodněj-
ším poslední doby jak tématem, tak provedením, 
třebas by resultát její podporoval mínění, že 
o významu Matěje z Janova měli jsme upří-
lišněné představy, poněvadž jsme ho neznali.“ 
Tímto však končí Kybalovo klidné univer-
zitní působení a počíná se spor o jeho habi-
litaci v oboru dějin novověku, proti které se 
postaví Gollův svěřenec Josef Šusta. Práce 
Jindřich IV. a Evropa v letech 1609–1610 je 
Jaroslavem Gollem jako habilitační odmít-
nuta, a to i přes své zjevné kvality. 

Vlastimil Kybal taktéž podnikl četné 
studijní cesty, navštívil Itálii a Francii. V Pa-
říži se setkává s Ernestem Denisem, který 
se mu stává vedle Jaroslava Golla druhým 
vzorem v historickém bádání. Po střetu s Ja-
roslavem Gollem a Josefem Šustou je V. Ky-
bal nucen opustit budoucnost akademického 
pracovníka a pod patronací svého přímluvce 
T. G. Masaryka se po vzniku nového státu 
stává díky svým kulturním predispozicím 
vyslancem Republiky československé při 
italském královském dvoře. Post vyslance 
zastává poté v Rio de Janeiru a Madridu, 
načež je během druhé poloviny rušných 
třicátých let jmenován zástupcem Česko-
slovenska v Mexiku. Po druhé světové válce 
V. Kybal volí opět americký exil, kde také 
roku 1959 ve Washingtonu, D. C. umírá. 
Životními osudy po roce 1918 by se měly za-
bývat další svazky připravované edice pamětí.

Kybalův text je psán lehkým, čtivým 
perem, kterému nechybí smysl pro nad-
sázku. V. Kybal je spisovatel vědomý si 
své pozice ve světě, je sebejistý, mnohdy 
až arogantní, své soupeře častuje označe-
ním „nepřátelské kliky“, avšak i přesto se 
umí sklonit před velikostí ducha a vahou 
díla svých současníků. Kniha představuje 
zdařilou edici osobních záznamů předního 
českého historika, jejíž význam přesahuje 
hranice samotné historické vědy. Závěrem 
je třeba vyslovit dík Husitské teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze za péči 
o životní odkaz Vlastimila Kybala a zároveň 
i naději na brzké dokončení edice druhého 
svazku pamětí. Jiří Válek

Karel S t l o u k a l :  Historie mého 
života. Skutečnost poněkud zbásněná
Praha, Casablanca 2012, 312 s., ISBN 978-
80-87292-20-4

V roce 2012 se historická obec do-
čkala vydání hned několika pamětí českých 
a moravských historiků. Vedle pamětí Vlas-
timila Kybala (1880–1958) a Jiřího Kejře 
(* 1921) byl představen rovněž text z pera 
Karla Stloukala (1887–1957), výrazné-
ho žáka Josefa Šusty (1874–1945). Text 
k otištění připravil Stloukalův syn Milan 
– známý antropolog a někdejší ředitel Ná-
rodního muzea v Praze. Kniha má jednodu-
ché členění. Úvodní stať Jaroslava Čechury 
(s. 7–23) představuje vcelku populárním 
způsobem životní osudy Karla Stloukala, 
následuje vlastní text pamětí. V závěru kni-
hy je zařazen doslov editora pamětí a výbě-
rový jmenný rejstřík.

Stloukalovy paměti jsou bohužel ne-
dokončeny, většinu textu tvoří historikovy 
vzpomínky na dětství a dobu studií. Úvodní 
kapitoly jsou detailním popisem starého Zlí-
na (Stloukalova rodného města) přelomu 
19. a 20. století, následuje text o studijních 
letech na gymnáziu v Kroměříži a na uni-
verzitě v Praze. Dále autor pojednává o ja-
derském Terstu, kde absolvoval jednoroční 
vojenskou službu, a o následujících letech 
studia v Praze a ve Vídni na prestižním 
Ústavu pro rakouský dějezpyt (Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung). 
Ostatní kapitoly jsou bohužel jen zlomkovi-
té a mezi některými obdobími jsou výrazné 
časové rozestupy.

Jelikož ze Stloukalových pamětí ne-
jsou zcela zřejmé autorovy životní osu-
dy, připomeňme si je alespoň v krátkosti. 
Po skončení první světové války mladý his-
torik pracoval krátce v Českém zemském 
archivu, brzy poté však vstoupil do služeb 
nově vzniklého Ministerstva zahraničních 
věcí, kde spolupracoval na přípravě Pře-
hledů tisku. Po osudovém setkání s ara-
bistou a orientalistou Aloisem Musilem 
(1868–1944), který v mladém úředníkovi 
rozpoznal potenciálního vědce, se navrátil 
ke svému životnímu poslání – k historii. Stal 
se archivářem Národního muzea v Praze, 
v roce 1925 se habilitoval a roku 1935 se 
stal mimořádným profesorem na Karlově 
univerzitě v Praze. Na počátku druhé svě-
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tové války byl Stloukal zatčen a vyslýchán 
Gestapem a krátce internován v koncent-
račním táboře. Díky svému učiteli Šustovi 
však byl propuštěn a během válečných let 
se věnoval velkolepým Dějinám města Zlí-
na (které však bohužel zůstaly v rukopise). 
Po skončení války byl Stloukal jmenován 
řádným profesorem všeobecných dějin 
na Univerzitě Karlově, rok 1948 však výraz-
nému představiteli předválečné „buržoazní“ 
historiografie nepřál – nemohl již dále ko-
nat přednášky a roku 1951 byl nucen odejít 
do penze. Zemřel v listopadu 1957 v Praze.

Význam Stloukalových pamětí spočívá 
v několika aspektech. Text relativně věrně 
představuje vývoj smýšlení autora během 
studijních let. Přítomny jsou zde rovněž au-
torovy filosofické myšlenky o víře, smyslu 
lidského života a válek, ale také o smyslu 
dějin. Detailně Stloukal popisuje své uni-
verzitní učitele – Jaroslava Golla (1846–
1929), Gustava Friedricha (1871–1943), 
Josefa Pekaře (1870–1937) a zejména pak 
již zmíněného Josefa Šustu, k němuž měl 
za studií i později v profesionálním životě 
vždy nejblíže. Paměti Karla Stloukala, přes-
tože nebyly dokončeny, zůstávají význam-
ným příspěvkem k dějinám historické vědy, 
neboť obsahují cenné Stloukalovy osobní 
vzpomínky na mnohé osobnosti české, re-
spektive československé historiografie prv-
ní poloviny 20. století. Ačkoli Stloukalovy 
životní osudy nejsou v jeho memoárovém 
díle celistvě dotaženy dále než do období 
20. let minulého století, lze i přesto hovořit 
o faktograficky velmi hodnotném textu.

Lukáš F. Peluněk

Heorhij Volodymyrovyč K a s ʼ j a -
n o v  –  Valerij Andrijovyč S m o -
l i j  –  Oleksij Petrovyč T o l o č k o : 
Ukrajina v rosijsʼkomu istoryčnomu dys-
kursi: problemy doslidžennja ta interpre-
taciji
Kyjiv, Nacionalʼna Akad. Nauk Ukrajiny, 
Inst. Istoriji Ukrajiny 2013, 128 s., ISBN 
nepřiděleno

Útlá publikace tří významných ukra-
jinských historiků shromažďuje příspěvky, 
jejichž jednotícím tématem je rusko-ukra-
jinské střetávání na poli historické politiky. 
Aktivizace této politiky (Geschichtspolitik) 

není, jak je hned úvodem připomenuto, 
záležitostí pouze neklidného postsovětské-
ho prostoru, ale lze ji sledovat v posledním 
čtvrtstoletí v celoevropském měřítku. Roz-
pad Sovětského svazu a nastoupení rozdíl-
ných cest k nové identitě v jednotlivých 
nástupnických státech vytvořily obzvlášť 
vhodné podmínky pro uplatnění této po-
litiky, která ještě donedávna představovala 
dominující platformu pro konflikt Ruska 
a Ukrajiny, pro jejich „válku paměti“.

Zatímco na Ukrajině probíhal od kon-
ce 80. let proces nacionalizace historie, 
v Ruské federaci se nová identita formovala 
(byť s komplikacemi) pomocí obnoveného 
integračního narativu, založeného na ideji 
nadnárodního státu (s tichým předpokla-
dem ruské dominance). Základním prvkem 
ve vztahu k Ukrajině bylo tzv. paradigma 
jednoty (tj. „přirozená“ teritoriální i etnická 
jednota Ruska a Ukrajiny, zpřetrhaná v mi-
nulosti nepříznivými okolnostmi). Etnocen-
trické pojetí ukrajinského narativu s jeho 
negativním obrazem Ruska se stalo jasnou 
výzvou pro integrační ruský narativ. Jejich 
střet zesílil po tzv. Oranžové revoluci v roce 
2004, která zvýšila riziko vytržení Ukraji-
ny z geopolitického a kulturně-civilizačního 
vlivu Ruska.

Po základním „uvedení do proble-
matiky“ autoři nabízejí stručný přehled 
vývoje kontaktů obou nově oddělených 
historiografií a vytváření institucionální-
ho zázemí „ukrajinských studií“ v Rusku. 
Následuje výčet a charakteristika center 
a institucí, které se v Rusku těmto studiím 
věnují. Kapitolu věnovanou historii Ukra-
jiny v ruských učebnicích otevírá obecnější 
seznámení s politickou debatou o smyslu 
a podobě školního dějepisného vzdělává-
ní v Rusku. Autoři zde spatřují na jedné 
straně snahu vlády (podporovanou částí 
veřejnosti) ideo logicky unifikovat obsah 
výuky dějepisu a vyzdvihnout ideu ruské 
státnosti a loajality občanů k ní, na druhé 
straně jsou zde pokusy zavést do výuky vět-
ší rozmanitost pohledů na domácí historii 
a spíše zdůraznit demokratické hodnoty 
a kultivovat kritické myšlení. Do disku-
zí o kvalitě a směřování školní dějepisné 
výuky se zapojují i nejvyšší představitelé 
Ruska. Prezident Putin přispěl názorem, 
že výuka má vzbuzovat hrdost na ruskou 
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zemi a její dějiny. Státním zájmům podle 
něj těžko mohou vyhovovat takové učební 
materiály, jejichž autoři čerpají zahraniční 
granty. Ochrana „ruských zájmů“ na tomto 
poli se profiluje často v opozici k historické 
politice států „blízkého zahraničí“, v jejichž 
nacionálních narativech se minulost sdílená 
s Rusy často zobrazuje jako doba nacionál-
ního útlaku a Rusové sami jako hlavní viní-
ci tragédií minulosti i těžkostí současnosti. 
Odpovědí ruské strany nejsou jen obranné 
reakce a „vyvracení nacionalistických mýtů“, 
ale i aktivní pokusy ovlivnit výklad minu-
losti u jejích sousedů a ideologicky zde pů-
sobit i pomocí institucionálních opor (fond 
Russkij mir, agentura Rossotrudničestvo).

Pozornost autorů publikace se dále 
obrací k samotnému obrazu Ukrajiny 
v ruských učebnicích dějepisu. Jejich ana-
lýza ukazuje, že „ukrajinské syžety“ jsou 
uváděny jako pouhé epizody obecně ruské 
historie a nemají samostatný význam. Další 
poznatek se týká přítomnosti motivu „zra-
dy/věrnosti“ v pojetí rusko-ukrajinských 
vztahů (nejvýmluvnějším příkladem je 
negativní hodnocení hetmana I. Mazepy). 
V prezentaci jednotlivých událostí a témat 
ukrajinských dějin jsou dále spatřovány 
stereotypy zděděné ze sovětské (případně 
ještě ruské imperiální) historiografie. Spory 
o výklad společné minulosti, jejích citlivých 
tématech, vzájemná nedůvěra a nemožnost 
dosáhnout kompromisu se odráží v opa-
kovaných diskuzích o „společné učebnici 
historie“, projektu, jemuž je v publikaci vě-
nována samostatná podkapitola. Konstatuje 
se v ní mimo jiné, že ačkoli iniciativa v této 
věci vždy vycházela z ruské strany a vzbu-
zovala určité pochybnosti o „čistých úmy-
slech“, reakce druhé strany byla přehnaně 
podrážděná a ukrajinská média o projektu 
často referovala zkresleně.

V poslední, nejrozsáhlejší kapito-
le přicházejí na řadu konkrétní témata 
ukrajinských dějin a rozbor jejich instru-
mentalizace v historické politice. Jedním 
z výrazných příkladů politizace historie 
je téma hladomoru na Ukrajině v letech 
1932–1933. V současnosti se proto v rámci 
rozsáhlé historické literatury o hladomoru 
objevují i práce zaměřené na jeho „druhý 
život“ v historické politice. Autorem jedné 
z nich je H. Kas janov (Danse macabre: holod 

1932–1933 rokiv u polityci, masovij svidomosti 
ta istoriohrafiji /1980-ti – počatok 2000-ch/. 
Kyjiv 2010). Obsáhlý příspěvek věnovaný 
tomuto tragickému „místu paměti“ je tedy 
určitým stručným souhrnem předchozích 
důkladných výzkumů. Hladomor interpre-
tovaný jako cílená genocida Ukrajinců není 
zdaleka jediným zdrojem konfliktu s ruskou 
politikou. Další citlivá témata autoři pub-
likace řadí podle míry konfliktnosti takto: 
hrdinové a antihrdinové národní mytologie 
(I. Mazepa, S. Bandera, R. Šuchevyč), činnost 
OUN-UPA a obecně hodnocení ukrajinského 
hnutí za 2. světové války, „rusko-ukrajinské“ 
střety na válečném poli (především poltavská 
a konotopská bitva) a nakonec relativně málo 
politizovaná otázka dědictví Kyjevské Rusi. 
Všechna tato témata získala důležitou roli 
v ukrajinském historickém narativu a jejich 
„nacionální“ interpretace se stala předmětem 
kritiky ruské strany, zaznívající jak z nejvyš-
ších oficiálních míst, tak z prací některých 
historiků či z masmédií.

Kapitolu věnovanou citlivým bodům 
ruské a ukrajinské minulosti uzavírá Ky-
jevská Rus a její role v ruské historické po-
litice. Zatímco v ukrajinském diskurzu byly 
o dědictví kyjevského státu vedeny urputné 
boje, v ruském historickém vědomí se toto 
období stále neproblematicky vnímá jako 
přirozená součást středověké historie Rus-
ka. Protože se však v roce 1991 teritoriální 
jádro středověké Rusi s hlavním centrem 
Kyjevem stalo součástí sousední Ukrajiny, 
vznikla potřeba narýsovat novou linii vý-
voje ruské státnosti, která by se vyhnula 
„jižním oblastem“ a naopak vyzdvihla do-
mácí kořeny. Počátky ruského státu měly 
být nově spojeny s Novgorodem, případně 
Starou Ladogou s návazností na pozdější 
vladimirsko-suzdalskou Rus. Vyloučení Ky-
jevské Rusi z ruské historie se však zatím 
neprosadilo, mimo jiné proto, že žádné sta-
robylé ruské centrum nedosahuje reprezen-
tativnosti a symbolického významu Kyjeva, 
takže za pokus o středověkou „suverénní 
historii“ Ruska by bylo přece jen třeba za-
platit příliš vysokou cenu.

Z předloženého stručného seznámení 
s prací Ukrajina v rosijs’komu istoryčnomu 
dyskursi je zřejmé, že kniha může poslou-
žit jako užitečný průvodce genezí a pod-
statnými rysy historické politiky Ruska 
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ve vztahu k Ukrajině, a pomoci tak lépe 
pochopit ideologické pozadí konfliktu, kte-
rý nedávno přešel na zcela novou úroveň. 
Práce je faktograficky bohatá, s množstvím 
odkazů na prameny včetně zdrojů přístup-
ných na internetu. Navzdory citlivému, ne-li 
výbušnému tématu si její autoři zachováva-
jí věcný přístup a nadhled, často nechávají 
„mluvit prameny“ (například dokumenty 
ruské diplomacie), aniž by cítili nutnost 
opatřit je hodnotícím komentářem. Patr-
ný je také kritický přístup k ukrajinskému 
nacionálnímu narativu a způsobu, jakým 
s minulostí nakládá ukrajinská historická 

politika. Z charakteru publikace vyplývají 
i některé nedostatky, například různá míra 
podrobnosti zpracování jednotlivých podté-
mat, což odráží různé badatelské preference 
autorů. Pouze na základě těchto preferencí 
navíc můžeme odhadovat autorství jednot-
livých pasáží (medievista O. Toločko patr-
ně zpracoval Kyjevskou Rus, H. Kas’janov 
hladomor na Ukrajině atd.), jasné vodítko 
publikace nenabízí. Rozsah zpracovaných 
témat jistě není vyčerpávající, bylo by napří-
klad zajímavé dozvědět se, zda a jak v rus-
ké historické politice figuruje problematika 
Krymu. Jiří Švec
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Středověk a raný novověk

P l e s z c z y ń s k i ,  Andrzej: The Birth of a Stereotype. Polish 
Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A. D. 
Leiden – Boston, Brill 2011 (East Central and Eastern Europe in the Middle 
Ages, 450–1450, 15), 352 s., ISBN 978-90-04-18554-8

Andrzej Pleszczyński, autor zajímavé knihy o funkci Vyšehradu 
v raném středověku a příslušník nové, poučené a rozhodně inspirativní 
generace polských medievistů, předložil ve své habilitační práci nový náhled 
na vztahy mezi Polskem a Říší okolo roku 1000. Místo aby se v tradičním 
duchu zamýšlel nad charakterem právního vztahu mezi oběma celky, 
případně věnoval několik úvah problematice hnězdenského setkání mezi 
Otou III. a Boleslavem I. Chrabrým r. 1000, rozhodl se autor nastínit, jakým 
způsobem byli Piastovci nahlíženi v Říši a jak se jejich image a obraz jejich 
knížectví měnily v závislosti na různých faktorech.

První kapitola si primárně všímá okamžiku, kdy se díky Widukindo-
vi z Corvey piastovské knížectví objevilo v hledáčku říšských kronikářů. 
V první podkapitole autor analyzuje představu „barbarského vládce severu“, 
hlavní pozornost je ovšem věnována známé zprávě Ibrahima ibn Jakuba. 
Byť si autor vytkl za cíl zkoumat myšlenkové stereotypy a konstrukty 
sdílené a vytvářené říšskými kronikáři, je jeho snaha i v tomto bodě zcela 
legitimní – upozorňuje totiž na to, že židovský kupec a vyslanec získal své 
informace nejspíše v Magdeburgu, tedy na území Říše. Jeho informace 
tak alespoň zprostředkovaně reflektují názory vzdělanců na východě Říše. 
Pleszczyński si je přitom dobře vědom úskalí rozboru textu, který vznikl 
v jiném kulturním prostředí a dochoval se až díky pozdním, velmi silně 
upraveným výtahům. Nesnaží se tak proniknout k jeho fakticitě, spíše 
v něm vidí jeden z pramenů umožňujících poznat soudobé kulturní stereo-
typy. Problém „slovanského divocha, obyvatele Severu“, který se stabilně 
objevuje v říšských pramenech 10.–12. století, mu dovoluje zahlédnout 
kulturní bariéry zbudované mezi nově christianizovanými piastovskými 
državami a Říší kolem r. 960.

Následující dvě podkapitoly jsou věnovány hutnému rozboru něko-
lika málo řádků Widukindovy kroniky. Pleszczyński se nejprve soustředí 
na rozbor pojmu amicus imperatoris. Záminku k tomu poskytuje vylíčení 
smrti významného saského aristokrata Wichmana, který se cítil dotčen tím, 
že císař Ota I. dal kdysi přednost jeho mladšímu bratrovi, a tak se proti 
němu vzbouřil, aby nakonec skončil svůj život v boji s Poláky, po boku 
Luticů. Líčení autor zařazuje do skupiny podobných literárních obrazů 
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vznešené smrti, jež dále srovnává s popisy mechanismů řešení konfliktů 
v Říši 10.–11. století v tom smyslu, jak o nich hovoří Gerd Althoff. Okolnosti 
Wichmanovy smrti dle něj Widukind vykládá jako jeho pokus usmířit se 
s císařem. Proč je to právě Měšek, komu chce Wichman předat svůj meč? 
Widukind jej označuje souslovím amicus imperatoris. Pleszczyński se ná-
sledně zabývá důkladným rozborem významu tohoto spojení v kronice. 
Upozorňuje, že se toto označení objevuje již v antice a všímá si, že jej 
často jako nástroj využíval Jindřich I. Zároveň říká, že ne všichni vysoce 
urození mužové říše dosáhli tohoto neformálního „titulu“. Pravdou ov-
šem je, že za prerekvizitu byl považován vysoce urozený původ a vhodný 
osobnostní profil, kandidátovi na toto označení přišlo vhod, disponoval-li 
mocí na určitém teritoriu. Zatímco během vlády Jindřicha I. narážíme 
na celou řadu amicorum imperatoris, za panování jeho syna se toto označení 
objevuje mnohem méně často. Pleszczyński se nakonec neodvažuje tento 
pojem specifikovat a považuje tento svazek za jeden z prostředků utváření 
politicko-společenských vazeb v tradičních společnostech. 

Třetí podkapitolu autor věnuje výkladu Měškovy titulatury. Widukind 
a jeho současníci Měška označuje různě: hovoří o něm jako o „králi“, 
„vévodovi“, „hraběti“. Chápání a výklad těchto titulů však nejsou tak jed-
noznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Označení „král“ začalo 
být právě v 10. století častěji spojováno s určitými představami z oblasti 
politické teologie, jež „krále“ připodobňovaly ke Kristu a legitimizovaly 
jeho postavení i prostřednictvím pomazání a korunovace. O tom však mu-
síme u Měška pochybovat. Pleszczyński proto označení „král“ v Měškově 
případě překládá méně jednoznačným termínem „vládce“, „panovník“. 
Překlad termínu dux pak už nemůže být označení rex příliš vzdálen – po-
dobně jako u říšských „vévodů“, v jejichž případě německá historiografie 
silně zpochybnila představu tzv. „mladších kmenových vévodství“,1 jej lze 
vyložit jako „náčelník“, „vůdce“, „vojevoda“. Jasná hierarchie pojmů se 
ustálila až později. Ovšem Měšek byl označován i jako comes nebo marchio. 
Opět, pokud bychom na tyto pojmy pohlíželi pod prismatem hierarchických 
představ, jež se však ustálily až mnohem později, mohli bychom jej vnímat 
jako ponižující. Avšak Pleszczyński se tím nenechává svést a pečlivým srov-
náváním dokazuje, že se jedná o označení vysoce postavené osoby. Oba 
tituly navíc byly často využívány pro tytéž osoby promiscue. 

V poslední podkapitole autor své závěry sumarizuje a ukazuje, jak 
se v 80.–90. letech 10. století české země a Polsko pozvolna začleňovaly 
do struktur křesťanské Evropy, neboť jejich představitelé z piastovské a pře-
myslovské dynastie byli pozvolna přijímáni mezi příslušníky tehdejší elity.

1 G o e t z ,  Hans-Werner: „Dux“ und „Ducatus“. Begriffs- und verfassungsgeschichtliche 
Untersuchungen zur Entstehung des sogenannten „jüngeren“ Stammesherzogtums. Bochum 1977.
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Rok 1000 je již tradičním předmětem zájmu polských, německých 
a vlastně i českých historiků. Avšak jak se říšské prameny stavějí k Chrab-
rého nástupu na trůn nebo k jeho stykům se saskými hraběcími rodinami, 
případně jak popisují okolnosti merseburského sněmu r. 1002? To jsou 
otázky, které Pleszcyński řeší ve druhé kapitole, jež se zabývá postoji říš-
ských elit k monarchii Boleslava I. Chrabrého. Autor se nejprve zaměřuje 
na okolnosti Boleslavova nástupu na trůn, přičemž zjišťuje určité diskrepan-
ce mezi prameny a všímá si zejména jejich mlčení jak o polských a českých 
vnitřních záležitostech (pád Slavníkovců), tak ubývajících zpráv o akcích, 
které východní sousedé podnikali na podporu císařských tažení proti 
polabským Slovanům. Spolu s existencí známé a co do autenticity hojně 
diskutované listiny pro míšeňské biskupství z r. 995 je mu to svědectvím 
možného napětí v regionu. Protože není vyloučeno, že právě v uvedeném 
roce došlo k vyhnání Chrabrého nevlastních bratrů, mohlo být vydání 
zmíněné listiny reakcí na Chrabrého skutek, jež spadal do doby, kdy byli 
vyvražděni Slavníkovci. Tomu by, říká Pleszczyński, odpovídal i Dětma-
rův komentář přirovnávající Chrabrého k lišce, jež po sobě zametá stopy. 
Postoje říšských elit však zřejmě nebyly zcela nepřátelské, svědčí o tom 
zmínka o vztahu mezi Chrabrým, Boleslavem III. a mocným markrabím 
Ekkehardem. 

V další podkapitole se tedy autor opět pouští do analýzy amicitiae, 
již lze jen stěží přeložit jako „přátelství“ a jež obvykle označuje celou 
řadu vztahů, a následně také do rozboru možných vazeb mezi Ekkehar-
dovci a Piastovci. V následující podkapitole se Pleszczyński propracovává 
k reflexi událostí r. 1000, jež přes pozornost, kterou jim věnuje moderní 
bádání, popisují dobové historické prameny velmi lakonicky. V kontextu 
předchozí kapitoly to autor považuje za příznačné pro tehdejší negativní 
postoj alespoň části říšských elit vůči Chrabrému, a zejména pak ke snaze 
Otty III. nově přisoudit tomuto vládci vyšší status v rámci říšské hierarchie, 
než jaký dosud měl. 

V následující podkapitole Pleszczyński poněkud odbíhá od hlavní 
linie, jež nás až dosud vedla po stopách reflexe piastovských panovníků 
v říšských pramenech. Věnuje se totiž problematice původu jména „Polák“, 
která nás spíše vede k otázce, jak obyvatelé piastovského regna chtěli pre-
zentovat sami sebe. Toto označení se objevuje v pramenech poměrně nově 
až počátkem 11. století a autor se domnívá, že je odrazem snahy chápat 
se a být vnímán jako obyvatel civilizovaného prostoru, prostoru obdělá-
vaných polí. Zatímco většina říšských kronikářů a analistů na polského 
„povýšence“ nevražila, odlišný postoj zaujímal Bruno z Querfurtu, misio-
nář, autor života sv. Vojtěcha a snad i jeho a Chrabrého přítel. Brunonovo 
hodnocení polského vládce, případně panovníka Kyjevské Rusi a nového 
císaře Jindřicha II. ovšem vycházelo ze zcela jiných zdrojů: ačkoli Bruno 
pocházel z významné saské aristokratické rodiny, jeho postoje vůči zmíně-
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ným vládcům motivovalo christianizační nadšení, a nikoli jen „Realpolitik“. 
Přesto však protežoval prostor dnešního Německa jako klíčovou oblast 
„křesťanského impéria“, a tím odmítal snahy Otty III. přesunout těžiště 
Říše do Itálie, stejně jako oslabení Magdeburgu založením hnězdenského 
arcibiskupství. Zároveň považoval za samozřejmé, že Chrabrý jako vládce 
jasně vymezeného prostoru, jehož obyvatelé sdíleli odlišnou identitu, bude 
přesto součástí mocenského systému s císařem v čele. Naopak Dětmar líčí 
Boleslava obvykle jako zbabělce, odtrženého od vlastních lidí, v jejichž čele 
by měl stát (hostina během bitvy), případně využívá biblických aluzí, aby 
jej připodobnil k ďáblu. Ostatně neposlušnost vůči císaři Dětmar považuje 
za hřích. Přesto analýza jednotlivých zpráv ukazuje Chrabrého snahy vy-
stupovat jako ideální křesťanský panovník, a narušit tím představy, které 
o nově christianizovaných lidech slovanského jazyka panovaly. Konečně se 
Pleszczyński propracovává k tomu, jak byly líčeny události merseburského 
sněmu v červenci 1002, kdy došlo k útoku na Chrabrého, který se údajně 
podepsal na charakteru jeho vztahu k nově zvolenému králi Jindřichovi II. 
Autor však ukazuje, že během sněmu se oba vládci dohodli na smírném 
řešení, Boleslav uznal Jindřicha jako krále a obdržel od něj dary. Přesto 
se jeví některé kroky, které byly podniknuty (odebrání zbraní Boleslavově 
družině) jako zjevný pokus polského vládce ponížit. Ačkoli Jindřich uznal 
některé Chrabrého a Guncelinovy dědické nároky, lze i v jeho politice vůči 
Chrabrému spatřovat jeden z projevů jeho údajných centralizačních snah, 
kdy mu samozřejmě nekonvenovalo zakládání příliš silných mocenských 
domén v Říši. Zároveň byl Chrabrý příliš výrazně napojen na „staré elity“ 
svázané s Ottou III., zatímco Jindřich II. se opíral o jinou skupinu šlechticů, 
kteří na původní elity (a tím i na Chrabrého) nevražili.

Poslední kapitolu Pleszczyński věnuje „polarizaci názorů na pias-
tovskou monarchii“, jež převážně znamenala zhoršení obrazu polských 
knížat a jejich země. Svou analýzu poněkud překvapivě začíná rozborem 
otázky původu matky Měška II., a to zejména upřesněním postavení jejího 
otce Dobromíra. Jeho panství umisťuje autor nijak překvapivě na rozhraní 
Říše a slovanských území a zároveň přesvědčivě dovozuje, že se muselo 
jednat o velmi vysoce postaveného a respektovaného muže, spřízněného 
se saskými hraběcími rodinami, zřejmě včetně té Dětmarovy. To mohlo 
ovlivnit jeho hodnocení Emnildy, manželky Chrabrého, i Měška II., jejího 
syna. Autor pak tuto hypotézu testuje na pečlivém rozboru líčení merse-
burského sněmu r. 1013 a pozdějších událostí let 1014–1015, a to včetně 
převratu v Čechách, v různých soudobých textech. Domnívá se, že hrozilo, 
že Piastovci získají příliš velký vliv v regionu včetně koruny, a tomu zřejmě 
chtěli Přemyslovci zabránit, aby také obhájili svou nezávislost. Vidí totiž 
paralelu mezi situací v r. 1135 a v r. 1013, kdy byl Boleslav III. Křivoústý 
vítán v Sasku jako král, zatímco se Soběslav II. pokoušel jeho postavení 
oslabit, aby se nemusel považovat za jemu podřízeného; naopak čeští 
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panovníci s královskými aspiracemi usilovali o oslabení Polska, případně 
o vyjádření nadřazenosti vůči Piastovcům. Své úvahy shrnuje autor v tom 
smyslu, že Dětmar na straně jedné vyčítal polskému knížeti nedostatek 
loajality, byť jinak zřejmě vůči němu pociťoval sympatie, neboť jej neváhal 
popsat jako civilizovaného muže, na straně druhé měl i od svého krále 
poněkud vyšší očekávání. Od analýzy narativních pramenů se Pleszczyński 
přenáší k rozboru známé iluminace v Matyldině kodexu (1025–1027), jež 
znázorňuje právě Měška, jak sedí na trůně a přijímá od Matyldy knihu, 
přičemž dovoluje sledovat, jaké postavení bylo tomuto muži připisováno. 
(Vyobrazení bohužel není přetištěno.) Spolu s rozborem textů, jež se k ilu-
minaci váží, Pleszczyński přesvědčivě dokazuje, že se autor Měška pokoušel 
stylizovat do role ideálního panovníka, bezpochyby krále, který ovšem 
měl opět působit v rámci křesťanského impéria. Oproti autorům tohoto 
rukopisu a vlastně i Dětmarovi z Merseburku však sdílela většina ostatních 
podstatně méně lichotivý obraz Měška II., jehož země odsunovala mnohdy 
za hranice civilizovaného světa. Autor se domnívá, že pro prameny sálské 
doby byla určující korunovace r. 1025, jejímuž rozboru se následně věnuje. 
Kromě širokého srovnávacího rámce je na jeho výkladu sympatické i to, 
že se úspěšně snaží vymanit z automatismů, sdílených starší historiografií. 
V první řadě nepovažuje královský status za záruku suverenity, spíše jej 
pokládá za symbol ranku, jehož bylo možno využívat; následně ukazuje, 
že si králové nebyli zcela rovni a stručně přibližuje vývoj obsahu královské 
hodnosti od 8. století, kdy se Pipin Krátký zmocnil trůnu.

Celkově kniha nabízí přesvědčivě vyargumentovanou analýzu promě-
ny postavení Piastovců a jejich knížectví ve strukturách tehdejší křesťanské 
Evropy. Autor se opírá jak o tradice znamenitého genealogického bádání, 
tak o výsledky analýzy textu pramene, při níž je každá zmínka pečlivě 
rozebrána s ohledem na nejbližší kontext i na případné paralely v jiných 
textech (Bible), jež jsou v analyzovaném odstavci užity, a také s přihlédnu-
tím k popisu podobných situací v rozebíraném textu samém. To jej vede 
zpět k úvahám o soudobých politických dějinách, v nichž hlavní veličinou 
nejsou státy a říše, nýbrž vzájemně spříznění představitelé elity usilující 
o posílení svého ranku. Pleszczyński si tímto rozborem vytváří hustou síť, 
jež snadno unese většinu jeho závěrů. Jeho kniha (ať už v anglické nebo 
ve starší polské verzi) by proto měla být čtena našimi medievisty nejenom 
pro své závěry, jež mají dopad i na hodnocení některých událostí a procesů 
doby přemyslovské, ale i kvůli metodě, na níž autor staví.

 David Kalhous
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Len Scales: The Shaping of German Identity. Authority and Crisis, 
1245–1414
Cambridge, Cambridge University Press 2012, 620 s., ISBN 978-0-521-
57333-7

Obsáhlá práce Lena Scalese je věnována jednomu z frekventovaných 
témat německé medievistiky. Řeší totiž otázku existence společné německé 
identity. Na rozdíl od většiny starších prací obrací její autor pozornost nikoli 
k dějinám 9.–11. století, tedy do doby údajného formování „německé říše“,1 
nýbrž k dějinám 13.–15. století. Tehdy sice ztrácí moc římských císařů 
na intenzitě a oporu hledá ve vybudování teritoriálního panství na okraji 
impéria, nicméně zdá se, že myšlenka společné identity obyvatel německy 
mluvících částí Říše – alespoň podle autora – naopak sílí.

Scales svou práci rozčlenil do 11 kapitol, v nichž se postupně vyrovná-
vá se starší, zejména německou historiografií, věnuje se problematice vlády 
a státu, zabývá se problémem komunikace moci, problémem zformování 
etnicky založené politické komunity Němců (?), významem římsko-impe-
riální tradice pro utváření politických identit, respektive analýzou „barbar-
ské“ a trojánské tradice. Následně se obrací k otázce významu východu 
říše pro tříbení identit, aby knihu ukončil analýzou toho, co v dané době 
znamenalo „být Němcem“.

Scales zprvu nastiňuje historii snah o postižení formování německé 
identity, a to v kontextu politického vývoje, s nímž bylo toto snažení úzce 
propojeno. Ukazuje, že již v době nacistického Německa se počítalo se 
zahájením projektu, který by tradiční pozornost věnovanou době ottonské, 
sálské a štaufské oslabil a věnoval se s podstatně větší intenzitou pozdnímu 
středověku – programový text tehdy napsal významný německý historik 
pozdního středověku a stoupenec nacistického režimu Hermann Heimpel 
(1901–1988). Po válce se tyto otázky staly pro západoněmecké historiky 
tabu, naopak určitá pozornost jim byla nadále věnována v NDR, a to 
v souvislosti s otázkou „počátků německého feudálního státu“. Oživení 
zájmu přinesla 80. léta 20. století, kdy vyšlo několik svazků edice Nationes, 
jež spolu s dalšími texty přinášely nový pojmový aparát a zpochybňovaly 
tradované představy o raných kořenech němectví; zároveň se objevovala 
snaha představit model co nejméně konfrontační a maximálně politic-
ky korektní. Nicméně dějinám Říše mezi léty 1250–1500 bylo v tomto 
směru věnováno jen málo pozornosti. Medievistické diskursy ostatních 
evropských zemí, jež s sebou nevlekly zátěž dvou světových válek, se však 
nebály upozorňovat na konfliktní kořeny skupinových identit a zabývaly 
se, inspirovány sociologií a antropologií, mechanismy exkluze či otázkou 

1 K tomu kriticky např. M ü l l e r - M e r t e n s ,  Eckhardt: Regnum Theutonicum. 
Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter. 
Berlin – Köln – Weimar 1970; B r ü h l ,  Carlrichard: Deutschland–Frankreich: Die Geburt 
zweier Völker. Köln – Wien 1990.
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významu politické organizace jako mobilizujícího faktoru skupinových 
identit. Propojení moderních metodologických přístupů na straně jedné 
s využitím houstnoucího množství pramenů od poloviny 13. století na straně 
druhé následně tvoří východiska Scalesovy práce.

Další kapitola je věnována roli centrální moci v Říši druhé poloviny 
13. století, neboť Scales připomíná, že právě v té době dochází v západní 
Evropě k formování silné královské moci i středověkých národů. Silný, 
relativně centralizovaný stát tedy tvořil rámec pro utváření společného 
vědomí jeho obyvatel, s nimiž intenzivně komunikoval; toto obyvatelstvo 
se zároveň samo organizovalo do různých uskupení s vlastní reprezentací 
a i zde byla panovnická moc obvykle v nějaké formě přítomna. (Podobně 
tomu bylo také v různých méně mocných monarchiích na periferii Evropy, 
kde důležitou roli při mobilizaci společné identity sehrával dynastický 
světec.) V téže době se vynořuje celá řada textů z oblasti politické a právní 
teorie, ovšem jen zřídka na území Říše, kde ostatně v té době ještě zcela 
chybí univerzitní učení. Bylo za těchto podmínek možné, aby se vytvořila 
„německá identita“ – ptá se Scales –, když pro německou nacionalistickou 
historiografii se jednalo o období štěpení a partikularismu? Scales právem 
upozorňuje, že ani v ottonské době nelze mluvit o tom, že by král panoval 
jinak než ve spolupráci s elitami, neboť panovnické zdroje byly obvykle 
omezené a soustředěné na určitou oblast Říše. Ve 14.–15. století si nej-
větší mocenské základny vybudovaly dynastie Wittelsbachů, Habsburků  
a Lucemburků. Scales upozorňuje, že oproti staršímu období ubylo dynas-
tické kontinuity; zároveň vykrystalizovala skupinka nejmocnější knížat, jež 
si získala rozhodující vliv na volbu nového krále, kterého mocně využívala. 
Naopak římští králové a císařové byli méně schopni intervenovat v Itálii, 
kde oproti svým předchůdcům trávili čtyřikrát méně času. Není divu, že 
si mnohé veličiny ve vzdálenějších oblastech neváhaly pěstovat vlastní 
zahraniční politiku, neboť i tak pohyblivý panovník, jakým byl Karel IV., 
dokázal mnohá místa navštívit pouze jednou a většinu své pozornosti vě-
noval svým dědičným državám. Oproti dvorům západních monarchů také 
dvory římských králů nebyly natolik vyhledávanými místy. Rovněž personál 
panovnické kanceláře reflektoval obvykle příchylnost panovníka k určitým 
oblastem Říše, jež se ostatně odrážela i ve výběru příjemců panovníkových 
listin a listů. Jejich množství samozřejmě vzrostlo – Rudolf I. vydal okolo 
2500 listin, mandátů a listů, Karel IV. dokonce okolo 9000, přesto toto 
množství notně zaostávalo za produkcí kurie a západních monarchií. Sláb-
nutí monarchie ostatně můžeme sledovat i v úbytku finančních příjmů, jež 
mezi roky 1300 a 1400 klesly zhruba na ¹/7. I nově zaváděné daně se pak 
často vymykaly z rukou králů a císařů. Jinými slovy: monarchie římských 
králů a císařů co do politické moci po roce 1250 slábla.

Stát byl jistě slabý. Scales proto hledá některé další indikátory společ-
né identity, a to především v komunikačních rámcích. Středověká Germánie 
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netvořila pevně geograficky fixovaný prostor, přičemž zmatek zvyšovaly vlny 
německých „kolonistů“ putujících na východ. Směrem na východ a na se-
ver rovněž klesala hustota osídlení i šance, že poutník narazí na skutečně 
velké město. Autor nicméně upozorňuje, že i tento prostor zasáhl boom, 
jenž přispěl ke zlepšení kvality cestování. Zároveň stoupl počet a diverzita 
těch, kdo se na cesty vydávali – za mnohé připomeňme studenty. Nicmé-
ně komunikace i obchod jako jedna z jejích forem se odbývaly mnohem 
intenzivněji v rámci regionů – byť byl sever a jih propojen například přes 
Kolín jako člena hansy obchodujícího i na jihu, pozornost švábských měst 
byla přece jenom více obrácena směrem k Itálii, zatímco sever se věnoval 
obchodování se skandinávskými státy a Dánskem. Scales ovšem dokládá, 
že některá hnutí a myšlenky se naopak šířily německým prostorem až 
překvapivě rychle (flagelanti, kult sv. Alžběty). Nakolik ovšem říšské pro-
středí fungovalo jako celistvá politická komunita? Autor upozorňuje, že 
v Říši nevznikl text srovnatelný s Velkou francouzskou kronikou, nicméně 
zároveň ukazuje, že byla sepsána celá řada jiných textů, které si našly ce-
loříšské publikum a hlavní pozornost věnovaly panovníkovi a jeho činům. 
Stejně tak se poměrně často sdílely různé historky o panovnících, opět 
sledovatelné v celoříšském kontextu. To, že jednotliví panovníci, události 
i epochy podléhali často emotivním soudům, dokazuje, říká Scales, že se 
s nimi autoři (a zřejmě i jejich čtenáři) určitým způsobem identifikovali. 
To platí i o událostech spojených s výkonem moci, stejně jako o říšských 
„místech paměti“, jež mohla přitahovat pozornost kronikářů i poté, co vy-
mřela dynastie, jež se o ně opírala (Špýr). Jinými slovy: přes svou slabost si 
monarchie a její symboly v Říši udržovaly značný význam a lidé se s nimi 
neváhali ztotožňovat. V Říši lze rovněž vysledovat i společenské sítě tvořené 
například rodinami bohatého měšťanstva, jež pochopitelně také tvořily 
určité pojítko; totéž platí o městských svazech. Naopak nelze asi očekávat, 
že by vysoká politika stála ve středu zájmu většiny obyvatelstva rozesetého 
po německém venkově a v poddanských městech. Přesto se, uzavírá Scales, 
jeví z pohledu komunikačního horizontu a vztahování se poddaných k mo-
narchii situace podstatně příznivěji pro existenci politického společenství, 
než když jsme se na celý problém dívali jenom z pohledu centra.

Autor následně analyzuje procesy, jež vedly k transformaci karolínské 
monarchie ve Svatou říši římskou. Ukazuje, jak relativně brzy starší francko-
-římské tradice vplynuly do nové paměti tohoto staronového království, jež 
sice bylo ostatními často označováno jako regnum Theutonicum, jež se však 
tomuto označování bránilo a hájilo svou výlučnost tím, že stavělo na impe-
riální tradici. To, co platilo o říšské kanceláři, nemuselo úplně vždy platit 
i pro říšskou veřejnost pozdně štaufské doby. Proto pochopitelně narazíme 
na indicie existence představy komunity, jež je poněkud užší než vymezená 
hranicemi impéria. Oficiálních pozic spojených s převážně německy mluvící 
částí impéria však nebylo mnoho (arcikancléř, rýnský falckrabě, ad.) a jejich 
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územní kompetence byla obvykle diskutabilní, dodává Scales. Jistým dis-
tinktivním znakem se ovšem stalo i užívání Saského a Švábského zrcadla, 
jež navíc s existencí oddělených německých zemí počítaly. „Sloupy“ krá-
lovství pak byla německá knížata; vazba panovníků k různým regionům se 
stávala předmětem značné pozornosti. Jinými slovy: po roce 1250 nabývala 
na významu (autorem nespecifikovaná) „německost“ Říše i jejích vládců. 
Zároveň se, upozorňuje Scales, šíří snahy obhájit existenci impéria, a to 
přesto, že v Římě korunovaný císař byl postavou spíše výjimečnou. Stejně 
tak bylo běžné propojovat dějiny tehdejšího římského impéria a impéria 
antického, jež mohlo být vnímáno i jako sakrální prostor. Autor upozorňuje, 
že imperiální představy nacházely i veřejný ohlas – dokládá to prostřednic-
tvím vlivu, jaký si dokázali získat falešní pretendenti trůnu. Z jiného konce 
spektra dokumentuje vzájemnou provázanost Říše například rukopisné 
dochování traktátů, jejichž hlavním cílem byla obrana imperiální myšlenky 
a jež zřejmě byly i veřejně přednášeny. Scales považuje právem za důležité, 
že jejich vznik nebyl výlučně spojen s prostředím panovnického dvora. 
Nakolik byla ovšem tato Říše svými obyvateli vnímána jako „německá“? 
Pokud bychom měli následovat představy německých historiků 19. a první 
poloviny 20. století, byla by odpověď jasná – svatá říše živená germánskou 
krví byla přeci předchůdkyní druhé a třetí říše. Stejně zřetelný, avšak zcela 
opačný výsledek by vyplynul, pokud bychom se přidrželi pouze oficiální 
císařské propagandy, jež si pochopitelně nemohla dovolit oslabovat legiti-
mitu budovanou na představě kontinuity s univerzálním římským impériem 
zdůrazňováním etnického partikularismu. Podíváme-li se ovšem na politické 
traktáty 14. století, zjistíme, že idea převzetí impéria Germány byla v té 
době živá stejně jako představa, že německy mluvící území jsou klíčovým 
královstvím této Říše. Není to překvapivé, upozorňuje autor – představa 
vlastní výjimečnosti a výlučnosti je vhodným katalyzátorem identitotvorných 
procesů. Význam představ o „německosti“ Říše indikují i názory kronikářů 
a zákonopravců, kteří neváhali upírat volební právo českým králům, neboť 
nebyli Němci, přičemž jako Němce například Švábské zrcadlo označovalo 
pouze osobu s oběma německými rodiči. Pozdější komentátoři pak sice 
připouštěli, že by český král volební hlas mít měl, avšak právě proto, že 
„Němcem je“, „deme dat he Dudesch is“.2 Právo volby omezené na amorfní, 
etnicky definovanou komunitu („německá knížata“) a „německost“ impéria 
byly v představách mnoha kronikářů a politických myslitelů úzce propojeny.

Jak se ovšem v Říši uvažovalo o Germánech? Tento problém autor řeší 
v sedmé kapitole „Trójané, obři a další Němci: zapomenutá, vzpomínaná 
a přesídlená etnika“. Upozorňuje, že důležitou roli sehrávalo vypravování 
Alexandra von Roes, který využil trojánského mýtu známého již Frede-

2 Glossen zum Sachsenspiegel-Landrecht: Buch’sche Glosse. Ed. F.-M. Kaufmann. MGH Fontes 
iuris Germanici antiqui NS 7.3. Hannover 2000, III. 57, § 2, s. 1300.
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garovi. Nicméně záhy připomíná i to, že představa společného původu se 
v Říši prosazovala ve středověku jenom velmi pozvolna. Preferovány byly 
římské dějiny nebo lokální historie, chyběla postava svatého knížete. Scales 
ovšem upozorňuje, že to bylo v Evropě spíše pravidlem. Legitimitu dávných 
Němců posilovalo vědomí jejich vztahů s Římem. Dalším klíčovým bodem 
říšské paměti byla vláda Karla Velikého. 

Následující kapitola ukazuje, že etnická mapa Evropy se vytvářela 
i prostřednictvím sdílených stereotypů, jež ovšem Němci mnohdy sami 
přejímali. Autor se proto snaží dopátrat toho, jak tyto představy slaďovali 
s představou, že jsou dědici Říma, a také usiluje o to, aby čtenáři předložil 
přesvědčivý obraz recepce těchto myšlenek. Ať už byly vlastnosti připiso-
vané druhým pozitivní či negativní, pomáhaly definovat jejich jinakost. 
Byť se jednalo o literární stereotypy s dlouhou tradicí, Scales jim neváhá 
přiznat určitou emotivní hodnotu, jež sehrávala roli důležitého argumentu 
při hledání odpovědi na otázku, proč právě Němci by měli být dědici řím-
ského impéria. Němci se ovšem nesetkávali s „jinými“ jenom při taženích 
do Itálie nebo při setkáním s francouzskými poselstvy, ale také při svém 
pronikání na východ, kde se již ustavily svébytné monarchie či vévodství 
v rámci Říše, hrdé na své starší kořeny. I když na straně jedné stavěli básníci 
a kronikáři Němce nad své sousedy, Scales ukazuje mj. na příkladu Přemy-
sla Otakara II., nakolik se názory různých kronikářů lišily, stejně jako se 
v jejich identitách prolínaly různé sebeidentifikační vzorce (např. Jindřich 
z Heimburku sice pocházel z Rakouska, nicméně pobýval i v moravském 
klášteře a svěcení získal z rukou pražského biskupa). Východu obecně ale 
říšští autoři mnoho pozornosti nevěnovali a jenom zřídka si všímali zde 
žijících Němců. Ostatně ti, kdo na východ přicházeli, nepředstavovali kom-
paktní masu a zejména v případě venkovského osídlení si těžko můžeme 
představovat, že by sehrávala výraznou úlohu jiná než lokální identita. 
Naopak na dvorech národní identita ztrácela na významu, neboť na straně 
jedné se šlechtici přistěhovalí z Němec přiženili do místních urozených 
rodin, na straně druhé na dvorech „východních“ monarchů sehrávala důle-
žitou roli německojazyčná rytířská kultura. Zároveň, přiznává Scales, nelze 
přehlédnout hlasy českých či polských kronikářů, jež zřetelně rozlišovaly 
mezi Němci a domácími a na rozdíl od západních kronikářů Němcům ne-
přisuzovaly barbarskost, avšak spojovaly je s jemnějšími formami špatnosti 
(vychytralost umožňující naplňovat dobyvačné choutky, apod.). Na pří-
kladu Petra Žitavského a anonymního překladatele Dalimila do němčiny 
autor ukazuje, jak obtížné je jednoznačně definovat něčí identitu jenom 
na základě etnicko-jazykových schémat. Na rozdíl od říšského prostředí 
chybí německy mluvícím na východě společná „ideologie“, tvrdí Scales, 
což bylo způsobeno jak složitou jazykově-etnickou situací, jež umožňovala 
identifikovat se se zemí a jejími vládci, tak tím, jak byla identita těchto lidí 
primárně ukotvena – prostřednictvím držení půdy, privilegií.
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Co ale znamenalo „být Němcem“? Nad tím se autor zamýšlí ve dvou 
stejnojmenných kapitolách, jež oddělují pouze rozdílné podtituly, „místo 
a jméno“ a „země a lokalita“. Řeší v nich nejprve, jakým způsobem soudobí 
autoři vymezovali německý prostor, a upozorňuje, že v hrubých obrysech 
panovala shoda ohledně jeho rozsahu. Všímá si rovněž, že některá ozna-
čení se objevují již od 10. století (Theutonici, Alemanni, Germania, apod.) 
a jejich osvojení probíhá i pod tlakem pohledu zvenčí; často se potom 
spojují s určitými epitety. Mnohdy v kronikách narážíme i na termín patria, 
jenž se ovšem obvykle váže spíše k menším teritoriálním celkům. Termín 
zunge, se kterým se také hojně setkáváme, znamená obvykle „lidé určitého 
jazyka“ a, dodává Scales, je schopen vyjádřit koncept etnickokulturního 
společenství, neméně než náležitého společenského uspořádání. Přesto se 
nezdá, že by vztah mezi zemí a jejími obyvateli byl přímočarý, stejně jako 
byla hojně reflektována pluralita německých „lidů“, jež ovšem spojoval 
právě zmíněný jazyk. Znamenalo to, že již tehdy byl německý středověký 
národ definován spíše kulturně, a nikoli prostřednictvím přináležitosti 
ke státu, jak na to bylo upozorňováno v moderní době? Autor odkazuje 
na český příklad a upozorňuje, že ve středověku byla identifikace s jazykem 
důležitá nejen u Němců. Důležitou roli v tom sehrávala i určitá standardi-
zace horno- a dolnoněmčiny, jež si našly svou cestu jak do literatury, tak 
do správní praxe. Jazyk byl také pojímán jako něco, co spojovalo dávné 
příchozí do německých zemí, zaujímal tedy nejenom roli komunikačního, 
ale také sebeidentifikačního prostředku. Přesto se německé země jevily 
jako zřetelně vymezitelný celek spíše při pohledu z vnějšku, zatímco při 
pohledu zevnitř vynikala existence množství právních okruhů, stejně jako 
politická roztříštěnost, jež se odrážely ve vzniku lokálních identit a ko-
lektivních pamětí, vázaných na vznikající země – „být Němcem“ tak bylo 
možné mnoha různými způsoby. Přesto Scales odmítá tezi, že by Němci 
té doby byli pouze kulturním, a nikoli politickým národem.

Obsáhlá Scalesova práce nepochybně přináší provokativní představu 
existence němectví a německého národa již ve vrcholném středověku. Autor 
se opírá zejména o svědectví literárních textů, a to jak po stránce obsahové, 
tak co do rukopisného rozšíření. Ukazuje, jak se prolínalo obecné (Římská 
říše) a konkrétní (vazba na národ) do velmi specifického vzorce, který 
posiloval a legitimizoval nejen panovnickou moc, ale také identitu němec-
ky mluvících obyvatel Říše. Co ovšem překvapuje, je mnohdy chybějící 
komparace, a to snad ani ne v rovině srovnání s ostatní Evropou (českého 
čtenáře naopak příjemně potěší například autorova znalost bohemikální 
literatury ve světových jazycích, jíž využívá velmi často), nýbrž pokud jde 
o další roviny identifikace a jejich význam, na něž kdysi poukázal například 
F. Šmahel ve své Ideji národa.3 Jen pak bude možné posoudit, ne zda se 

3 Š m a h e l ,  František: Idea národa v předhusitských Čechách. Praha 20002.
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vůbec německy mluvící obyvatelé Říše identifikovali s „němectvím“, nýbrž 
nakolik byl tento prvek jejich identity významný, porovnáme-li jej například 
s příslušností k zemi, k městu či ke křesťanské obci. I když autor místy řeší 
také otázku, jak lidé 13.–15. století ono „němectví“ chápali, slušelo by se 
této problematice věnovat více prostoru. Přes uvedené výtky představuje 
Scalesova syntéza čtivého průvodce tématem formování národních identit 
ve středověké Říši. S ohledem na to, že se jedná o tradiční téma české 
medievistiky, i na to, že se autor poměrně často věnuje bohemikálním 
problémům, a konečně také na to, že české země tvořily minimálně v této 
době součást Říše, neměla by recenzovaná práce zůstat stranou zájmu 
české medievistiky. David Kalhous

Dušan C o u f a l :  Polemika o kalich mezi teologií a politikou 
1414–1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských 
artikulů
Praha, Kalich 2012, 326 s., ISBN 978-80-7017-185-1

Recenzovaná publikace byla roku 2012 obhájena jako disertační práce 
na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Její poměrně složitou 
genezi popisuje autor v úvodu práce (s. 7–13). Původním zadáním bylo 
zabývat se polemikou o prvním pražském artikulu na basilejském koncilu. 
Postupně však autor zjistil, že se jedná o příliš rozsáhlou a heuristicky nároč-
nou otázku, vyžadující rozsáhlé studium nevydaných traktátů v rukopisných 
knihovnách celé Evropy, které přesahovalo možnosti jednoho disertačního 
projektu (přesto Coufal část heuristiky již provedl a publikoval některé 
dílčí studie). Vedle toho si autor uvědomil, že polemiku o kalich v Basileji 
nelze oddělit od předchozího vývoje v letech 1414–1431 a že ani toto téma 
nebylo navzdory poměrně bohaté literatuře dostatečně zpracováno. Proto 
se nakonec rozhodl zmapovat nejprve genezi a průběh uvedené polemiky 
právě v době před basilejským koncilem. Zatímco v době kostnického 
koncilu měla polemika o kalich poměrně značnou intenzitu, po vynesení 
koncilního dekretu o zákazu kalicha na katolické straně postupně ustala se 
zdůvodněním, že ve věci závazně rozhodl obecný koncil a není již o čem dis-
kutovat. V letech 1419–1431 tak vzniklo relativně málo polemických textů, 
i když umírněné křídlo husitů o pokračování polemiky stálo a pokoušelo se 
na katolické straně vymoci svobodné slyšení před laickými arbitry, v němž 
husitští teologové hodlali argumenty z Písma přesvědčit svět o správnosti 
utrakvismu a dalších bodů jejich učení. Husitský požadavek svobodného 
slyšení se v období let 1419–1431 stal významným politikem. Spolu s tím, 
jak se král Zikmund pokoušel zastavit „herezi“ v Čechách a ujmout se svého 
trůnu, polský a litevský dvůr koketoval s husitskou nabídkou české koruny, 
říšská knížata usilovala o uchránění svých území před husitskými vojsky 
a prováděla aktivní husitskou politiku bez přihlédnutí k vůli krále a často 
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i v přímém rozporu s ní – v souvislosti s tím vším vystupoval požadavek 
svobodného slyšení neustále na povrch a jednotliví hráči na politickém 
kolbišti usilovně zvažovali, jak tomuto požadavku navzdory církevním 
zákazům (alespoň částečně či zdánlivě) vyhovět a umožnit uskutečnění 
husity požadované polemiky. Léta 1419–1431 proto nebyla ani tak dobou 
polemiky o kalich, jako spíše hledáním cest k obnovení této polemiky, 
resp. hledáním její optimální formy, přijatelné pro obě strany. Nakonec se 
na konci 20. let podařilo nalézt řešení v podobě pozvání husitů na příští 
obecný koncil, kde měla být otázka kalicha znovu otevřena a podrobena 
nové teologické diskuzi. Jak známo, předmětem husity požadovaného 
slyšení a nakonec i basilejské disputace v roce 1433 nebyl jen laický kalich, 
ale celé jádro husitského učení, shrnuté do čtyř pražských artikulů.

Vzhledem k popsanému zaměření práce nepovažuji za nejšťastnější její 
titul, resp. především podtitul. Coufalova kniha totiž ve skutečnosti nabízí 
podstatně více, než avizuje její název. O polemiku o kalich jde především 
v první části publikace, shrnující traktátovou válku v době Kostnického 
koncilu (s. 15–101). Druhá, rozsáhlejší část se věnuje otázce slyšení v letech 
1419–1431, a sleduje tedy předpoklady pro realizaci basilejské disputace 
– pochopitelně nejen o kalichu (s. 103–280). V této části vlastní polemika 
o kalich logicky ustupuje do pozadí, což ostatně odpovídá úbytku traktá-
tové literatury v této době, a kniha se stává především brilantní analýzou 
husitského požadavku slyšení v politických souřadnicích tehdejší Evropy. 
Tento obsah by snad lépe vyjadřoval podtitul přibližně ve smyslu „dlouhá 
cesta husitů na basilejský koncil“.

Podívejme se nyní podrobněji na obsah a nejdůležitější závěry kni-
hy. V první části, analyzující polemiku o kalich v letech 1414–1418, tj. 
v době kostnického koncilu, autor nejprve připomíná „zapomenutí“ kalicha 
ve středověku (s. 17–19), „objev“ kalicha v husitských Čechách (s. 20–24) 
a seznamuje s obsahem Jakoubkovy „teorie kalicha“ i s jejími prvními 
kritiky (s. 25–41). Zde navazuje především na výsledky rozsáhlých bádání 
Heleny Krmíčkové, jejíž studie o počátcích kalicha mají dnes bezpochyby 
paradigmatický charakter. Samostatně Coufal postupuje, když následně 
analyzuje okolnosti přijetí kostnického dekretu Cum in nonnullis z 15. červ-
na 1415 a první reakce na něj v Čechách (s. 42–59), jakož i traktátovou 
válku let 1417–1418 a okolnosti provázející přijetí deklarace pražské 
univerzity o přijímání z kalicha ze dne 10. března 1417 (s. 60–101). Již 
zde se v plném rozsahu projevují hlavní přednosti Coufalovy práce: velmi 
důkladná práce s prameny, spočívající v pozorné četbě, textové kritice, 
dataci a atribuci traktátové literatury, a ruku v ruce s tím pozorná analýza 
širšího historického kontextu, představeného na bázi mimořádně široké 
znalosti zahraniční literatury a mnohdy také na základě pramenů.

Druhá část práce je věnována vývoji po ukončení koncilu a po smrti 
krále Václava IV., za husitské revoluce. Autor si všímá, že otázka svobodného 
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slyšení byla červenou nití husitské politiky ve vztahu ke králi Zikmundovi. 
Při jednání o jeho přijetí za českého krále, při schůzkách, jež měly odvrátit 
první kruciátu, i po její „porážce“ na Vítkově husité svůj požadavek vytr-
vale opakovali a Zikmund bruslil mezi snahou jim alespoň do jisté míry 
vyhovět, současně však nepošpinit své jméno před církví, zastupovanou 
nunciem Fernandem z Lugo. Nejblíže husitské představě slyšení byla 
disputace teologů obou stran pod Zikmundovou patronací na spáleništi 
Malé Strany v červenci 1420. Po detailní analýze této události, která byla 
v literatuře hodnocena dost rozporuplně, dospívá Coufal k uvážlivému 
hodnocení, že „malostranská schůzka nebyla jen předběžným jednáním, ale 
ani nebyla slyšením, jak si je nakonec představovali pražští diplomaté a mistři. 
Z jejich strany to byl velmi vážný pokus o ně, pokus o disputaci nad již jednou 
zavrženou herezí“ (s. 137). Malostranská schůzka ukázala na nepřekonatelné 
bariéry na katolické straně, která zde přistoupila na maximum – na diskusi 
s husity o jejich teologických názorech; ta však z katolického pohledu 
nesměla skončit jinak než poučením husitů o mylnosti jejich učení a závaz-
nosti koncilních dekretů. Svobodné slyšení před laickým publikem, které 
by nakonec rozhodlo o vítězi, bylo pro církev naprosto neakceptovatelné.

Jednání mezi Zikmundem a husity na jaře a v létě 1420, završená 
malostranskou schůzkou, nasměrovala krále prozatím na cestu války. Publi-
kace čtyř pražských artikulů pak dočasně vyvolala novou vlnu protihusitské 
polemické literatury, kterou Coufal podrobně představuje (s. 141–157: 
František z Retzu a další vídeňští mistři, Jan Hoffmann, Martin Talayero, 
Šimon z Tišnova, Konrád Koler ze Soest, Jan z Frankfurtu). V duchu ne-
kompromisního postoje církve ke kalichu Zikmund připravoval svou druhou 
protihusitskou kruciátu; její krach v lednu 1422 však opět změnil situaci.

Mezitím se však do české otázky jako prostředníci vložili polský 
král Vladislav Jagello a litevský velkokníže Vitold v souvislosti s polsko-
-litevskou kandidaturou na český trůn, které Coufal věnuje zaslouženou 
pozornost (s. 162–176). Již ve spojitosti s příchodem českého poselstva 
do Krakova na jaře 1421 mělo dojít k disputaci husitských teologů s katolic-
kými doktory krakovské univerzity. Coufal analyzuje rozporuplné prameny 
a dochází k závěru, že schůzka se nakonec nekonala, protože husité odmítli 
přijmout princip „poučení“ a trvali na formě svobodného slyšení, na kterou 
pro změnu nebyla ochotna přistoupit univerzita. Nemalou roli při krachu 
krakovské schůzky sehrál exulant z husitských Čech a někdejší zapřisáhlý 
odpůrce Husa v Kostnici – Štěpán z Pálče. Po krachu jednání s králem 
Vladislavem se husité dočkali určitého porozumění na Litvě, jehož výsled-
kem bylo nakonec vyslání Zikmunda Korybutoviče do Čech. Vitold spojil 
Korybutovu misi se snahou získat od papeže svolení ke zprostředkování 
jednání mezi husity a církví. Když v této věci neuspěl a když došlo roku 
1423 k usmíření polského krále a litevského velkoknížete se Zikmundem, 
bylo polsko-litevské prostřednictví na určitou dobu odloženo ad acta. 
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Po krachu polsko-litevských snah o prostřednictví se iniciativy opět 
ujal král Zikmund, jenž zareagoval na politický vývoj v Čechách směřující 
k dočasné převaze koalice umírněných husitů s katolíky. Jejím výsledkem 
byl plán svobodného slyšení teologů obou stran před laickým publikem, 
nad nímž Zikmund převzal svou záštitu. Výklad o následných jednáních, 
jež měla vést ke schůzce v Brně 2. února 1424, patří k nejobjevnějším 
partiím Coufalovy knihy (s. 177–184). Coufal přesvědčivě ukazuje, jak se 
při přípravě brněnské schůzky vše točilo kolem přesné definice chystaného 
slyšení a jak na nenaplnění husitské představy schůzka nakonec ztroskotala 
– i když delegace vídeňské univerzity v řádném termínu dorazila do Brna.

Po vážném pokusu o realizaci slyšení v Brně nastalo několik let tápání. 
Husitské poselstvo do Polska, které se pokoušelo obnovit jednání o slyšení 
pod egidou polského krále, nevedlo k žádnému výsledku (s. 184–189), 
stejně jako Zikmundovy úvahy o tom, že by se zvažovaná disputace mezi 
církevními představiteli a husity mohla konat na koncilu v Pavii/Sieně 
(s. 190–194). Přestože o této Zikmundově úvaze máme k dispozici jen 
útržkovitou zprávu, Coufal se domnívá, že patrně již zde se začíná rodit 
pozdější Zikmundův politický program. Hmatatelné výsledky přinesla 
Zikmundova politika na jaře 1425, kdy se konečně podařilo zorganizovat 
setkání teologů obou stran v Brně, které však nedospělo k žádnému řešení 
a bylo odročeno do uherského Visegrádu. Nakonec ani tamní schůzka 
za osobní účasti Zikmunda nepřinesla žádné ovoce, forma svobodného 
slyšení byla pro Zikmunda stále nepřijatelná. Coufal však vyslovuje hypo-
tézu, že možná už pod Visegrádem Zikmund u husitských poslů sondoval 
jejich případnou ochotu zúčastnit se za jasně daných podmínek příštího 
koncilu (s. 195–204).

V příštích letech byl Zikmund pohlcen válkou proti Turkům na Bal-
káně a papežská kurie prostřednictvím legátů Jordána Orsiniho a Jindřicha 
Beauforta dělala vše pro to, aby zamezila jakýmkoliv jednáním s husity 
a dosáhla obnovení křižácké války. V Čechách mezitím došlo k důležité 
schůzce katolických a husitských teologů na Žebráku, které se marně snažil 
zabránit papež i jeho spojenec – olomoucký biskup a kardinál Jan Železný 
(s. 204–210). Schůzka na Žebráku sice nakonec ztroskotala na procedu-
rálních otázkách, nicméně „vyniká nad průměr předchozích jednání o slyšení 
pouze holou skutečností, že k ní vůbec došlo“ (s. 210).

Klíčový význam na cestě husitů do Basileje mělo však sehrát teprve 
setkání husitské delegace se Zikmundem v Bratislavě na přelomu března 
a dubna 1429, k němuž byla přizvána také delegace vídeňské i pařížské 
univerzity. Bratislavské schůzce Coufal věnuje značný prostor a přináší 
úplně novou intepretaci celé události, při níž dochází k překvapivým závě-
rům (s. 211–236). Zikmund zřejmě schůzku připravoval již od konce roku 
1428 s jasným záměrem řešit husitskou otázku mírnou cestou s pomocí 
reformního koncilu (s. 214). Spojení husitské otázky s chystaným koncilem 
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a reformou církve bylo promyšleným krokem, který měl oslabit nekom-
promisní husitskou politiku papeže. Proto také Zikmund do Bratislavy 
přizval konciliaristicky zaměřené zástupce Sorbonny, která se měla stát 
jeho důležitým spojencem. Přesto Coufal důkladným rozborem pramenů 
dochází – v rozporu s dosavadní literaturou – k pozoruhodnému zjištění, že 
myšlenka slyšení husitů na budoucím koncilu nebyla v Bratislavě vyslovena 
Zikmundem, nýbrž že se jednalo o přání samotných husitů, s nímž před 
panovníka předstoupili (s. 226–227).

Přestože z Bratislavy do Basileje nevedla přímá cesta, představuje 
bratislavská schůzka přelomovou událost, která basilejskou disputaci 
předznamenala. Coufal podrobně líčí pokračování zde započatých jedná-
ní na pražském sněmu (s. 236–241) i při tzv. druhé bratislavské schůzce 
(s. 241–246), stejně jako dočasné přerušení jednacího maratonu po sblížení 
Zikmunda s papežem v předvečer jeho římské jízdy. 

Novým impulzem se tak stala beheimsteinská schůzka husitů s kurfiř-
tem Friedrichem Braniborským v únoru 1430, během velké husitské rejsy 
do středního Německa, na níž bylo dohodnuto slyšení husitů na plánova-
ném německém „koncilu“ v Norimberku v dubnu 1430 (s. 247–274). Coufal 
vyslovuje odvážnou hypotézu, zda hlavním cílem celé rejsy na přelomu let 
1429 a 1430 nebyl právě záměr husitů vynutit si slyšení na reprezentativním 
říšském fóru, když se jednání se Zikmundem ohledně účasti na basilejském 
koncilu poněkud zadrhla (s. 252). 

Zikmund zareagoval na beheimsteinská jednání žárlivě: nehodlal 
hlavní iniciativu v jednání s husity přenechat knížatům a opět obnovil své 
úsilí směřující k pozvání husitů do Basileje. Husité sice trvali na realizaci 
Friedrichem přislíbeného slyšení v Norimberku, protože však i toto nakonec 
provázely obvyklé procedurální problémy (s. 266–271), které se nevyhnu-
ly ani poslednímu pokusu o polské prostřednictví – disputaci v Krakově 
na jaře 1431 (s. 275–280) –, zůstal nakonec Zikmundův plán pozvání 
husitů do Basileje jediným reálným programem jak mírovou cestou řešit 
českou otázku. Poté, co Zikmund dosáhl ve vztahu ke koncilu a české otázce 
významných ústupků chřadnoucího papeže Martina V. a hlavní osnovatel 
poslední protihusitské kruciáty, kardinál Cesarini, utrpěl v srpnu 1431 
zdrcující porážku u Domažlic, byla Zikmundova politická linie korunována 
úspěchem: mohla být zahájena intenzivní jednání o husitské účasti v Basi-
leji a podobě tamní disputace, která již nejsou obsahem Coufalovy práce.

V recenzované knize není snadné nalézt nějaké chyby či nepřesnosti. 
Občas jsem pouze narazil na nesrovnalosti v uvádění jmen a titulů ně-
kterých osob – vzhledem ke svému odbornému zaměření hlavně v okolí 
krále Zikmunda. Tak například Jan Rosgon, jenž byl příjemcem traktátu 
Martina Talayera, by se měl psát buďto maďarsky Jan Rozgonyi, nebo 
raději slovensky Jan z Rozhanoviec (s. 149). Zikmundovým kancléřem 
v letech 1423–1433 byl záhřebský biskup Jan z Alben, není vhodné užívat 
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v českém textu německou formu Záhřebu (Jan z Agramu, např. s. 269). 
Dolnolužického fojta Hanuše z Polenska můžeme psát německým tvarem 
Hans von Polenz, neužívá se však hybridní tvar z Polence (např. s. 218). 
Totéž platí pro často vystupující jméno německého města Koblenz/Kob-
lenec, kde bych také upřednostnil českou variantu. Ludvík z Oettingen 
nebyl vévodou, ale pouze hrabětem (s. 249). Norimberský měšťan Petr 
Volkmeir nebyl hofmistrem Zikmundova kancléře Jana z Alben (s. 269), 
což ani nevyplývá z uvedeného citátu (tamtéž, pozn. 94) – byl to jeden 
ze Zikmundových familiářů a diplomatů. Jde však víceméně o drobnosti, 
které jsou v Coufalově práci na okraji.

Jinak mohu k Coufalovu výkladu připojit ještě dva drobné doplň-
ky. Pokud jde o to, kdy a s kým dorazil na kostnický koncil litomyšlský 
biskup Jan Železný, tak to rozhodně nebylo se Štěpánem z Pálče, jak 
soudili někteří autoři a Coufal je k tomu právem skeptický (s. 22–23). 
Dle soupisu účastníků koncilu v kronice Ulricha z Richentalu dorazil Jan 
s doprovodem několika především východočeských šlechticů; termín jeho 
příchodu lze na základě jiných pramenů položit nejspíše k počátku dubna 
1415. Dále jde o mnou vydaný Zikmundův „list Čechům“ ze 4. září 1417. 
Coufal s odvoláním na mne uvádí jako jediného bezpečně známého ad-
resáta město Louny (s. 72); k tomu však nedávno přistoupil nález opisu 
téhož listu adresovaného v tomto případě purkmistrovi, radě a obci města 
Brna a datovaného již 3. září 1417 (Knihovna kláštera Vyšší Brod, sg. 49, 
f. 51r–53v). Naproti tomu Coufalem zmiňovaná verze listu pro purkmistra 
a radu města Krakova, kterou autor nalezl v rukopisném katalogu rakous-
ké národní knihovny, ale nemohl ji blíže studovat (s. 72, pozn. 42; ÖNB, 
Cod. 5073, f. 208r–209r), jistě není autentickým dokumentem vzešlým ze 
Zikmundovy kanceláře, nýbrž nějakou přepracovanou verzí listu Čechům, 
v níž bylo slovo „český“ (např. král, království) vždy důsledně nahrazeno 
slovem „polský“, přičemž ale jméno krále (Václav) zůstalo nezměněno. Jde 
zřejmě o nějakou satirickou, byť nedůslednou transpozici Zikmundova textu 
na polský národ, případně o doklad využití textu jako slohového cvičení. 

Dostávám se k závěrečnému hodnocení. Rád bych vyzdvihl především 
jeden rys Coufalovy práce, jímž vyčnívá nad většinu publikací o dějinách 
husitství: důslednou kombinaci teologických a historiografických přístupů 
a interpretačních vzorců. Většina současných husitologů – teologů a pře-
devším historiků – silně akcentuje svůj obor a v tom druhém si vystačí se 
shrnutím výsledků bádání, nejednou s mezerami. Coufal, školený teolog, 
se mistrně pohybuje ve vodách teologie i historiografie a nabízí velmi 
vyvážený, poučený a inovativní pohled.

Coufalova kniha přitom přináší nejen velké množství nových poznat-
ků, originálních řešení a neznámých pramenů, ale zároveň i úplně novou 
osu výkladu dějin husitské revoluce. Autorova koncentrace na otázku slyšení 
coby jeden z hlavních prvků husitské (zejména pražské) politiky nabízí 
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netradiční pohled na dějiny husitství. Zcela nové kontury však získává také 
sledování proměn Zikmundovy české politiky ve 20. letech 15. století, která 
byla v posledních letech hojně diskutována v české i německé literatuře 
(např. Kavka, Studt, Válka). Zajímavé podněty dostává i intenzivní bádání 
o roli Jagellonců v husitské revoluci, o politice Martina V. a kurie anebo 
říšských knížat – zejména Friedricha Braniborského. Není proto nejmenších 
pochyb, že se recenzovaná publikace stane důležitým impulsem husitolo-
gického bádání, jemuž by velmi prospělo vydání v některém z evropských 
jazyků. Petr Elbel

Pavla S l a v í č k o v á :  Právní ochrana dětí v období prvních 
kodifikací
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 340 s., ISBN 978-80-7422-220-7

Jméno Pavla Slavíčková není historikům orientujícím se především 
na výzkum v oblasti právních dějin raného novověku neznámé. Tato 
mladá badatelka je autorkou řady studií zabývajících se právními aspekty 
vývoje městských sídelních jednotek tohoto období, ať již jde o instituce 
poručnictví či vdovství, nebo obecně o rozbory historických pramenů vznik-
lých uplatňováním převážně civilního práva. V roce 2012 se pak představila 
svojí monografií, která vychází z její disertační práce, úspěšně obhájené 
na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
a v níž je do středu pozornosti situováno moderní, aktuální a atraktivní 
téma dítěte a jeho právní ochrany v období tzv. prvních kodifikací. 

U tohoto souslovného termínu (první kodifikace) je třeba se zastavit, 
neboť prozrazuje mnohé o chronologickém zacílení textu, rozsahu jeho 
pramenné základny a potažmo také o způsobu kladení otázek i nastavení 
čtenářova horizontu očekávání, tedy o závěrech, které hodlá a je s to po-
skytnout. Užití tohoto termínu je z časového hlediska vedeno snahou sladit 
periodizační schémata, která se v právněhistorických a historickovědních 
kontextech poněkud liší. Z pohledu obecné historiografie zahrnuje období 
vrcholného a pozdního středověku a raného novověku, s přesahem do po-
čátku 19. století, který má reprezentovat přechod k novému vývojovému 
stupni práva a zároveň sloužit jako prostředek srovnání s dřívější epochou. 
Kardinální funkci ve vztahu k vymezení tematických kontur plní rovněž 
termín kodifikace. Odkazuje k faktu, že za základ výzkumu byly vzaty právní 
předpisy, a nikoliv jejich aplikace, přestože se na mnoha místech využívá 
k podepření závěrů i jejich znění. Zohledněny přitom nebyly jen závazné 
právní kodifikace, ale také sbírky, které v jistém období sehrávaly roli 
pouze podpůrného dokumentu, nebo ty, které v rámci celé uvedené etapy 
nepřekročily práh textů umožňujících pouze orientaci v oblasti právních 
problémů. Vedle sebe jsou tedy analyzovány jak jednotlivá zemská zřízení, 
Právní kniha města Brna, předpisy vycházející ze sasko-magdeburského 
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práva či Práva městská Království českého od Pavla Kristiána z Koldína, tak 
i Tovačovská kniha, dílo Viktorina Kornela ze Všehrd nebo sbírka Brikcího 
z Licka. Oním zohledněným dokumentem, kterým začíná nová právní etapa, 
je pak Všeobecný občanský zákoník z roku 1811.

Jak je z výběrového výčtu patrné, pozornost je upřena na právo 
městské a zemské, a to v souvislosti s jejich římskoprávní inspirací, a mimo 
okruh zájmu tak zůstává jak právo kanonické, tak vrchnostenské, které 
v rámci svých dominií diktovaly jednotlivé vrchnosti, například prostřed-
nictvím poddanských řádů a částečně i vrchnostenských instrukcí nebo 
privilegií, udělovaných sídelním jednotkám na panstvích, a jehož konkrétní 
užití lze nalézt mimo jiné v pozemkových knihách. V několika případech 
je však zohledněna i tato sféra, přičemž se autorka odvolává především 
na klíčovou publikaci Vladimíra Procházky věnovanou poddanským ne-
movitostem v Čechách v období prvních dvou staletí raného novověku. 
Zásadní oporou při výzkumu na rovině zemské a městské se jí pak, vedle 
výstupů z jejího vlastního výzkumu, stávají zvláště studie Karla Malého, 
Jaromíra Štěpána nebo Michaely Hrubé, vysoce však hodnotí také přínos 
zakladatelů právněhistorického bádání v našich zemích, zejména Jaromíra 
Čelakovského nebo Jana Kaprase.

Pro rozbor jednotlivých institucí majících za úkol zajistit právní 
ochranu ve vztahu k dětem se nabízely v zásadě dvě cesty: 1) buďto vzít 
za základ jednotlivé dokumenty jako samostatné texty a zkoumat význam 
relevantních sémantických entit (kulturních jednotek), který je dán jejich 
vztahy k ostatním veličinám daného řádu, jejich postavením ve struktuře, 
a představit tak kompletní model určovaný zněním dané právní památky, 
2) nebo si stanovit dílčí tematické okruhy, porovnat význam přisuzovaný 
jednotlivým institucím napříč vybranými texty a dospět k formulování 
shodných či rozdílných rysů. Autorka si zvolila tuto druhou, komparativní 
variantu a vybraným problémům souvisejícím s klíčovým tématem knihy 
věnovala samostatné kapitoly, rozčleněné vždy do několika zvláštních 
pododdílů. Postupně je tak podán výklad týkající se otcovské moci, majet-
kových nároků dítěte, dědických nároků dítěte a poručenské moci, jemuž 
předchází samostatná kapitola zaměřená na vývoj městského a zemského 
práva v českých zemích v předmoderní době. Pavla Slavíčková se tedy, 
až na výjimky (viz subkapitolu s názvem „Postavení dítěte v procesním 
a trestním právu“), soustředí především na články spadající do oblasti ci-
vilního práva. Hlavním cílem textu, představeným v úvodu k celé práci, je 
dospět k odpovědi na otázku, zda právní normy rozhodovaly ve prospěch, 
či naopak neprospěch dětí a jestli lze v souvislosti se zvoleným obdobím 
o jejich právní ochraně vůbec hovořit. Nad rámec toho se řeší i problém 
vzájemného ovlivňování se jednotlivých dokumentů, a to i napříč právní-
mi systémy, a rovněž otázka přetrvání některých principů do moderního 
období dějin.
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Prostřednictvím komparativní metody se autorce podařilo osvětlit 
a někdy i reinterpretovat příslušné rámcové právní normy a poukázat 
na jejich mnohdy odlišné, paralelní chápání v jednotlivých právních sys-
témech (jmenujme například přínosné pasáže věnované plné otcovské 
moci, proměňujícímu se chápání a vnitřnímu strukturování instituce věna, 
svatebním smlouvám, dědickým nárokům dětí v intestátním i testamen-
tárním řízení či velmi podrobný výklad týkající se práv a povinností po-
ručníků a proměny jejich vnímání ze strany právních kodifikací). V závěru 
monografie je vysloveno tvrzení, že tzv. první kodifikace věnují velmi 
malou pozornost výchově a vzdělání nezletilce i péči o jeho osobní práva, 
že povinnost rodičů chránit dítě nezískala, přes některé náběhy, formu 
nároku a nedošlo k jejímu oddělení od majetkové sféry. Na druhé straně 
však na prospěch dětí brala ohled některá ustanovení z oblasti trestního 
práva (například lehčí trest pro nezletilce a naopak tvrdší pro toho, kdo by 
mu ublížil). Značný prostor je v závěru věnován také inspirační síle jed-
notlivých sbírek, přičemž velký vliv je zde, v souladu s některými staršími 
studiemi, přiřčen jednotlivým sbírkám brněnsko-jihlavského práva, a to 
i ve vztahu k právu pražskému, a poté Koldínově právní příručce, která 
výrazně ovlivnila i Obnovená zřízení zemská pro Čechy i Moravu. V obou 
případech je pak shodně konstatováno pevné zázemí těchto dokumentů 
v podobě římského práva. Většího důrazu by si však v tomto směru za-
sloužil fakt, že Práva městská Království českého nabyla na závaznosti pro 
území Moravy až na přelomu 17. a 18. století. 

Komparativní metoda celkově jistě posiluje dosah celé práce a autorka 
by se k ní ve výsledku musela uchýlit i v případě, že by zvolila první výše 
naznačenou cestu, ovšem v některých pasážích textu, kde se porovnávají díl-
čí aspekty právních institucí napříč časem i jednotlivými právními systémy, 
tento postup čtenáři poněkud ztěžuje orientaci a částečně zastírá mnohdy 
velmi podnětné závěry. Ty jsou však ku prospěchu věci ve zkratce shrnuty 
v závěru příslušných oddílů. V tomto směru je velmi přínosný rovněž apen-
dix v podobě seznamu článků z využitých dokumentů, které se k tématu 
dětí vztahují, a to i z toho důvodu, že dané sbírky je nepodávají v ucelených, 
právě na děti orientovaných kapitolách. Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, 
že pouze zřídka lze v textu odhalit evidentní věcnou chybu (na straně 25 
se mluví v kontextu různých okruhů městského práva o Menším Městě 
pražském a o Malé Straně, jako by šlo o dvě odlišné sídelní jednotky). 
Přestože text vykazuje po gramatické i stylistické stránce velmi dobrou 
úroveň, je třeba upozornit na některé lexikální přehmaty (viz například 
záměnu slov status a statut, která jsou pro právněhistorický text navýsost 
důležitá). V rovině pravopisné je situace o něco horší, zvláště s ohledem 
na interpunkci (například strany 166, 188, 203), přičemž intenzita výskytu 
chyb se stupňuje v závěru. Jde však o nedostatky, které z velké části padají 
na vrub redaktora a korektora výsledné podoby textu.
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Informace zmíněné v předchozím odstavci nic nemění na skutečnosti, 
že Pavla Slavíčková dala vzniknout velmi kvalitní monografii zabývající se 
přitažlivým tématem, po které by měli sáhnout nejen historikové, kteří se 
zabývají postavením dítěte ve světě právních představ středověku a raného 
novověku, ale i ti, již se orientují obecně na právní aspekty dějin městské-
ho a šlechtického prostředí zmíněného období. Zároveň tento text vybízí 
ke srovnání analyzovaných norem s konkrétními aplikacemi, ukrytými na-
příklad v zemských deskách nebo v nepřeberném množství městských knih.

Jan Dvořák

Jan D v o ř á k :  Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy 
k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století
Brno, Matice Moravská 2013 (Knižnice Matice moravské, sv. 41), 248 s., ISBN 
978-80-87709-03-0

Vrchnostenská města zůstávají u nás stále dosti opomíjeným před-
mětem odborného zájmu a ani nedávné zahraniční projekty a diskuse 
o „malých“ městech na tom mnoho nezměnily. K zaplnění zmíněné mezery 
přispěl v minulém roce mladý historik Jan Dvořák, a to na příkladu města 
Svitavy. V práci mu jde především o vztah vrchnostenského města v raném 
novověku k vrchnosti na straně jedné a k venkovskému zázemí na straně 
druhé, neomezuje se však jen na tento problém. Metodologicky je kniha 
v souladu s autorovým záměrem inspirována zejména Christallerovou teo-
rií centrálních míst a strukturálně-funkcionálními přístupy, zatímco dnes 
velmi rozšířené antropologické přístupy ponechává autor víceméně stranou.

Město Svitavy bylo přirozeným centrem svitavského panství, jež 
zahrnovalo na počátku 17. století jedno město, jedno městečko a 21 vsí 
a po celé 17. století se jeho rozsah téměř neměnil. Tvořilo součást dominia 
olomouckých biskupů, spravovaného regenty a zčásti i ústřední biskupskou 
kanceláří z biskupské Kroměříže. Nemělo přitom vlastní správu, ale bylo 
administrativně spojeno s nedalekým mírovským panstvím a spravováno ze 
společného hejtmanského úřadu na Mírově. Tím byla nepochybně posílena 
centrální funkce města Svitavy. Na panství se přitom vzhledem k nízké úrod-
nosti půdy a odlehlé poloze – na rozdíl od mírovské části „patrimoniálního 
celku“ – jen nepatrně rozvíjelo vrchnostenské hospodářství a uchovala se 
zde poměrně rozvinutá poddanská samospráva. To vše dávalo panství jistá 
specifika, která se odrážela i v postavení jeho městského centra.

K úkolu, který si vytkl, autor přistoupil dobře poučen základní za-
hraniční literaturou a s výbornou orientací v literatuře domácí. Z té druhé 
citelněji postrádám jen práce pokoušející se novými přístupy analyzovat 
vztah městského obyvatelstva a armády za válek, zejména za třicetileté 
války (např. Kilián nebo Ďurčanský). Získané podněty mohl autor užitečně 
uplatnit při důkladnější pojednání o analogické situaci na Svitavsku, které 
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bych považoval za účelnější než obsáhlé úvahy o charakteru a periodizaci 
třicetileté války (jakkoliv samy o sobě dobře fundované). Při obrovském 
rozsahu zahraniční literatury o vztazích měst a okolního venkova nemá 
smysl autorovi vyčítat, že to či ono dílo necituje, ale snad lze přece jen při-
pomenout recentní rakouský sborník, přihlížející výrazně ke středoevropské 
problematice, který mu mohl poskytnout cennou inspiraci.1 

V první části práce autor zdařile shrnuje poznatky starší literatury 
o celkovém vývoji biskupské domény, panství Svitavy a města Svitavy, 
a pak již na základě pramenů pojednává o třicetileté válce, jejíž dopad 
na město byl zřejmě mnohem příznivější, než tomu bylo jinde, neboť způ-
sobila minimální zadlužení města a jen nevelké populační ztráty. Na čas 
sice zastavila předchozí rychlý růst města, nicméně počet obyvatel Svitav 
mírně poklesl až v poválečných letech (po příčině se autor neptá). Ztráty 
byly vyrovnány během třetí čtvrtiny 17. století, načež následoval další růst. 
Specifikem svitavského panství přitom byla nadprůměrná váha městského 
obyvatelstva na panství (1/3–2/5), která se zpustošením vesnického okolí 
ještě zvýšila. Vsi na panství byly válečným pustnutím postiženy o něco 
více, ale stále méně než na mírovském panství nebo jinde. Poměry zjištěné 
na Svitavsku potvrzují, že regionálně nazíráno bylo válečné zničení Čech 
a Moravy značně nerovnoměrné a že venkov byl válkou zpustošen více než 
města. Dodejme, že demografický vývoj autor sleduje výhradně na základě 
měnícího se počtu domů v různých soupisech, což je, jak sám přiznává, 
způsob dávající poněkud nejisté výsledky. Je s podivem, že stranou pone-
chal farní matriky, které začínají ve Svitavách ve všech třech řadách již roku 
1599 a navíc již byly statisticky zpracovány. Nepochybně by jím podávaný 
obraz prohloubily a zpřesnily, i když asi zásadně nezměnily. 

Vlastním tématem práce je ovšem vztah města k vrchnosti a k vesnic-
kému okolí, jemuž autor věnuje další části kapitoly. Začíná tím, že sleduje 
kompetence a fungování městské rady. Bylo pro ni charakteristické, zejména 
v druhé polovině 17. století, na jedné straně posilování jejích kompetencí, 
na straně druhé zužování výběru členů na příslušníky nejzámožnějších 
měšťanských rodin a posílení personální kontinuity v držení úřadů. Mimo 
jiné se to projevilo v omezení výkonu funkce purkmistra, až dosud přístupné 
všem členům rady, na čtyři přední konšely. Jednoletý interval obnovování 
rady vrchností (respektující ovšem návrhy staré rady) byl přitom ve druhé 
polovině století nahrazen delším, zpravidla dvouletým. Navíc již koncem 
16. století město koupilo i rychtu, aniž by to ale omezilo zasahování vrch-
nosti do právních záležitostí ve městě. Vývoj ve Svitavách tak velmi hezky 
dokládá, že v poddanských městech zdaleka nebyl recipován, pokud jde 

1 C e r m a n ,  Markus –  L a n d s t e i n e r ,  Erich (Hgg.): Zwischen Land und 
Stadt. Wirtschaftsverflechtungen von ländlichen und städtischen Räumen in Europa 1300–1600. 
Innsbruck – Wien – Bozen 2009. 
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o fungování městské správy, v úplnosti Koldínův kodex městského práva, 
ale že se i nadále udržovaly lokální zvláštnosti. 

Zajímavě byly utvářeny právní vztahy města k jeho vesnickému okolí. 
Většina vsí na panství (dodejme, že podobně jako jinde na severu Moravy) 
měla vlastní samosprávu v čele s dědičnými rychtáři, jejíž pravomoci kardinál 
Dietrichstein ještě rozšířil udělením práva vést samostatně pozemkové knihy 
a spravovat sirotčí majetek. Jedna lokalita si udržovala charakter svitavské 
vsi šosovní, navíc město koupěmi v 16. století získalo několik vlastních 
poddaných a v širokém okruhu kolem města, přesahujícím i hranice pan-
ství, vykonával městský soud hrdelní právo a v městských knihách si dávali 
zapsat svůj majetek i rychtáři z okolních vsí. Ve výkonu jurisprudence však 
nebyla městská rada jediným subjektem, do soudnictví zasahovali i měst-
ský rychtář a vrchnost. Její vliv přitom vzrostl, když byla r. 1653 zrušena 
zvyklost vyžadovat poučení od městského soudu v Olomouci a stanovení 
trestu bylo vyhrazeno vrchnosti, a to bez možnosti odvolání. Vliv apelačního 
soudu byl po celé sledované období nezřetelný. V právní oblasti tak město 
představovalo jasné centrum pro své poněkud složitě strukturované okolí, 
avšak integrované plně do vrchnostenského právního systému. 

Zasahování vrchnosti do městských záležitostí bylo naopak osla-
bováno tím, že ještě v první polovině 17. století bylo na panství Svitavy 
minimálně rozvinuto režijní vrchnostenské hospodářství a vrchnost se 
pokoušela o zvýšení svých příjmů především zvyšováním peněžní renty, 
robotní reluicí, vrchnostenskými tržními monopoly a z nich plynoucími 
poplatky a podporou vrchnostenských měst. Teprve v polovině století byl 
vrchností zřízen na panství pivovar a vykoupeny všechny mlýny, ani tehdy 
však nedošlo k založení jediného dvora, jenž by zvyšoval nároky na roboty. 
Podstatně zato stoupl nucený odběr vrchnostenského piva a vína. Svitavské 
panství tak připomínalo některá podobně orientovaná „horská“ panství 
v Čechách. Jak přitom zjišťuje autor, i při výkupu robotních povinností 
bylo město výrazně zvýhodněno vůči vsím, citelně se ho zato dotýkaly 
vrchnostenské tržní monopoly a z nich plynoucí dávky, jejichž růst se stával 
hlavním předmětem stížností a protestů města.

Hlavním zdrojem příjmů obyvatel města bylo podle autorových zjiš-
tění řemeslo, v němž stálo v popředí soukenictví a tkalcovství, i když město 
nebylo vysloveně exportním centrem typu Jihlavy nebo Liberce. I v oblasti 
řemeslné výroby se přitom prosazovala rostoucí centralizace, např. v 50. le-
tech byly jednotlivé cechy přinuceny převzít stanovy od příslušných cechů 
v biskupské Kroměříži. Textilní řemeslo ve městech se současně stále více 
propojovalo s vesnickým okolím. Tam bylo rozvinuto zejména přadláctví, 
na němž se ale přiživovala i vrchnost, která přízi získanou robotou prodá-
vala městským tkalcům.

Vedle těchto základních zjištění najde zájemce ve Dvořákově knize 
i řadu dílčích fakt, která rozhojňují naše vědomosti o postavení vrchnos-
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tenského města v rámci feudálního panství i o vnitřním životě ve městě. 
Cenné je, že Janu Dvořákovi se v útlé monografii podařilo poodhalit 
předivo složitých vztahů tří zmíněných subjektů – města, venkova a vrch-
nosti – a jejich konkrétní utváření ve specifických podmínkách „horského“ 
panství. Dobře je osvětlen zejména poměr mezi městem a vrchností. Některé 
otázky související s centralitou zkoumané lokality zůstávají naopak nezod-
povězeny. Téměř nic se nedozvídáme o tržním okruhu města, o migracích 
do města z blízkého okolí, o tom, v jaké míře obyvatelé města uzavírali 
sňatky s okolními venkovany a se vzdálenějším okolím, o ekonomickém 
vlivu jednotlivých měšťanů na venkově (např. při poskytování úvěru pro 
venkovany) nebo o významu města jako centra církevních, případně škol-
ských aktivit pro vesnické zázemí. Pro něco zřejmě chybějí ve Svitavách 
prameny, ale řadu otázek by šlo přece jen řešit na základě matrik, gruntov-
nic, městských knih. Pokud by se autor vydal v budoucnu tímto směrem, 
mohlo by vzniknout vskutku jedinečné dílo. I tak však jeho monografie, 
založená na svědomité heuristice, minuciózní analýze a uvážlivé interpretaci, 
představuje cenný příspěvek k našim městským dějinám. Eduard Maur

Hermann Z e i t l h o f e r :  Besitzwechsel und sozialer Wandel. 
Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen 
Böhmerwald, 1640–1840
Wien – Köln – Weimar, Böhlau 2014, 374 s., ISBN 978-3-205-79565-0

Když v roce 2001 Hermann Zeilthofer obhájil na Vídeňské univerzitě 
disertaci s názvem Besitztransfer und sozialer Wandel in einer ländlichen Ge-
sellschaft der Früher Neuzeit. Das Beispiel der südböhmischen Pfarre Kapličky, 
1640–1840, jistě nemohl tušit, že bude muset uplynout dlouhých třináct (!) 
let, než jeho práce získá knižní podobu. Nicméně stalo se. V mezičase publi-
koval H. Zeitlhofer řadu časopiseckých a sborníkových studií, v nichž téma 
své disertace, vážící se zásadním způsobem k regionu jižních Čech, konkrétně 
k panství kláštera Vyšší Brod, k farnosti Kapličky, dále rozpracovával. Práce 
na tomto tématu byla původně spojena s česko-rakouským projektem Sociální 
struktury v Čechách 16.–19. století, který probíhal v poslední dekádě 20. století 
a hlavní publikační výstupy spatřily světlo světa v následující dekádě. 

Obec Kapličky se nacházela na horní Vltavě, ležela v blízkosti Loučo-
vic, mezi Vyšším Brodem a Lipnem nad Vltavou; zanikla po druhé světové 
válce. Zeitlhoferova volba jedné farnosti na vyšebrodském panství rozhodně 
nebyla náhodná. Byla založena nejméně na dvou skutečnostech: předně do-
kumentace z Vyšebrodska byla autorovi jazykově snadno přístupná, jelikož 
na panství žilo převážně německé obyvatelstvo a úřadovalo se přirozeně 
v německém jazyce. A za druhé nebylo neznámo, že se ve vyšebrodském 
klášteře cisterciáci v 19. století zabývali sestavováním tzv. rodových katastrů 
obyvatel jednotlivých vesnic.  
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Nešlo o nic menšího, než že byly rekonstruovány rodiny vesničanů 
v jednotlivých lokalitách, a to od počátku vedení matrikových zápisů. 
Ve farnosti Kapličky to bylo od roku 1642 (dnes jsou tyto matriky pří-
stupné v Digitálním archivu SOA v Třeboni, najdeme tu i ony rodové 
katastry). Tento typ dokumentace – z oblasti dnešního Německa – byl 
využit již v osmdesátých letech 20. století americkým badatelem Johnem 
E. Knodelem.1 

Důvod uvedeného přístupu je velmi prostý a pragmatický zároveň. 
Autor se nemusel zabývat velmi pracnou rekonstrukcí rodin ve sledovaném 
mikroregionu, což je jeden z klíčových předpokladů detailní mikroanalýzy 
zvolené farnosti v raném novověku, a to nejen pro demografická šetření. 
Na bázi rekonstrukce rodin vznikly v devadesátých letech 20. století klí-
čové a dodnes směrodatné práce o farnosti Belm2 či o švábském městečku 
Laichingen.3 Zde je nepřehlédnutelné, že cisterciácké klášterství Vyšší Brod 
nezavedlo tzv. sirotčí registra, ze kterých se posléze vyvinuly poddanské 
soupisy, rozšířené na řadě jihočeských panství. Ty mají pro moderního 
historika mimo jiné ten zásadní informační bonus, že nabízejí přímo celé 
poddanské rodiny. Není tedy potřeba je nesmírně pracně rekonstruovat, 
což je zvlášť obtížné vzhledem k neúplnosti matrikových zápisů zejména 
v menších farnostech 17. století. 

Ve stejné době, kdy začal autor monografie pracovat na Vyšebrodsku, 
se druhá skupina zahraničních badatelů obrátila na Frýdlantsko jako jedno 
z významných krystalizačních jader středoevropské protoinsdutrie. Jedna-
lo se o Sheilagh Ogilvie, Danu Štefanovou-Cerman a Markuse Cermana. 
Tato skutečnost je pro koncipování Zeitlhoferovy disertace a následné 
monografie naprosto zásadní. Uvedení autoři totiž pro vývoj českých 
zemí po roce 1650 unisono vyšli z pojetí tzv. druhého nevolnictví a navíc 
začlenili region Frýdlantska do tzv. agrárního dualismu velkostatkových 
struktur raného novověku. Jedná se v podstatě o geopolitický model, který 
vytvořila německá historiografie již na konci 19. století. Zjednodušeně lze 
říci, že uvedení autoři začlenili vývoj Frýdlantska do kontextu východo-
německých agrárních struktur 16.–18. století. Ale smysluplná komparace 
s českými agrárními poměry zatím poněkud chybí. Aniž bych se k uve-
denému pojetí mohl na tomto místě kriticky vyslovit, není pochyb o tom, 

1 K n o d e l ,  John E.: Demographic behavior in the past: a study of 14 German village 
populations in the eighteenth and nineteenth centuries. Cambridge 1988. Srov. S c h l u m -
b o h m ,  Jürgen: Möglichkeiten und Grenzen historischer Demographie. Zu John Knodels neuem 
Buch. Zeitschrift für Historische Forschung 16, 1989, s. 49–53.
2 S c h l u m b o h m ,  Jürgen: Lebensläufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute 
des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650–1860. (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 110). Göttingen 1994.
3 M e d i c k ,  Hans: Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900. Lokalgeschichte 
als Allgemeine Geschichte. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 
126). Göttingen 1997.



493

S T Ř E D O V Ě K  A  N O V O V Ě K

že každé následující zobecňování poznatků zjištěných v tomto regionu 
na české poměry musí být nemálo zavádějící. A to již z prostého hlediska 
přírodních, demografických a jiných podmínek. Paradoxně se všichni jme-
novaní autoři vyhnuli studiu demografických skutečností a událostí, čímž 
dále oslabili výpovědní hodnotu svého poznání tohoto zásadního regionu 
evropské protoindustrie. Ta se ovšem z publikačních výstupů uvedených 
autorů rovněž nemálo vytratila.

Pohled do vzdálené oblasti Frýdlantska má pro posouzení šumavského 
regionu docela zásadní význam. V tomto kontextu totiž považuji za velmi 
důležité, že se H. Zeitlhofer naznačenou cestou nevydal. Naopak! Vývoj 
jihočeské farnosti Kapličky nespojil s aplikací žádného deduktivního mo-
delu, který se týká vývoje agrárních struktur raného novověku. Moderní 
mikrohistorií inspirované bádání postupuje právě touto cestou, která je 
docela opozitní vůči klasickým koncepcím syntetizujících pohledů na ag-
rární vývoj v raném novověku. Autor volil koncepční alternativu patrně 
s tím vědomím, že práce s velkými komplexními strukturami se dostává 
velmi často do přímého rozporu s empirickými skutečnostmi, které přináší 
mikroanalýza. Svůj výzkum založil na detailních analýzách empirických dat, 
která mu poskytoval bohatý klášterní archiv. Jenže tak jednoduché to zase 
nebylo. V tomto případě nelze přehlédnout, že na počátku poslední dekády 
20. století nově obnovený klášter Vyšší Brod provedl tzv. extradici svého 
archivu, který byl až do té doby po desetiletí uložen ve Státním oblastním 
archivu v Třeboni, kde byl navíc Marií Répásovou pořízen moderní detailní 
inventář fondu.

Je třeba říci, že Zeitlhoferova původní disertace a knižně vydaná 
monografie jsou dvě docela různé práce. Autorovi se totiž podařilo in-
tegrovat do knižní podoby veškeré bádání, které v mezidobí delším než 
jednu dekádu proběhlo, což je velmi zásadní, jelikož to prozrazuje směry, 
kudy se vydalo bádání od počátku 21. století a jakých rezultátů dosáhlo. 
A to je bezesporu jakási přidaná hodnota této monografie. Velice dobře 
to prozrazuje již samotná struktura obou autorových textů. Oba sice tvoří 
shodně deset kapitol, ovšem například poněkud ustoupila samostatná 
demografická analýza stejně jako téma hospodaření žen a vdov; změnila 
se i posloupnost jednotlivých kapitol. 

Na vyšlé monografii je rovněž velmi sympatické, že neobsahuje žádný 
velký teoretický či koncepčně založený úvod, žádné nadměrně doširoka 
zaměřené dějiny bádání toho kterého segmentu sociálních dějin raného 
novověku. Tím se zásadně odlišuje třeba od bádání českého, vzniklého 
na podobném jihočeském regionálním poli,4 kde úvodní partie představují 

4 D i b e l k a ,  Jaroslav: Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. 
Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. (Monographia historica, sv. 12). České Budějovice 
2012; G r u l i c h ,  Josef: Migrace městského a vesnického obyvatelstva: farnost České Budějovice 
1750–1824. (Monographia historica, sv. 13). České Budějovice 2013. 
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až několik desítek procent obsahu knih. H. Zeitlhofer vychází z klíčového 
tématu knihy, totiž způsobu mezigeneračního převodu (převážně) ne-
movitého majetku (v originále Besitztransfer). Velmi uměřené je rovněž 
představení pramenů a výklad mechanismu klášterního velkostatku vyše-
brodského kláštera.

Ve 3. kapitole obrátil autor pozornost k důsledkům třicetileté války. 
Ani v tomto případě nevychází z určitých globálnějších skutečností, případ-
ně téměř daností, které může poskytovat známý Soupis poddaných podle 
víry z roku 1651, klasicky doplňovaný údaji berní ruly, jen o pár let mlad-
šími. Klíčové je tu zjištění rozdílu mezi celozemskými údaji a na jejich bázi 
zjištěnými skutečnostmi na straně jedné a regionálními, případně lokálními 
poznatky (přesněji pramenně danými skutečnostmi) vytěženými z místní 
dokumentace, zejména institucionální provenience, na straně druhé. Toto 
zjištění má zásadní význam při poznávání, případně posuzování situace 
v Čechách po skončení dlouhé války. Jde o to, že dosavadní bádání příliš 
spoléhalo na výpovědní schopnost celozemských pramenů, které následně 
využívalo pro všeobecně laděná šetření, a na jejich závěrech konstruovalo 
svoje globálně chápané závěry. Zde se sluší připomenout, že uvedený Sou-
pis poddaných podle víry sledoval primárně konfesní otázky. A zejména 
v oblastech s vysokým procentem populace hlásící se ke katolictví mají 
hloubka a detailnost šetření velice daleko k úplnosti. 

Sporné je zejména využití Soupisu poddaných podle víry z roku 
1651 pro demografická šetření. Na tyto diference upozorňuje H. Zeitlhofer 
konfrontací Vyšebrodska, či jím sledované farnosti Kapličky, se souhrnněj-
šími údaji. K podobným závěrům jsem dospěl při sledování poválečných 
poměrů Třeboňska. Také zde chybějí mnohé vdovy, sirotci, ale i děti starší 
deseti let nebo staré samostatně žijící osoby. Tito lidé na panství žili, ale 
v soupise nebyli evidováni; zachycují je ovšem prameny místní provenience. 
To jsou zásadní skutečnosti, které v badatelských strategiích mikrohisto-
rických výzkumů legitimizují zaměření na menší teritoriální celky. Jak lze 
k zpřesňujícím závěrům dospět? Poměrně jednoduše. Předně je nezbytné 
analyzovat matrikové zápisy v komparaci se Soupisem poddaných z roku 
1651. A zjištěné údaje lze doplnit i využitím dalších soupisových prame-
nů, vzniklých před polovinou 17. století, a zde uvedená osobní data opět 
konfrontovat se souhrnnými údaji. 

Ve 4. kapitole pojednal H. Zeitlhofer o „pluralitním“ charakteru 
regionální a lokální ekonomické struktury, která byla výrazně smíšená. 
To přirozeně vyplývá ze samotných přírodních podmínek Vyšebrodska. 
Z agrárních aktivit tu dominovalo dobytkářství, pominout ale nelze ani řadu 
doplňkových neagrárních (dílem sezónních) činností, jakými bylo třeba 
zpracování dřeva, lnu, ale i další formy domácké výroby. Mimochodem 
dodávám, že tyto aspekty lze nalézt i pro Frýdlantsko, a ne se zaměřovat 
prakticky výlučně na regionálně omezené agrární aktivity. V tomto kontextu 
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dochází H. Zeitlhofer k zobecňujícímu pohledu, prezentovanému v 5. ka-
pitole, kde se zabývá flexibilitou tradiční venkovské společnosti raného 
novověku, či jinak vyjádřeno předindustriálního období. 

Právě bádání v posledních patnácti letech prokázalo, že typický pohled 
na tradiční společnost jako nehybnou, statickou, konzervativní, a dokonce 
ve vztahu k trhu nepřátelskou strukturu je v zásadě velmi zjednodušující 
a ve svém vyznění nesprávný. Jsou určité indikátory, jež boří tento „čaja-
novský model“, který ovládl agraristická stejně jako antropologická bádání 
o třetím světě a jeho agrárních strukturách po polovině 20. století. Vždyť 
není příliš obtížné empiricky vyšetřit, že zájem venkovanů o trh nebyl 
spojen jen se solí a železem, jak se od nepaměti tvrdí. Proč by jednotliví 
hospodáři rozšiřovali rozlohu svých polností, případně si pronajímali další 
plochy, kdyby neměli zájem o trh, co by s vypěstovaným obilím dělali, 
zeptal bych se. Ale zdaleka tu nejde jen o tuto primární agrární produkci, 
jež má na Vyšebrodsku poněkud odlišnou skladbu.

Poněkud hlouběji ve vnitrozemí, než leží Vyšebrodsko, platili třeboň-
ští sedláci čeledi více peněz, než kolik odváděli jako pozemkovou rentu, 
a od druhé čtvrtiny 18. století byly komerční aktivity s tabákem zdaněny 
velmi vysokou částkou, překračující výši placeného úroku – a sedláci je 
přece pohodlně platili. Prostředky k takovým platbám museli někde získat. 
Ale zpět na Vyšebrodsko. Zeitlhoferův závažný závěr v této oblasti vede 
k poznání, že venkovská „ekonomika“ byla velmi diverzifikovaná, a byla 
tak vystavena menším výpadkům v případě různých krizových momentů, 
jaké představovala například neúroda. Jistě má autor pravdu, že tradiční 
hospodaření bylo značně flexibilní, schopné reagovat na řadu nepříznivých, 
zejména přírodních událostí, ale i katastrof, jako byly třeba požáry.

Po těchto kapitolách se konečně dostáváme k vlastnímu jádru mo-
nografie, které představují kapitoly 6–8 (s. 152–271), jež se zabývají 
v současnosti velice diskutovaným a studovaným tématem: dědické právo, 
praxe (praktiky) změny držitelů a okolnosti sňatků a jejich sociálního a in-
terpersonálního zázemí. České bádání při řešení těchto otázek stále spoléhá 
na klasickou práci Vladimíra Procházky z roku 1963.5 Jenže pět dekád, 
které uplynuly od vydání uvedené práce, posunulo bezesporu všechny 
parametry studia této tematiky velice kupředu. V posledních letech zásad-
ním způsobem ustoupil do pozadí onen právněhistorický moment, který 
preferoval normu jako základ jednání při převodu nemovitého majetku, 
ve prospěch každodenní praxe a strategií jednání aktivních subjektů. A tyto 
skutečnosti se velmi výrazně odrazily právě v tématu transferu nemovitostí, 
ale neméně ve sňatkových strategiích. Zde nejde o pochybnost o tom, zda 
byla hospodářství děděna nedělitelná. To je přirozeně nesporná konstanta 

5 P r o c h á z k a ,  Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. 
století. Praha 1963.
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českých poměrů. V těchto souvislostech jsou jistě důležitější jiné skuteč-
nosti. Z celého spektra otázek a dosud poněkud apodiktických odpovědí 
na ně vybírám jediné dílčí téma zásadního významu. 

Z logiky věci vyplývá v podstatě banální skutečnost, že grunt/hos-
podářství mohl dědit pouze jeden z hospodářových potomků. Co se pak 
následně stalo s ostatními? Opravdu je čekal úděl doživotních podruhů, 
kteří neměli šanci k sociálnímu vzestupu?6 Tato představa vyplývala z ná-
zorů, které v padesátých létech 20. století formulovali někteří historičtí 
demografové a které přetrvaly v podstatě do konce tohoto století. Realita 
byla ovšem zcela jiná, neboť celá řada sourozenců (mužských i ženských) 
dědice gruntu mohla nalézt uplatnění jako sedláci na jiných hospodářstvích. 
Mohli například uzavřít sňatek s vdovami či vdovci, kteří na svých hospo-
dářstvích osaměli. Podobná šance byla v situaci, kdy měl sedlák například 
samé dcery, a tak nutně potřeboval nalézt ženicha, který by se jako jeho 
zeť posléze ujal hospodaření. Podobných modalit je více. Za velmi zásadní 
považuji analýzu okolností rozhodování, který ze sourozenců bude dědit 
otcovské hospodářství. Nejstarší, případně nejmladší? Ani zde autor ne-
vychází z „českého“ dědického práva, což je nejen správné, ale osobně se 
ptám: existoval vůbec takovýto institut? H. Zeitlhofer analyzoval jednotlivé 
případy a formuloval závěr, že v 17. století dědil převážně nejstarší syn, 
kdežto na počátku 19. století syn nejmladší. Škoda jen, že nesledoval toto 
nejednou diskutované téma po kratších časových úsecích a spokojil se pouze 
s uvedenou extrapolací. Opět, na nedalekém Třeboňsku byla v podstatě 
analogická situace s tím, že počet nejmladších synů coby dědiců začal 
narůstat kolem poloviny 18. století.

Důležitý aspekt ve sledovaných souvislostech mohla představovat 
vrchnost. H. Zeitlhofer dospěl k závěru, že její primární funkce byla spíše 
kontrolní, v podstatě minimálně tedy zasahovala do transferů gruntů. Tato 
skutečnost, kterou lze potvrdit i z jiných oblastí jižních Čech, je velmi dů-
ležitá pro pochopení celého systému, který se uplatňoval na jednotlivých 
panstvích mezi lety 1650 a 1840. 

V 8. kapitole se autor zabývá sňatky jako institucemi, které vlastně 
znamenaly reprodukci sociální struktury či sociálních poměrů v obecní 
i regionální rovině. Zde je důležitý nejen autorův analytický přístup k ma-
terii sledované farnosti, ale současně i kritika názorů literatury posledních 
desetiletí. Autor tu sleduje klasické otázky, například svatební věk mužů 
a žen a jeho vývoj v průběhu dvou století. Další, 9. kapitola se zabývá 
institucí výminku a jeho funkcí v tradiční společnosti, opět v místním kon-
textu. Zde je třeba podotknout, že touto institucí se zabývalo české, resp. 

6 Tak ještě G r u l i c h ,  J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva.
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česko-rakouské bádání v posledních letech až překvapivě hojně.7 Závěr 
monografie je, podobně jako úvod, formulován velice věcně a úsporně. 

Zbývá se vyjádřit tomu, jak autor naložil s velkým množstvím dat 
kvantitativní povahy a jejich interpretací: potřeboval k tomu necelou 
padesátku jednoduchých tabulek. Velmi zásadní podíl na výkladu so-
ciálněhistorických skutečností farnosti Kapličky má kvalitativní analýza, 
přičemž nechybějí ani osudy individuálních aktérů historických procesů 
ve farnosti. Tuto skutečnost považuji za doklad tohoto směřování moderní 
sociální historiografie 21. století: žádné deduktivní modely, žádné grafy, 
které ilustrují zdánlivě objektivně historické procesy. Klíčové je tu slovo 
„zdánlivě“. V takovýchto přístupech se docela ztrácí individuální jedinec 
jako aktivní činitel historických událostí. Jistě, tuto skutečnost si Hermann 
Zeitlhofer velmi dobře uvědomoval už na přelomu tisíciletí, když dokon-
čil původní verzi své monografie. Ale abych jen nechválil. Čtenář musí 
postrádat minimálně mapku informující, kde má vlastně hledat jakousi 
tak trochu zapadlou farnost s neexistující farní vsí na českém jihu. Vím, 
že ke standardům podobných zahraničních publikací nepatří v podstatě 
žádná grafická ani fotografická dokumentace, a tak považuji za nekorektní 
tento nedostatek monografie kritizovat.

Shrnuji. Monografie rakouského historika Hermanna Zeitlhofera 
představuje velmi významný příspěvek k sociálním dějinám českých zemí 
v letech 1640–1840, jež se v podstatě kryjí s pojmem tradiční společnost. 
Autor ukazuje přímo vzorově, jak je možné pracovat na konkrétním 
materiálu a dospět k relevantním závěrům, pomocí nichž lze charakteri-
zovat klíčové momenty některých segmentů předindustriální společnosti 
(zejména v podhorských oblastech se specifickou skladbou agrárních 
poměrů, které měly řadu odlišných rysů například od nížinných oblastí 
Čech). Mezi ten nejzávažnější může podle mého soudu patřit skutečnost, 
že nedocházelo k někdy předpokládané polarizaci mezi vrstvou držitelů 
nemovitostí nejrůznější velikostí a zvolna narůstající vrstvou bezzemků. 
A to bez pomocí velkých výkladových modelů a bez nadměrné, nejednou 
samoúčelné kvantifikace. Osobně považuji recenzovanou monografii za nej-
cennější vklad k poznání českého sociálněhistorického vývoje po skončení 
třicetileté války, jaký k tomuto tematickému okruhu poskytlo zahraniční 
bádání za posledních dvacet let. Jaroslav Čechura

*

7 Š t e f a n o v á ,  Dana: Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von 
Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nordböhmen, 1558–1750. Wien 
– München 2009; V e l k o v á ,  Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské 
rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. 
(Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Řada A. Monographia 27). Praha 2009.
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Tomáš P e t r á č e k :  Nevolníci 
a svobodní, kníže a velkostatek. Feno-
mén darovaných lidí přemyslovských 
zemí 10.–12. století
Praha, Argo 2012, 406 s., ISBN 978-80-257-
0796-8

Úvodem je třeba upozornit na skuteč-
nost, že anotovaná kniha je vlastně druhým 
vydáním doktorské práce Tomáše Petráč-
ka, jež vyšla v roce 2003 pod odlišným 
názvem Fenomén darovaných lidí v českých 
zemích 11.–12. století s podtitulem K poznání 
hospodářských a sociálních dějin českých zemí 
doby knížecí. Jelikož však byla kniha publi-
kována nevelkým nákladem univerzitního 
nakladatelství (šlo v podstatě o samizdat 
s podporou soukromého sponzora, jak kon-
statuje Jaroslav Čechura v předmluvě), ne-
patří k titulům, které by byly ve veřejných 
knihovnách bezproblémově dosažitelné. 
Minimálně z tohoto důvodu je tedy třeba 
nové vydání, jehož se ujalo renomované na-
kladatelství Argo, kvitovat s povděkem. Tím 
důležitějším je ale fakt, že knize se dostalo 
pozitivních ohlasů a dodnes vlastně nebyla 
tato problematika v takovém rozsahu nověji 
zpracována, třebaže podnětů přinesly dis-
kuse v soudobé přemyslovské medievistice 
celou řadu.

Námětem knihy jsou sociální a hospo-
dářské poměry v přemyslovském knížectví 
v období 10.–12. století, což je tematika 
i chronologické zacílení, které se tradičně 
těší nemalé pozornosti badatelů, a výsled-
kem tak je celá řada interpretací a výkla-
dových konceptů. Přitom toto historické 
období klade před historika množství pro-
blémů spjatých především s prameny, jejich 
četností a sdělností. Ani příbuzné disciplíny 
jako archeologie či etnologie nejsou samo-
spásné, neboť pomocná ruka, kterou mohou 
historikům nabídnout, má své limity, jak 
Tomáš Petráček trefně konstatuje. Petrá-
ček se výslovně hlásí k nutnosti návratu 
ad fontes, přičemž upřednostňuje diplo-
matický materiál (vztah pramenů narativ-
ních ke studiu sociálních a hospodářských 
dějin je podle něho otázkou sui generis). 
Tomáš Petráček se sice soustředí na epo-
chu raného středověku v rozmezí 10.–11. 
století, pro ilustraci ovšem neváhá odkázat 
ani na prameny mladší, tedy původem ze 
13. století. Vedle toho svou argumentaci 

doplňuje i o svědectví pramenů polské 
provenience; pramenům uherským věnuje 
autor menší pozornost s odkazem na větší 
specifičnost uherských poměrů. Petráček se 
také nevyhýbá svébytnému prameni v po-
době pozdních listinných falz, přičemž se 
často kloní k jejich důvěryhodnosti, a sna-
ží se postihnout jednotlivé časové vrstvy 
těchto písemností. Práce s falzy i mladšími 
prameny skýtá jistá rizika, je ale třeba říci, 
že Tomáš Petráček se nebezpečí při inter-
pretaci těchto pramenů zdárně vyvaroval.

V centru Petráčkova zájmu tedy stojí 
neprivilegovaní obyvatelé českého knížec-
tví. V této souvislosti konstatuje Petráček 
další problém, který musí historik zabývající 
se zmíněnou otázkou řešit. Skupina obyva-
tel, jež ho zajímá, je v pramenech často za-
hrnována pod termín darovaní lidé, přičemž 
terminologické vymezení pole studia není 
jednoznačné. Lze hovořit rovněž o podda-
ných, nevolnících, otrocích, ale také o sedlá-
cích, rolnících, venkovanech či zemědělcích. 
Každé z těchto označení se však dříve či 
později ukazuje jako problematické. Vrst-
vám, z nichž vzešla šlechta, i duchovenstvu 
se autor naopak v podstatě vyhýbá.

Po relativně stručném úvodu nastiňu-
jícím dějiny bádání o dané otázce, který 
ovšem více než kdy jindy představuje dů-
ležitou součást výkladu, přistupuje Tomáš 
Petráček k analytickému uchopení vytyče-
ného tématu. Pojednává tak o fenoménu da-
rovaných lidí v sociálním a hospodářském 
kontextu – zabývá se dvorskou čeledí, oráči, 
vinaři, rybáři a pastevci, skupinou lidí, kteří 
poskytovali služby nezemědělského charak-
teru i specifickou kategorií hlídačů koste-
lů, zvoníků a dušníků. Následně se Tomáš 
Petráček zabývá socioprávním postavením 
jmenovaných skupin závislých lidí, přičemž 
dochází k názoru, že nejníže na společen-
ském žebříčku stála služebná čeleď, lépe 
na tom byli oráči, kteří mohli disponovat 
majetkem. Vinaře, pastevce a rybáře Petrá-
ček nepokládá za zcela nesvobodné, také 
u nesvobodných řemeslníků předpokládá 
možnost vykoupit se, přesto se zdráhá 
stavět je na dobovém společenském žeb-
říčku výše než nesvobodné obyvatelstvo. 
S ohledem na debaty starší historiografie se 
Tomáš Petráček nemohl nevyslovit k inter-
pretaci termínu servus v pramenech českého 
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raného středověku. Tento pojem navrhuje 
autor překládat jako nevolník namísto otrok 
nebo poddaný. Závislost takového člověka 
se podle autora vztahovala nikoliv k půdě, 
ale k výše postavené osobě. Fenomén ot-
roctví se podle Petráčka uplatňoval hlavně 
v 10. století, i tehdy ale patrně záhy přechá-
zel v nevolnictví. V souladu s tím Tomáš 
Petráček potvrzuje starší názory, že feno-
mén darovaných lidí slábne po polovině 
12. století, přičemž v minimálním množství 
doznívá počátkem 13. století. 

Následně Tomáš Petráček řeší dal-
ší klíčovou otázku hospodářských a so-
ciálních dějin českého raného středověku, 
a sice problematiku svobodných sedláků, 
jejichž existenci považuje za prokázanou; 
argumentem se mu stala existence tributu 
pacis a tzv. zemských břemen. Přesto takto 
vyjádřený vztah ke knížeti je i podle Pe-
tráčka vztahem jisté závislosti, v jeho ter-
minologii poddanstvím. Samostatnou po-
zornost věnuje autor roli dvorů v raně stře-
dověké ekonomice, přičemž odmítá jejich 
marginalizaci, či přímo odmítnutí v části 
starší historiografie. Existenci služebných 
osad, stojících zvlášť vedle hradské sprá-
vy a režijního velkostatku, pokládá Tomáš 
Petráček za nadbytečnou s odkazem na to, 
že nevolníci byli integrováni právě do sítě 
dvorů. To je závěr, který ladí s názory, jež 
v poslední době označují teorii služebných 
osad za problematickou. Sám Petráček však 
koncept služebného obyvatelstva nezavr-
huje absolutně, neboť existence tzv. kníže-
cích specialistů hraje v jeho práci důležitou 
roli. 

Dále se Tomáš Petráček věnuje cha-
rakteru a efektivitě správních struktur 
i možnostem a limitům raně středověké 
ekonomiky. Staví se optimisticky k otázce 
výnosů raně středověkého hospodářství, 
odmítá také názory o přehnaně nízké 
efektivitě raně středověké správy. Knížecí 
epochu tak Tomáš Petráček chápe jako ob-
dobí, které připravilo cestu k obrovskému 
rozmachu 13. století, vystupuje tedy spíše 
jako stoupenec pojetí evoluce než revoluce. 
Petráček zdůrazňuje vedle existence řady 
cel a poplatků především pozici knížecího 
vilika; s ohledem na současnou diskusi 
o charakteru raného přemyslovského státu 
může být zajímavé, že Tomáš Petráček ma-

jetky urozenců neodmítá, považuje je však 
do závěru raného středověku za marginální. 
Bohužel i zde, stejně jako na jiných místech 
knihy, se vnucuje otázka, zda byly závěry 
v tomto směru aktualizovány, nebo zda text 
diskusi zahájenou dlouho po prvním vydání 
nereflektuje. Závěrem se autor dotýká vý-
voje a charakteru panovnické moci, otázky 
sociální mobility a stratifikace v době kníže-
cí (na obojí ukazuje možnost vykoupit se ze 
závislého postavení nebo naopak svobodu 
ztratit), speciální pozornost věnuje sociál-
ním proměnám v době vlády sv. Václava 
a formování církevního velkostatku. Tyto 
pasáže představují hlavní novum oproti 
prvnímu vydání knihy. 

Práce Tomáše Petráčka byla při příle-
žitosti druhého vydání dílčím způsobem, 
spíše formálně upravena. Text byl nově 
rozdělen do kapitol a oproti prvnímu vy-
dání bylo mírně změněno jejich pořadí 
– do přílohy byl přesunut důležitý oddíl 
pramenné analýzy, což prospělo čtivosti tex-
tu. Celkově lze říci, že Petráčkova práce je 
cenná zájmem o skupinu obyvatelstva, která 
nestála v centru pozornosti ani těch svých 
současníků, kteří zanechali o své době ně-
jaké svědectví. Jsou-li tito neprivilegovaní 
obyvatelé v pramenech zachyceni, málokdy 
je to z toho důvodu, že by byli primárním 
objektem zájmu, spíše se zde objevují jaksi 
mimoděk nebo ve druhém sledu. Tomáš 
Petráček se soustředí na pečlivou analýzu 
pramenů a jejich výpovědní hodnoty, aniž 
by přikročil k vytvoření nějakého zastře-
šujícího interpretačního konceptu. V tom 
je asi největší slabina knihy. V době jejího 
prvního vydání nebylo pole raně přemys-
lovské medievistiky tak bouřlivé jako dnes, 
lze proto litovat, že autor se při příležitosti 
druhého vydání k aktuálním interpretač-
ním konceptům nevyslovil. O to spíše, že 
na jeho knihu se odvolávají obě strany spo-
ru o charakter raného přemyslovského státu 
10.–12. století. Je to však jen drobná vada 
na kráse. Nadále platí, že kniha Tomáše Pe-
tráčka je nejúplnější prací k tématu od doby 
Františka Grause; skutečnost, že bude díky 
péči nakladatelství Argo jednoduše dostup-
ná všem zájemcům o danou problematiku, 
je proto hodnotou samo o sobě. Vyvolá-li 
další diskusi nebo bude-li inspirovat další 
následovníky, bude to jen dobře. Každo-
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pádně si Petráčkova kniha stále zaslouží po-
zornost všech zájemců o rané české dějiny. 

 Josef Šrámek

Josef V i n t r : Ostrovské rukopisy
Olomouc, Refugium 2014, 152 s., ISBN 978-
80-7412-152-4

Kniha bohemisty Josefa Vintra je vě-
nována zejména dvojici raně středověkých 
rukopisů, jež jsou spojeny s klášterem Os-
trov. Jedná se jednak o rukopis Dialogů 
Řehoře Velkého, jejž bychom dnes nalezli 
pod signaturou A 173 ve fondu Knihovna 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, ulo-
ženém v Archivu Pražského hradu, jednak 
o tzv. Ostrovský žaltář, uložený tamtéž pod 
signaturou A57/1. K prvnímu rukopisu au-
tora, primárně paleobohemistu a literárního 
vědce, jistě přivedl zájem o různé staro-
slověnské a staročeské glosy, jenž vyústil 
v důkladnou paleografickou a kodikologic-
kou analýzu a v rozbor z hlediska liturgie. 
Jeho cílem bylo zjistit provenienci rukopisu 
a také místo jeho původního uložení. Autor 
dospěl k závěru, že rukopis spatřil světlo 
světa buď v bavorském, nebo ještě spíše 
lotrinském prostředí, odkud byl do Čech 
získán snad jako dar pro některou z nej-
starších místních církevních institucí – Vintr 
s ohledem na přítomnost svatoštěpánského 
a svatodivišského oficia usuzuje zejména 
na kláštery v Břevnově, Ostrově nebo Hra-
disku u Olomouce. Do 12. století autor 
datuje vznik glos, přičemž rozeznává dvě 
ruce, jednu starší, méně vypsanou a jednu 
mladší, v písmě zběhlejší.

Stejně obsáhlou pozornost Vintr vě-
nuje rukopisu A 57/1, který podle paleo-
grafických zjištění vznikal v několika fázích 
během 13. století. Jádro tvoří podle autora 
folia 9a–152b, 197a–209b, jež byla popsána 
již na sklonku 12. století. Právě na nich je 
zapsán žaltář, jenž dal jméno celému ruko-
pisu, spolu s dalšími liturgickými texty, ať 
již biblickými kantiky, litaniemi, modlitbami 
či písněmi. Autor se ovšem nedomnívá, že 
by další texty byly vevázány do rukopisu 
dodatečně, a je toho názoru, že počet folií 
byl dán již při jeho vzniku. Soudí spolu 
s Emlerem, že ještě v průběhu první polo-
viny 13. století bylo připsáno kalendárium 
spolu s nekrologickými zápisy i hymnus 

Veni creator, vzniklý snad ve 30. letech 
13. století (f. 2a–7b). Konečně do druhé 
poloviny 13. století Vintr datuje folia 153a–
–196b. Největší pozornost autor s ohledem 
na svou specializaci věnuje Ostrovské pís-
ni. Její vznik spojuje se zavedením svátku 
Božího těla roku 1264. Rukopis autorovi 
opět slouží nejen jako podklad ke studiu 
staročeského textu, případně středověkých 
kulturních dějin, nýbrž také jako zdroj in-
formací o možných kontaktech Ostrova 
s jinými kláštery – na přídeštích bychom 
totiž našli velmi staré zápisy prokopských 
responsorií, jež odkazují i ke geograficky 
blízkému sázavskému klášteru.

Kromě toho se Vintrovi daří upozor-
nit i na několik dalších rukopisů, docho-
vaných zejména v pražských knihovnách, 
jež vznikaly mezi 13. až 15. stoletím (Ar-
chiv Pražského hradu, Knihovna Metro-
politní kapituly u sv. Víta v Praze A LXI.1 
1200–1250; C104 z počátku 13. století; 
F96 ze 14. století; NK VIII B 16, X H 2, 
IV H 2, VI E 19, XI B 4, XI C 16, VII B 10, 
II E 16; NM VI E 24; Drkolná/Schlägl 66, 
Cpl. 820.124).

Knihu místy zatěžují drobné chyby, 
jež jsou často navíc zcela zbytečné, neboť 
vynechání těchto informací by textu vůbec 
neublížilo (sv. Vojtěch nestudoval v Cor-
vey, ale v Magdeburgu; proti konvršům ne-
stojí mniši s kněžským svěcením, ale mniši 
obecně, neboť ne každý, kdo složí mnišské 
sliby, získá i kněžské svěcení, u benedikti-
nů to zprvu bylo spíše výjimkou). Přesto 
musí každý čtenář připustit, že Vintr ve své 
knížce nabízí cennou analýzu, jež za využití 
poznatků mnoha oborů poskytuje důležité 
informace jak ke kulturnímu vývoji doby 
přemyslovské, tak k problematice kontak-
tů mezi domácími církevními institucemi, 
respektive jejich kontaktů v Říši. Zejména 
pro ty, kdo se zabývají kulturními a církev-
ními dějinami, paleografií či literární historií 
a paleobohemistikou, tak představuje Vin-
trova kniha „povinnou“ četbu.

 David Kalhous
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Tomáš K l i m e k :  Krajiny českého 
středověku
Praha, Dokořán 2014, 206 s., ISBN 978-80-
7363-585-5

Ačkoliv jsou lidské příběhy pevně pro-
pojeny s prostorem, ve kterém se odehrá-
vají, nevzniká v české historiografii mnoho 
prací zaměřujících se na vnímání krajiny, 
tu středověkou nevyjímaje. Právě toto téma 
však představuje dlouhodobý zájem Tomá-
še Klimka, který horám, vodám a hvozdům 
věnoval pozornost již ve své první knize 
Cestování do doby Karla IV. (Přerov 2002). 
Tematice cest, ale také vnímání krajiny zů-
stal věrný i v mnohých svých dalších stu-
diích. Svůj dlouholetý výzkum nyní Tomáš 
Klimek přetavil v monografii o krajinách 
českého středověku.

Autor knihu rozvrhl do tří hlavních 
celků, kterým předchází stručný úvod 
(s. 9–13), v němž čtenáře seznamuje se 
svými cíli i použitými metodami. Hlavním 
prezentovaným cílem je snaha vytvořit men-
tální mapu krajiny u jednotlivců i skupin 
v časovém rozmezí mezi 12. a 14. stoletím, 
přičemž zřetel má být brán na proměny 
vyvolané kolonizací století třináctého. Pro 
celé období autor čerpá především z kronik 
a listin, avšak přihlíží i k poezii, exemplům či 
popravčím knihám. Velkou předností knihy 
je, že autor prameny nevnímá jako jednolitý 
celek, ale právě naopak klade důraz na cha-
rakter každého jednotlivého pramene, jeho 
autora i předpokládaného reci pienta, a tak 
konkrétní problematiku mnohdy řeší nej-
dříve postupně v rámci textů pocházejí-
cích od jednoho autora a teprve poté se 
pokouší o celkové shrnutí. Ostatně tento 
přístup nejlépe vyhovuje zvolené metodě, 
kterou je především diachronní sémantika. 
Při jejím důsledném uplatnění lze totiž brát 
zřetel nejen na vývoj významu jazykových 
jednotek v čase, ale také na jejich rozdílné 
vnímání jednotlivými pisateli.

Ještě než začal autor rozebírat jednot-
livé prameny a náhledy na krajinu v nich 
obsažené, věnoval první část své knihy 
(s. 15–35) nastínění středověkého para-
digmatu vnímání (ne)abstraktního prosto-
ru. Kniha však čtenáře nejdříve poněkud 
překvapivě zavádí do současnosti a snaží 
se zachytit počátky moderního konceptu 
prostoru, který je posléze srovnáván s kon-

ceptem středověkým, a to v rovině středo-
věké filosofie i na příkladu textů z českého 
prostředí.

Druhá a nejrozsáhlejší část (s. 37–101) 
je věnována třem typům krajiny – lesu, vod-
ním tokům a horám. Autor se zdařile vyrov-
nává s literárním klišé temného a nebez-
pečného lesa, které nejčastěji používá Petr 
Žitavský ve Zbraslavské kronice. Ve všech 
ostatních kronikách totiž sleduje vedle ty-
pického klišé i pozitivní konotace vážící se 
k lesu, které se objevují již u Kosmy (ačkoli 
Petr Kopal považuje les v Kosmově kronice 
za jasnou negativní konotaci, srov. Kopal, 
Petr: Kosmovi Ďáblové. Vršovsko-přemyslov-
ský antagonismus ve světle biblických a legen-
dárních citátů, motivů a symbolů. MHB 8, 
2001, s. 7–41). Uvedená tendence nejvíce 
vyniká v kronikách 14. století, kdy se les 
stává i symbolem útočiště a úkrytu dobrých 
lidí. O to více zaráží Klimkovo konstatová-
ní, že literární klišé lesa jako nehostinné-
ho prostředí a chaosu bylo ve 14. století 
naprosto ustálené a tehdejšímu čtenáři prý 
stačil jediný odkaz na typický atribut lesa, 
tedy mech, aby evokoval ošklivou neuspo-
řádanost, ďábelskost a divokost (s. 47). Zde 
by stálo za úvahu, zda použití literárního 
klišé není spíše spojeno s určitým typem 
pramenů, než se všeobecně sdílenou před-
stavou všech čtenářů. Autor však nezůstá-
vá pouze u světa představ, ale pokouší se 
rekon struovat i fyzickou podobu středově-
kého lesa, reálné nebezpečí v něm hrozící 
či jeho roli v okolní krajině.

Zatímco u lesů Tomáš Klimek vyvrací 
představy o jejich přílišné nebezpečnosti, 
u vodních toků naopak zdůrazňuje jejich 
charakter nesnadno překonatelné překáž-
ky na cestách. Díky tomu byly řeky často 
vnímány jako hranice, avšak v symbolické 
rovině měly řeky silně pozitivní význam 
jakožto symbol zrodu, ráje i božského 
světla. Z rozboru kronik pak vyplývá, že 
především Kosmas velmi pečlivě rozlišoval 
vodní toky podle jejich velikosti, zatímco 
mladší prameny již takovou variabilitou ne-
oplývají.  Na druhou stranu právě v mlad-
ších pramenech je více zastoupena úcta či 
strach ve vztahu k vodnímu živlu. Tomáš 
Klimek z textu Kosmovy kroniky mimo jiné 
vyvozuje, že již v kronikářově době byly 
řeky pokládány za symbol dané země, což 
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dokládá především příběhem o nerozváž-
né koupeli mladého Břetislava na saském 
území, který je předákem Alšem varován, 
že se nekoupe ve své Vltavě nebo Ohři. 
(Tomáš Klimek zde ovšem nedopatřením 
zaměnil koupel králova syna za koupel 
samotného krále – viz s. 67.) Řeky zajisté 
mohly být pokládány za symbol celé země, 
avšak v tomto konkrétním případě by stálo 
za zvážení, zda kronikář skutečně považo-
val Vltavu a Ohři za symbol celých Čech, 
nebo zda jen vzhledem k tematice koupele 
postavil do protikladu domácí a cizí řeky.

Posledním probíraným typem krajiny 
jsou hory, které tvořily jakousi spojnici mezi 
nebem a zemí, a proto byly často uctívá-
ny. Ovšem jako méně obydlená místa se 
v představách lidí stávaly i nebezpečnými 
a neprostupnými. Tato poslední vlastnost 
z nich však tvořila i přirozenou hradbu 
okolo celých Čech, a tak mohly být hory 
vnímány i jako synonymum pro hranice, 
které jsou navíc neprostupné, a tak zajiš-
ťují bezpečí pro celé vnitrozemí. Pojem 
hory v sobě navíc ve středověkých textech 
ukrývá i hospodářský význam, neboť toto 
označení bylo používáno i pro doly, vinice 
či těžební lesy. Všeobecně však hory v tex-
tech kronik nejsou často pojmenovávány, 
neboť autoři zaznamenávali jen jména těch 
nejvýznamnějších nebo jim nejbližších hor. 
V tomto kontextu lze dodat, že Tomáš Kli-
mek přehlédl v Kosmově kronice jedno 
pojmenované pohoří, a sice bavorské Alpy 
(s. 93).  Dobře viditelné či jinak výrazné 
hory běžně sloužily k orientaci v krajině.

Právě orientaci v krajině je také vě-
nována třetí a závěrečná část celé knihy 
(s. 103–145). Čtenář je tak zaveden na stezky 
a cesty, jejichž celý průběh cestující dopo-
drobna neznal, a byl tak odkázán na do-
ptávání se na cestu místních obyvatel, kteří 
naopak dobře znali jen „svůj“ úsek cesty. 
Cesty přitom nemůžeme vnímat jako dobře 
udržovanou komunikaci, ale spíše jako pás 
krajiny s dobrou průchodností, ve kterém 
jsou zvláště za nepřízně počasí rady místních 
ještě cennější. Závěr této části je pak věnován 
výkladu o určování polohy a směru, který 
vychází především z důkladného rozboru 
v pramenech používaných předložek, jež 
v sobě údaje tohoto typu obsahují. Stra-
nou však nezůstávají ani jiné způsoby určení 

polohy a směru, jako jsou délkové či ploš-
né míry, světové strany, či prostá, ale také 
symbolicky využívaná pravá a levá strana.

Kniha Tomáše Klimka uceleně před-
stavuje především nekulturní krajiny české-
ho středověku. Jako taková se plně oproš-
ťuje od politických dějin a přináší vhled 
do představ a každodenní reality tehdejších 
lidí, a to skrze pera středověkých vzdělanců. 
Právě studium krajiny a prostoru všeobecně 
je jednou z možností, jak lépe pochopit od-
lišnou mentalitu středověkého člověka. To-
máš Klimek tuto badatelskou cestu využil 
více než dobře, a umožnil tak čtenáři lépe 
porozumět středověké krajině i lidem v ní. 
Plynulost četby zhoršují snad jen mnohdy 
obsáhlé poznámky umístěné až na konci 
knihy. Ludmila Luňáková

Kláštery ve středověkých městech střední 
Evropy
Brno, Archaia 2013 (Forum Urbes Medii Aevi 
VII/1-2), 242 s., ISBN 978-80-903588-9-8

Další (dvoj)číslo již zavedeného sbor-
níku (resp. „recenzovaného periodika“, aby 
bylo absurditě dnešního vykazování vědy 
učiněno zadost) Forum Urbes Medii Aevi 
přináší příspěvky z konference věnované 
klášterům ve středověkých městech. Uvádě-
jí jej dva obecněji zaměřené příspěvky, u pr-
vého se jedná o přetisk staršího zamyšlení 
Jana Muka nad typologií nejstarších mendi-
kantských chrámů v Čechách, v druhém na-
stiňuje Thomas Küntzel vybrané problémy 
ve vztahu klášterů a měst. Téma by vydalo 
na samostatnou knihu, a studie tak zůstala 
u letmého přehledu zvolených otázek se 
zaměřením na prostor severního Německa. 
Následující stati se již věnují konkrétním 
lokalitám, a sice Brnu, Hradci Králové, Čás-
lavi, Plzni, pražské Malé Straně a Novému 
Městu pražskému, Mladé Boleslavi, Jemnici, 
z míst za hranicemi země došlo na Buda-
pešť a Bratislavu. Většina příspěvků vychází 
z archeologických výzkumů nedávné doby, 
v některých případech autoři sumarizovali 
dlouhodobě prováděné výzkumy (Hradec 
Králové), v jiných rekonstruovali stavební 
vývoj a středověkou podobu klášterů či je-
jich částí v městské zástavbě, u dalších za-
ujmou dílčí poznatky a detaily, např. zlomky 
tabulek s latinskými a německými nápisy ze 
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zaniklého karmelitánského kláštera v Buda-
pešti. Čtenáře i jen letmo obeznámeného 
s problematikou ale zarazí, že recenzním 
řízením prošla studie L. J. Konečného 
o počátcích brněnských klášterů minoritů 
a dominikánů, která zcela ignoruje výzkumy 
a studie R. Procházky k dané problematice.

Články z druhé části sborníku se za-
bývají širším spektrem témat, kupříkladu 
péčí o archeologické památky zapsané mezi 
památkami UNESCO nebo metodikou vý-
zkumu v kryptě pod kostelem sv. Jakuba 
v Brně; čtenář zde nalezne i zprávy o dvou 
záchranných archeologických výzkumech, 
a sice hradiště Kolová v Libavském Údolí 
a zámecké jízdárny v Lednici.

Tomáš Borovský

Hana J o r d á n k o v á  –  Ludmila 
S u l i t k o v á :  Bibliografie k morav-
ským královským městům ve středověku 
a raném novověku (1990–2010)
Brno, Archiv města Brna 2014, 358 s., ISBN 
978-80-86736-37-2

Předložená bibliografie, která vyšla 
jako v pořadí již dvacáté suplementum sbor-
níku Brno v minulosti a dnes, je výsledkem 
několikaletého soustavného pracovního 
úsilí autorek. Klíčovým podnětem k práci 
se jim stala aktivní účast na jubilejní kon-
ferenci Města ve středověku a raném novověku 
jako badatelské téma minulých dvou desetiletí, 
pořádané Archivem hlavního města Prahy 
ve spolupráci s dalšími institucemi v roce 
2011. Zmíněná mezinárodní konference si 
stanovila za cíl postihnout stav a úroveň ur-
bánního bádání za poslední dvě desetiletí, 
tj. od společenských změn po roce 1989, 
respektive od bilanční konference věnova-
né dějinám měst v raném novověku, která 
se konala v Pardubicích v roce 1990 (viz 
Česká města v 16.–18. století. Sborník pří-
spěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. 
listopadu 1990. Ed. J. Pánek. Praha 1991), 
až po současnost. Těmito mezníky je ur-
čen i časový interval anotované bibliografie. 
Práce je rozdělena do dvou částí. První tvoří 
úvodní studie (v knize je také publikována 
v německém jazyce), v níž autorky objasňují 
důvody tvorby bibliografie a vymezují ka-
tegorii královských měst na Moravě, kterou 
tvořilo ve středověku šestnáct a v raném 

novověku jen šest městských lokalit. Ná-
sledně postihují škálu vědeckých cyklicky 
se opakujících nebo jednorázových aktivit 
(sympozií, konferencí, výstav, sborníků 
periodických i příležitostných například 
k jubileím předních vědců apod.), v nichž 
se bezprostředně nebo alespoň okrajově 
v souvislosti s jinými badatelskými tématy 
problematika dějin uvedených měst obje-
vila. Závěr úvodní studie pak představuje 
schéma struktury jednotlivých hesel.

Druhou část práce tvoří vlastní kom-
pletní bibliografie, jež je výsledkem ex-
cerpce výhradně domácí historiografické 
produkce věnované královským městům 
Moravského markrabství ve středověku 
a raném novověku (do konce vlády Marie 
Terezie) z období let 1990–2010 s nezbyt-
ně nutnými přesahy před i za tento interval. 
První krok systematizace provedly autorky 
rozdělením badatelské produkce do dvou 
bloků – na všeobecné práce se vztahem 
k městům a na díla přímo se městům věnu-
jící. Toto základní rozdělení je následováno 
tematickou segmentací (už jenom výčet ná-
zvů jednotlivých oddílů naznačuje velkou 
rozmanitost výzkumu). Kromě přehledné 
strukturace bibliografie rozšiřuje možnosti 
její využitelnosti i v závěru práce uvedený 
jmenný rejstřík autorů. Autorky zachytily 
v práci nejen produkci historiků, archeolo-
gů, archivářů, uměnovědců a muzikologů, 
ale také historických geografů, lingvistů, 
literárních vědců a dalších badatelů, a to 
v podobě monografií, encyklopedií, soupi-
sů, katalogů výstav, vědeckých studií a člán-
ků, recenzí a anotací. Stranou excerpce však 
neponechaly ani bakalářské, magisterské, 
rigorózní a disertační práce (včetně prací 
dostupných online) vztahující se ke sle-
dované badatelské problematice. Svědec-
tví o rozsahu excerpce poskytuje seznam 
excerpovaných časopisů (viz s. 353–354), 
přesněji časopisů a periodických sborníků, 
jenž čítá více než 130 jednotek, a celkový 
počet citačních hesel, který dosáhl bezmá-
la 3 400 položek (bez započítání recenzí 
a zpráv). 

Bibliografie sestavená Hanou Jordán-
kovou a Ludmilou Sulitkovou představuje 
rozsáhlé a intenzivní bádání na poli dějin 
moravských královských měst na konci 20. 
a počátku 21. století, jež vykazuje velmi 
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rozmanitou a pestrou škálu sledovaných 
výzkumných témat. Díky preciznímu zpra-
cování předložily autorky badatelům a zá-
jemců o sledovanou problematiku velmi 
cennou bibliografickou příručku, kterou 
jim mohou kolegové z jiných oborů a ba-
datelských oblastí jen tiše závidět. 

Bronislav Chocholáč 

Marek Ď u r č a n s k ý :  Česká města 
a jejich správa za třicetileté války. Zemský 
a lokální kontext
Praha, Karolinum 2013, 412 s., ISBN 978-
80-246-2255-2

Třicetiletá válka není dobou, která 
by doposud trpěla ze strany historiků ne-
zájmem. Doposud vznikla celá řada studií 
k dílčím otázkám i shrnujících prací. Dalo 
by se říci, že do obou těchto skupin nále-
ží v loňském roce vydaná disertační práce 
Marka Ďurčanského o osudech českých 
měst za třicetileté války. Autor se ovšem ne-
věnuje všem městům v českých zemích, byť 
by tomu mohl název napovídat, to by byl 
úkol vskutku velmi náročný a snad i dnes 
nesplnitelný, nýbrž demonstruje postavení 
a osudy českých měst na vhodně zvolených 
příkladech tří středočeských měst, z nichž 
každé reprezentuje rozdílný typ městského 
organismu. Nymburk reprezentuje město 
královské, Brandýs nad Labem město ko-
morní a zároveň centrum panství (a občas-
nou císařskou rezidenci), u Čelákovic pak 
jde sice rovněž o město komorní, nicméně 
nepoměrně menší a nikoli rezidenční. 

Úvodní část knihy tvoří velmi podrob-
ný přehled použité literatury, který může 
sloužit celkem dobře jako bibliografie tři-
cetileté války, neboť kromě děl základních 
jsou zde uvedeny i drobné studie, často 
zapadlé po nejrůznějších sborníčcích a vlas-
tivědných časopisech.

Kromě literatury prostudoval Marek 
Ďurčanský samozřejmě velmi podrobně 
i pramennou základnu svého tématu. Ne-
omezil se totiž jen na vytěžení materiálů 
z archivů příslušných měst, uložených 
ve Státních okresních archivech, ale svou 
pozornost zaměřil i na možné zmínky v Ar-
chivu Národního muzea (zde v topografic-
ké sbírce F, velmi užitečné pro vlastivědné 
bádání), v Národním archivu, Masarykově 

ústavu, Archivu Akademie věd a Národní 
knihovně. V posledně jmenovaných insti-
tucích jsou uloženy především rukopisy 
kronik z předmětných měst, představující 
velmi důležitý pramen pro poznání každo-
dennosti třicetileté války.

Zde si nelze odpustit drobnou po-
známku. Byť si Marek Ďurčanský na něko-
lika místech své práce stěžuje na torzovi-
tost pramenů, podařilo se mu sestavit velmi 
detailní obraz fungování městských správ 
všech tří měst. Je samozřejmé, že pro daný 
účel dochování pramenů není ideální, nic-
méně jsou města, a v Čechách i na Moravě 
je jich řada, jejichž pramenná základna není 
pro léta třicetileté války v podstatě žádná. 
V porovnání s nimi působí množství do-
chovaných archiválií z Nymburka, Brandýsa 
nad Labem i Čelákovic jako nebývalý luxus. 
O narativních pramenech ani nemluvě. Zá-
kladní vytýčený úkol, totiž ukázat fungování 
městské správy, tzn. sledovat složení rady 
a dalších úřadů, poznat personální obsazení 
městských kanceláří a identifikovat projed-
návanou agendu, to vše se autorovi díky do-
chovaným pramenům podařilo splnit beze-
zbytku. A často i mnohem více. Na několika 
místech čtenář nalezne medailonky osob-
ností, zastávajících ve sledovaných městech 
některý z úřadů, a ty jsou jakýmsi bonusem 
navíc, který umožnila především autorova 
rozsáhlá znalost pramenné základny a také 
existující literatury.

Po podrobném vhledu do existující 
literatury čeká na čtenáře obsáhlá kapitola 
obecnějšího rázu o českých městech a je-
jich správě za třicetileté války, v níž se však 
Marek Ďurčanský neomezil na pouhé pře-
vyprávění dosavadních prací, byť existující 
literatury ku prospěchu věci hojně využí-
vá, ale zužitkovává zde v prvé řadě zjištění 
vzešlá z vlastního výzkumu. Výsledkem je 
zásadní text pojednávající o tématu v této 
šíři doposud v naší historické vědě nezpra-
covaného. Za pozornost stojí zvláště popis 
situace českých měst v dalších fázích třiceti-
leté války, zejména za vpádů Sasů a Švédů, 
protože stavovskému povstání se pozornosti 
historiků již dostalo.

Stěžejní část knihy tvoří tři kapitoly, 
z nichž každá je věnována jednomu vybra-
nému městu. Zde autor seznamuje čtenáře 
nejprve s pramennou základnou (u jed-
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notlivých lokalit se přece jen dosti lišící), 
poté s osudy města v letech 1618–1648, 
na něž navazuje popisem práce a fungování 
příslušné městské správy v době třicetileté 
války. V závěru kapitoly je pak čtenář se-
známen se složením a podobou městské 
kanceláře každého z měst. Nedílnou sou-
částí jsou i elektronické přílohy, obsahující 
soupisy městských hodnostářů královských 
měst, soupisy zasedání městských rad sle-
dovaných měst a složení městské rady 
v Brandýse nad Labem v letech 1618–1640.

Struktura orgánů městské správy 
byla ve všech třech městech téměř totož-
ná a nelišila se nijak zásadně ani u jiných 
měst v zemi. Odlišné je samozřejmě u sle-
dovaných měst jejich postavení ve vztahu 
k orgánům císařské správy, tedy především 
k císařským rychtářům. Zde jsou odlišnos-
ti jasně patrné a na názorných příkladech 
autorem velmi dobře dokumentované. Ná-
vaznost fungování městské správy na před-
bělohorské období je mimo jakoukoli dis-
kusi, teprve přímé zkušenosti s událostmi 
třicetileté války vedly k proměnám, do jisté 
míry zapříčiněným nutností vypořádat se 
s doposud neznámými situacemi, zpravidla 
velmi tíživými. V době, kdy nebylo možné 
vyžádat si rozhodnutí u podkomořího nebo 
české komory, si zkrátka radní museli po-
moci sami. Na druhou stranu upadá význam 
rychtáře jako představitele vrchnostenské 
moci. Některé městské kanceláře také byly 
personálně redukovány, neboť chyběl kva-
lifikovaný personál.

V textech, týkajících se správy sle-
dovaných měst v období třicetileté války, 
se Marek Ďurčanský přesunuje k právě 
již zmíněným prosopografickým studiím 
o jednotlivých městských písařích coby 
nejvýznamnějším článku městské správy. 
Je velmi zajímavé sledovat na příkladech 
těchto úředníků osudy vzdělanějších oby-
vatel měst v těžkých válečných dobách. Pro 
přiblížení dobových reálií autor velmi hojně 
využívá přímé citace z použitých pramenů, 
text jimi ovšem není zahlcen. Jejich úkolem 
je pouze konkrétně dokumentovat rozsah 
agendy vyřizované městskými radami. Čas-
to jde o případy velmi zajímavé, až kuriózní. 

Na okraj jen několik poznámek. Dů-
ležité údaje v poznámce č. 767 na s. 167 
o počtu vojáků a délce jejich pobytu v Nym-

burce by s ohledem na lepší přehlednost 
bylo asi vhodnější umístit přímo do textu 
ve formě tabulky. V publikované podobě 
se tyto velmi zajímavé údaje poněkud ztrácí 
a přitom jde o zásadní informace, doklá-
dající frekvenci poskytování vynucených 
kvartýrů. Chybnou korekturou pak vznik-
la nesrovnalost u Pasova a jeho lokalizace 
do Rakouska (s. 102).

V mnoha ohledech Marek Ďurčanský 
rozšiřuje a hlavně zpřesňuje výsledky starší-
ho bádání. V případě pobělohorské emigra-
ce slepě nepřevzal starší údaje, ale na zákla-
dě vlastní analýzy dospěl k přesvědčivému 
závěru, že počty osob emigrujících po roce 
1624 do protestantské ciziny, je nutno ko-
rigovat. Řada z nich se také později vrátila 
zpět. Všemi těmito závěry kniha přesahuje 
úzce vymezený rámec tří polabských měst 
a stává se metodologickým východiskem 
dalšího bádání o každodennosti třicetileté 
války, kterému, jak vidno, stále zůstáváme 
hodně dlužni. Nelze se také nepřipojit 
k autorovu volání po dalším zpřístupňování 
narativních pramenů k dějinám třicetileté 
války, k čemuž můžeme jen dodat – nejen 
třicetileté války. Rovněž v případě kronik 
mladších zůstáváme stále hodně dlužni. Ne-
méně důležitý je autorův postřeh o počtu 
volenců a obecních starších v městských 
správách, který nebyl dán žádným norma-
tivem a snad ani tak velikostí města, jako 
spíše tradicí (s. 116). Tomuto problému 
také nebyla v historiografii doposud věno-
vána patřičná pozornost. 

I když třicetiletá válka nepředstavovala 
pro české země naštěstí nepřetržitý konflikt 
– několikeré vpády tisícových armád byly 
vystřídány údobími relativního klidu – je 
celé údobí oněch třiceti let charakterizo-
váno zvýšenými finančními požadavky ze 
strany panovníka a v prvních desetiletích 
i důrazným prosazováním rekatolizace 
městského obyvatelstva. Stále se prohlubu-
jící finanční problémy tvoří důležitý a dalo 
by se říci i charakteristický moment života 
pobělohorských měst, započatý již po sta-
vovském povstání v důsledku opatření cí-
saře Ferdinanda II. A přestože se zástupci 
měst v povstání nijak aktivně neangažovali, 
byla královská města postižena jako celek, 
a to v prvé řadě právě finančně a hospo-
dářsky (u poddanských měst byla situace 
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zásadně jiná a lišila se případ od případu). 
Paradoxně tak panovník postihl města 
na počátku velmi těžkých let a odstarto-
val tím vleklé finanční problémy, trvající 
de facto celou třicetiletou válku. Finanční 
útlak byl záhy doplněn rekatolizačním úsi-
lím, nejprve velmi mírným a posléze jdou-
cím až na hranici samotného existenčního 
ohrožení měšťanů. Přínosem Ďurčanského 
práce je záběr postihující celou dlouhou 
dobu třicetileté války, jenž umožňuje uvě-
domit si jednotlivé fáze tohoto konfliktu, 
který současníkům jako jeden konflikt ne-
připadal. O to větším šokem pak po určité 
konsolidaci poměrů ve druhé polovině 20. 
let, kdy i císař zadluženým městům vyšel 
vstříc v jejich tíživé situaci, musel být saský 
vpád počátkem 30. let a švédská okupace 
v samém závěru sledovaného období. Bran-
dýs byl po švédské okupaci zcela vyplund-
rován, stejně jako Nymburk po trojím ob-
léhání, r. 1631 a 1634 Sasy a Švédy (tehdy 
padlo 200 obyvatel města) a r. 1639 Švédy. 
Na přelomu 30. a 40. let 17. století byly 
rovněž Čelákovice téměř vylidněné.

Závěrem je nutno konstatovat, že vy-
tčený cíl, tj. sledovat fungování městské-
ho organismu vybraných tří měst různých 
typů na pozadí událostí válečných let, se 
autorovi podařilo splnit bezezbytku. I přes 
časté návštěvy vojáků, obléhání a plundro-
vání městská správa stále fungovala, i když 
někdy v redukované podobě a chod měst-
ské kanceláře v Nymburce nebyl přerušen 
ani velkým požárem v důsledku obléhání 
města Sasy v roce 1631, který byl patrně 
největší pohromou ve sledovaném regionu. 
Ďurčanského kniha není jen diplomatickou 
studií, prací k dějinám válečné každoden-
nosti či příspěvkem k urbánní historiografii, 
ale má co říci i k vojenským dějinám, byť 
je v textu tato složka poněkud potlačena. 
Zájemce o vojenské dějiny třicetileté vál-
ky v ní nalezne řadu podnětů ke sledová-
ní vzájemného vztahu zázemí a válčících 
armád, protože dějiny válek netvoří jen 
ozbrojená střetnutí a pochody vojsk, ale 
právě i život mezi tím. Vždyť právě moder-
ní vojenská historiografie hledá odpovědi 
na zcela nové otázky a neomezuje se jen 
na přesné vylíčení rozhodných bitev, počty 
a podobu zúčastněných armád, jako tomu 
bylo donedávna. Dnes se autoři zaměřují 

i na sociologii války, válečný prožitek vojáka 
a v neposlední řadě na dopad války na civil-
ní obyvatelstvo a to je právě téma, k němuž 
má co říci i práce Marka Ďurčanského.

Závěr zdařilé knihy, která vyplňuje ci-
telnou mezeru historického bádání o třice-
tileté válce, tvoří kromě vyčerpávajícího se-
znamu použitých pramenů a literatury ještě 
německé resumé, obrazové přílohy (další 
jsou k dispozici na webových stránkách 
vydavatelství) a jmenný i místní rejstřík.

Miroslav Svoboda

Natalie Zemon D a v i s o v á :  Ženy 
na okraji: tři životy 17. století 
Praha, Argo 2013, 322 s., ISBN 978-80-257-
0930-6

Nakladatelství Argo přináší v rámci 
edice Každodenní život českému čtenáři 
další zajímavé dílo světové historiografie – 
Ženy na okraji Natalie Zemon Davisové. Au-
torka si pro své vyprávění zvolila osudy tří 
žen žijících v 17. století – židovky Glikl bas 
Juda Leib, katoličky Marie od Vtělení a lu-
teránky Marie Sibilly Merianové. Na zákla-
dě bohaté pramenné základny rekonstruuje 
jejich životy od narození až do smrti, na-
vzájem je srovnává a v neposlední řadě také 
zasazuje do širšího kontextu jejich doby 
a prostředí, v němž působily. 

První část knihy se věnuje Glikl bas 
Juda Leib, jež se narodila v Hamburku 
v polovině 17. století do rodiny význam-
ného židovského kupce. Ačkoliv byla 
provdána rodiči již ve čtrnácti letech, její 
manželství bylo šťastné a během třiceti let 
porodila čtrnáct dětí. Když její muž zemřel, 
pustila se Glikl nejen do samostatného pod-
nikání, ale také do sepisování pamětí, které 
se později staly nedocenitelným pramenem. 
Glikl v nich mísí své vlastní zážitky se smyš-
lenými příběhy a vytváří autobiografii, která 
má sloužit především pro poučení jejích po-
tomků. Natalie Zemon Davisová podrobně 
analyzuje myšlenkový svět Glikl, její vědo-
mosti, názory a především hodnoty. Z pra-
menů tak vystupuje obchodně zdatná žena, 
která ovšem trpěla pod tíhou nešťastných 
životních situací.

Druhá kapitola vypráví příběh Marie 
od Vtělení pocházející z Toursu. I Marie 
narozená v posledním roce 16. století byla 
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svým otcem pekařem provdána, avšak bylo 
zřejmé, že v manželství mladá žena osobní-
ho naplnění nedojde. Když ovdověla a její 
syn povyrostl, mohla se konečně vydat ces-
tou, která jí byla určena – vstoupila do kláš-
tera a odjela jako misionářka do Kanady. 
Také Marie sepisovala paměti pro svého 
syna, které měly být jen soukromou zpo-
vědí, avšak po její smrti byly vydány. Kromě 
osobních zkušeností sdílela Marie se svý-
mi čtenáři také příběhy konvertitů, jejichž 
vzdělávání se stalo jejím hlavním posláním. 
Natalie Zemon Davisová v tomto příběhu 
odhaluje ženu hluboce věřící v Boha a zá-
roveň nesmírně pochybující o sobě samé. 
Takovou sebereflexi přináší nejen Mariina 
autobiografie, ale také četné dopisy synovi, 
které se dochovaly do dnešních dnů, a které 
tak mohou studovat moderní historikové.

Třetí kapitola popisuje osudy Marie 
Sibilly Merianové, dcery umělce a naklada-
tele, která se narodila v polovině 17. století 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Marie, inspiro-
vána prostředím, ve kterém vyrůstala, tíhla 
k malování a i její muž byl umělcem. Kromě 
toho se také věnovala studiu a zobrazování 
hmyzu, díky čemuž dosáhla na ženu neví-
daných úspěchů – vyšly jí dvě knihy a pod-
nikla studijní cestu do Surinamu. Na rozdíl 
od předešlých dvou žen nesepisovala svoje 
paměti, takže za ní mluví zejména její odbor-
né práce a v neposlední řadě také korespon-
dence. Náboženství hrálo v Mariině životě 
překvapivou úlohu – rozhodla se vstoupit 
do náboženské komunity labadistů a opustit 
navždy manžela. Natalie Zemon Davisová 
vidí v Marii originální spojení umělkyně 
a vědkyně, jejíž jedinečné vidění hmyzu se 
odráží v jejích ilustracích.

Osou celé knihy je vyprávění příběhů. 
Natalie Zemon Davisová své dílo zahájila 

osobní konverzací se ženami, o kterých píše, 
a v podobném duchu pojala i další části kni-
hy. Pokouší se svým hrdinkám co nejlépe 
rozumět, analyzuje jazyk, jímž psaly, pracu-
je s různými edicemi jejich díla a srovnává 
cizí zásahy do něj. Velkou pozornost věnuje 
i příběhům sepsaným jejími hrdinkami, ať 
už jsou to příběhy smyšlené, jako v případě 
Glikl, nebo příběhy konvertitů, se kterými 
se setkala Marie od Vtělení. Celá kniha je 
také prodchnuta hlubokou vírou, která tyto 
ženy provázela po celý život.

Nelze říci, že by některá ze tří žen ně-
kdy skutečně trpěla sociální a ekonomickou 
marginalizací. Proč tedy autorka zvolila pro 
svou knihu název Ženy na okraji ? Natalie 
Zemon Davisová zmíněnou okrajovost vidí 
především v tom, že tyto ženy kvůli své víře 
nebo sociálnímu postavení neměly přístup 
k mocenským strukturám a formálnímu 
vzdělání, což jim ovšem nebránilo v samo-
studiu. Čím také Marie od Vtělení a Marie 
Merianová vybočovaly, byl přístup k lidem 
jiné rasy, rozhodně nesdílely hluboké opo-
vržení svých současníků.

Kniha Natalie Zemon Davisové je vy-
nikajícím návratem k vyprávění. Autorka 
ukázala, jakým způsobem lze pracovat s pří-
běhy jednotlivců a používat je pro pochope-
ní celospolečenských fenoménů, i když tito 
jednotlivci ze společnosti určitým způso-
bem vybočovali. Navíc sama nezůstává jen 
bezejmenným hlasem popisujícím události, 
ale vstupuje do vyprávění se svými postoji, 
a na začátku dokonce i jako aktérka děje. 
České vydání je ukázkou výborné překla-
datelské práce Zuzany Fritschové, text si 
zachovává čtivost originálu a neztrácí nic 
ze své vysoké odborné úrovně.

 Věra Slováková
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Dějiny 19. a 20. století

Petr P o p e l k a :  Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní 
infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2013, 312 s. včetně černobílé 
obrazové přílohy, ISBN 978-80-7464-384-2

Je známou skutečností, že součástí průmyslové revoluce od poloviny 
18. a v 19. století musela být nezbytně také modernizace dopravních spojů, 
nazývaná revoluce v dopravě, která se projevovala nejdříve v západní Ev-
ropě stavbou nových kanálů, silnic a železničních tratí. Pro středoevropský 
prostor v rámci habsburské monarchie se toto úsilí projevilo především 
v silniční a železniční dopravě, méně již ve vodní dopravě, kde kromě 
splavnění několika velkých řek nebyla dopravní infrastruktura se sousta-
vou kanálů vybudována také vzhledem ke zdejším specifickým přírodním 
a hydrologickým podmínkám. 

Monografie P. Popelky si vzala za úkol ozřejmit dopravní revoluci 
v silniční a železniční dopravě na území Rakouského Slezska od jejích 
začátků až do vypuknutí první světové války. Autor odůvodnil stanovené 
mezníky roky 1742 a 1914 skutečností, že roku 1742 vznikla po první slez-
ské válce provincie Rakouské Slezsko, kde se vzhledem k předcházejícímu 
vývoji začalo v tereziánské době s intenzivnějším budováním hlavních 
silničních dopravních spojů. Druhý mezník, rok 1914, byl před vypuknutím 
světového válečného konfliktu dobou, kdy byla nejen na tomto území, ale 
v podstatě v celých českých zemích dobudována základní dopravní infra-
struktura, především v železniční dopravě. V případě Rakouského Slezska 
se jednalo o území jedné provincie sice s menší rozlohou, avšak po stránce 
hospodářské významné, ležící při severních hranicích monarchie. Byla sice 
rozdělena pruhem moravského území na dvě části, na Opavsko a Těšínsko, 
ale s řadou průmyslových středisek od Frývaldova až po Bílsko a s pes-
trou skladbou místního průmyslu. Tato provincie měla také významnou 
strategickou polohu, neboť zajišťovala dopravní spojení mezi územími 
pod vládou Habsburků, jako byla Morava, Halič a Uhry. Sousedila rovněž 
s významnou provincií Pruským Slezskem, součástí Pruského království 
a později Německého císařství, a zprostředkovávala dopravní spojení 
s ní. Vzhledem k těmto skutečnostem a hospodářskému významu byla 
proto dopravní infrastruktura v Rakouském Slezsku jednou z nejhustších 
v habsburské monarchii.

Ke zpracování syntézy o budování moderní dopravy v Rakouském 
Slezsku přistoupil autor dobře připraven jak znalostí a využitím patřičných 
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pramenů a literatury, tak také svými již dříve publikovanými několika dílčími 
studiemi ze silniční i železniční dopravy na tomto území. Jeho dlouholetý 
zájem o problematiku vývoje dopravy v českých zemích v novověku jej vedl 
k zachycení především základních problémů a fází při budování dopravní 
infrastruktury na sledovaném území Rakouského Slezska a jak sám podotkl 
v úvodu své publikace, chtěl by též dále věnovat pozornost dopravě jako 
kulturnímu, sociálnímu a antropologickému fenoménu, jak je toto téma 
pojednáváno v zahraničí. Přestože jde ve své podstatě o materiálovou práci, 
jak autor sám uvádí, je cenná tím, že přináší řadu nových faktů a souvislostí, 
které jsou analyzovány za účelem cenné syntézy v závěru. Nelze pochybovat, 
že vzhledem k autorovu věku zde ještě nebylo řečeno vše a doprava bude 
jistě předmětem dalšího Popelkova výzkumu.

Modernizace dopravního spojení započala již v první polovině 18. sto-
letí a bývá spojována se stavbou kamenných silnic, zvaných francouzsky 
„chaussée“, budovaných podle standardizovaných technických stavebních 
předpisů, když podnětem k jejich stavbě bylo zajištění integrity státního 
celku, použitelnosti pro rychlé přesuny armády a v neposlední řadě také 
ohledy na podporu dálkového obchodu a manufaktur. Ve 20. a 30. letech 
19. století však došlo k podstatným změnám, když po epizodické koněspřež-
né železnici, provozované u nás jen na několika tratích, začala dobývat 
dopravní prostor parní železnice a parní lokomotiva v podobě parního stroje 
postaveného na koleje se stala symbolem technického a průmyslového 
pokroku pro celé 19. století. Zatímco do stavby první železnice na našem 
území tvořily páteř dálkové dopravy státem budované a udržované silnice, 
začala se pod vlivem železnice situace rychle měnit v neprospěch silniční 
dopravy. Dálková nákladní silniční doprava formanskými vozy a osobní 
dostavníky byla nahrazována železnicí, a proto postupně ustávala anga-
žovanost státu ve výstavbě hlavních silnic a jejich síť přejímala postavení 
podřízených dopravních spojení místního významu. Železnice tak kralovala 
po celé 19. století a začala být ohrožována až v meziválečném období 
rozvojem automobilové dopravy.

Úvodem autor podal nezbytný přehled stavu bádání se zhodnocením 
vydané literatury k tématu, v němž představil nejen českou, ale i zahraniční 
rakouskou a německou literaturu k modernizaci dopravy, a to od náro-
dohospodářských a odborných prací k dějinám stavby silnic a železnic 
z 19. století až po publikace z 20. století. V literatuře rozhodně převažují 
práce věnované železnicím s rozmachem dopravněhistorického bádání 
u nás po roce 1945. Na bádání a prezentaci výsledků měli vedle profesních 
historiků významný podíl také technici a železniční zaměstnanci, kterým se 
podařilo vydat řadu pozoruhodných děl, oceněných též P. Popelkou. Sám 
autor pak pojednal o statistických a dalších tištěných pramenech, zejména 
z 19. století. Z archivních pramenů byly autorem zkoumány a především 
využity fondy Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu 
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v Opavě. Pro torzovitost se nepodařilo autorovi využít jako prameny fondy 
ministerstev a ředitelství rakouských a státních drah v pražském Národním 
archivu, ani fondy železničních společností uložených ve Státním archivu 
ve Vídni, čehož příčinou bylo jejich nezpracování a tím nepřístupnost 
k využití badatelům.

Jádrem práce je vývoj silniční a železniční infrastruktury v Rakouském 
Slezsku. Ve třech chronologicky řazených kapitolách je pojednáno nejdříve 
o silniční infrastruktuře, a to od roku 1742, dalšími mezníky jsou konec 
18. století s vládou Josefa II. a rok 1848 s ohledem na související politic-
ké a hospodářské události až do vypuknutí první světové války. Výstavba 
silniční sítě státem měla vždy geopolitický a strategický význam, takže 
po ztrátě Slezska se musel také změnit původní záměr stavby nejkratšího 
spojení Vídně se Slezskem. V souvislosti s výstavbou Slezsko-haličské sil-
nice provedl autor analýzu základních rysů dopravní politiky vídeňského 
dvora v období osvícenského absolutismu a prokázal, jak ve sledovaném 
prostoru došlo k velké dynamice změn dopravní politiky. Rozebral také 
hlavní problém kapitálově náročné stavby silnic a problémy s jejich finan-
cováním. V habsburské monarchii vznikl složitý systém financování stavby 
založený na spolupráci státu, zemí, panství a poddaných. Zde je třeba upo-
zornit zejména na autorův rozbor tzv. silniční roboty, používané ke stavbě 
silnic v 18. století už za Karla VI. V této neplacené práci poddaných byla 
již současníky viděna příčina pomalosti a nekvalitního provedení staveb. 
Do roku 1848 hrál důležitou roli také postoj vrchností k této práci pro 
stát, přirozeně negativní, neboť silniční robota odčerpávala vrchnostem 
pracovní síly potřebné pro jejich hospodářství. Zkoumán byl také systém 
výkupu pozemků na stavbu Slezsko-haličské silnice, její trasování a otázky 
údržby silniční sítě od 70. let 18. století. Zásadní obrat zde nastal vstupem 
Josefa II. do dopravní politiky státu: reforma usilující o snížení nákladů 
byla odstartována dekretem z dubna 1781, podle něhož se o silnice měly 
postarat vrchnosti a jejich obce za výnosy z mýt. Výsledky ale nebyly úspěš-
né, ani když byla část silnic pronajata soukromníkům, kteří jako nájemci 
hleděli především vydělávat, neinvestovali do oprav a ještě žalovali stát 
pro náhradu škod. Již koncem 80. let bylo od tohoto systému upuštěno 
a devastované silnice se vrátily pod státní správu. Jednalo se o podobnosti 
s dneškem čistě náhodné? Již od počátku 19. století se stát pokoušel vy-
řešit problémy se získáváním prostředků na stavbu a údržbu silnic zásahy 
do systému mýt, zlepšením finanční kontroly výdajů na silnice a zavedením 
systému tzv. dobrovolné konkurence. Důležitým krokem bylo přenesení 
povinnosti budovat nové silnice na jednotlivé korunní země, města a pan-
ství, na významné soukromníky a poddané. Následně pokračovalo budování 
okresních spojovacích silnic, rozvinuté zejména ve 2. polovině 19. století, 
kdy od 80. let proběhla výrazná modernizace a zkvalitnění staveb okresních 
silnic a zahuštění jejich sítě také v Rakouském Slezsku.
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Vzhledem k významu železniční dopravy věnoval autor větší část své 
práce budování této infrastruktury. Zde se dostal na pro něj již známou 
půdu s ohledem na svou dříve publikovanou práci o vzniku moderního 
podnikatelstva a především o rodině Kleinů. Základní osou nejen pro 
Moravu, ale též pro Rakouské Slezsko byla stavba Severní dráhy císaře 
Ferdinanda, směřující do Haliče. Autor zdůraznil význam této dráhy pro 
hospodářský rozvoj Rakouského Slezska a věnoval se také úsilí hlavního 
zemského města Opavy o získání železničního spojení. Patřičná pozornost 
je v této kapitole o počátcích železnic věnována také státní železniční po-
litice. Následující kapitola dovádí vývoj do vypuknutí hospodářské krize 
v roce 1873, závěr pak patří vývoji železniční dopravy do roku 1914. Vedle 
železniční politiky státu je pozornost autora obrácena také ke klíčovému 
spojení českých zemí s Uhrami po Košicko-bohumínské dráze, jejíž význam 
ještě vzrostl po vzniku republiky v roce 1918 pro spojení se Slovenskem, 
takže z hospodářských a strategických důvodů mladý stát usiloval, aby 
zůstala celá na jeho území.

Ve druhé polovině 19. století pak vznikaly další místní dráhy, u nichž 
autor upozornil především na jejich hospodářský význam pro okolí. Sta-
novisko země Rakouské Slezsko v záležitosti podpory výstavby železnic 
bylo dotaženo až do vydání zemského zákona o podpoře drah nižšího 
řádu. Pozornosti autora neušly ani projekty neuskutečněných staveb 
na severozápadní Moravě a v západním Slezsku, stejně jako naopak ně-
které úspěšné lokální dráhy postavené soukromým kapitálem bez přispění 
státu a země. Závěr práce je věnován také tramvajové dopravě a místním 
drahám na Ostravsku. 

Kniha je doplněna obrazovou přílohou s reprodukcemi starých rytin, 
map a plánů, jejímž účelem je dokumentace budované silniční sítě, želez-
niční dopravu zde zastupují reprodukované fotografie nádražních budov, 
kolejišť, tratí a tunelů v Rakouském Slezsku. Autor otiskl také tabulky pro 
chronologický přehled vzniku jednotlivých spojů silniční a železniční dopra-
vy s přehledy okresních silnic a místních tratí a s tabulkami hospodářských 
výsledků jednotlivých drah z různých časových úseků. Nechybí místní 
rejstřík a výběrový rejstřík dopravních společností, silnic a drah, nezbytný 
je též otištěný seznam použitých pramenů a literatury a anglický souhrn. 

Popelkova publikace je bezesporu významným příspěvkem k dějinám 
dopravy na našem území zejména díky sledovaným a prokázaným hos-
podářským souvislostem, ale také díky ozřejmění zásad dopravní politiky 
habsburské monarchie do roku 1914 na příkladu Rakouského Slezska.

Bohumír Smutný
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Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band XI. Die Habsburger-
monarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband Weltkriegsstatistik 
Österreich-Ungarn 1914–1918. Bevölkerung, Kriegstote, Kriegswirt-
schaft. Bearbeitet von Helmut Rumpler und Anatol Schmied-Kowarzik
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2014, 426 s., 
ISBN 978-3-7001-7531-5

Ke stému výročí vypuknutí 1. světové války vyšla u nás i v zahraničí 
řada publikací, které přibližují tento zlomový okamžik světových dějin 
z různých stránek a perspektiv. Na rozdíl od většiny z nich předkládaná 
kniha nevznikla příležitostně k danému výročí, ale byla zpracována jako 
součást dlouhodobého velkolepého edičního projektu Rakouské akademie 
věd, který od r. 1973 systematicky a komplexně analyzuje různé oblasti 
vývoje habsburské monarchie v období 1848–1918. V dosavadních devíti 
dílech, z nichž některé jsou dvousvazkové a některé vyšly už v druhém 
vydání, byl reflektován hospodářský vývoj (I, 1973, 22005), správní a práv-
ní systém (II, 1975, 22003), národy (III/1–2, 1980, 22003), konfese (IV, 
1985, 21995), ozbrojená moc (V, 1987), mezinárodní vztahy (VI/1–2, 
1989–1993), ústava a parlamentarismus (VII/1–2, 2000), politická veřej-
nost a občanská společnost (VIII/1–2, 2006) a sociální struktury (IX/1–2, 
2010). V přípravě je zatím X. díl věnovaný kultuře a 1. svazek XI. dílu, 
který má být věnován vývoji monarchie během 1. světové války. Některé 
z těchto vydaných dílů byly už na stránkách ČMM recenzovány – III. díl 
in ČMM 101, 1982, s. 142–146; IV. díl in ČMM 105, 1986, s. 137–139; 
V. díl in ČMM 108, 1989, s. 128–131; 1. a 2. svazek VI. dílu in ČMM 110, 
1991, s. 169–170 a ČMM 113, 1994, s. 396–397; VII. díl in ČMM 120, 
2001, s. 250–255; VIII. díl in ČMM 125, 2006, s. 562–565.

Předkládaný 2. svazek XI. dílu je poněkud výjimečný, a to nejen tím, 
že vychází dříve než textový 1. svazek XI. dílu a že má jiný formát než 
předcházející svazky, ale především tím, že jde o publikaci, která je tvořena 
v podstatě hlavně statistickými daty k různým oblastem života monarchie 
během válečných let, uspořádanými ve formě obsažných číselných tabulek. 
Atypickým formátem i netextovou formou zpracování historické skutečnosti 
je tak tento svazek podobný 2. svazku IX. dílu o sociálních strukturách 
v monarchii, který byl koncipován jako obsáhlý soubor map zachycujících 
jednotlivé sociální jevy a skutečnosti v jejich prostorové rozprostraněnosti 
a rozdílnosti a doplňoval textový svazek o množství dat v podobě kar-
tografického ztvárnění celé monarchie a jejích částí. Na rozdíl od něj se 
však s vydáním samostatného svazku, který by předkládal statistická data 
k různým oblastem života za 1. světové války a tvořil doplněk textového 
svazku, původně nepočítalo. Ovšem neúplnost, nejednotnost a torzovitost 
statistických údajů v dosavadní literatuře a jejich obtížná srovnatelnost 
vedla redakci celé ediční řady k rozhodnutí přistoupit k náležitému pro-
zkoumání dat získaných z primárních pramenů a k jejich utřídění do srov-
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natelných systematických statistických řad, které by obsáhly statistická data 
z celé monarchie, a umožnily tak jejich srovnání. Válka totiž přinesla nejen 
obrovské otřesy do života obyvatel monarchie a jejích poměrů, které byly 
spojeny s nasazením milionů mužů do války, žen do výroby, zavedením 
válečného hospodářství, problémy se zásobováním obyvatel, nucenými 
přesuny statisíců obyvatel a značnými ztrátami na životech jak na frontách, 
tak i v zázemí, ale negativně zasáhla i do té doby zažité praxe statistických 
úřadů v monarchii. Jejich efektivita byla značně ochromena nedostatkem 
personálu a nárůstem agendy. Navíc statistiky za války ztratily v důsledku 
jak samostatné statistické činnosti vojenských a civilních úřadů, tak i roz-
dílných přístupů statistických úřadů v Předlitavsku, Zalitavsku a Bosně 
a Hercegovině na jednotnosti přístupů. Úkolem vydavatelů recenzovaného 
statistického svazku bylo proto překonat všechny tyto překážky spojené 
s válečnými statistikami a poskytnout uživatelům pokud možno ucelené 
údaje umožňující srovnání napříč celou monarchií. 

Publikace je vybavena úvodem od Helmuta Rumplera a předmluvou 
od Anatola Schmied-Kowarzika, v nichž oba autoři podávají nezbytné 
informace o stavu pramenné základny statistik pro období války, o jejich 
specifičnosti, o problémech s jejich sestavováním pro celou monarchii 
i o principech a způsobu jejich zpracování. Samotná statistická data jsou 
pak uspořádána do celkem 77 často mnohastránkových tabulek (s. 19–362), 
tří příloh (s. 363–402) a osmi map (s. 403–420), přičemž tabulky jsou 
věcně uspořádány do několika oddílů. Na závěr obsáhlé publikace nechybí 
náležitý Seznam pramenů a literatury a Seznam zkratek.

Pokud jde o statistické přehledy, jejich první oddíl je tvořen statistika-
mi, které sledují pohyby obyvatelstva a sanitární poměry během války (tab. 
1–12). Pro jejich zařazení do širších časových i prostorových souvislostí 
jsou důležité první tři tabulky. První z nich uvádí přesné údaje o velikosti 
území a počtech obyvatel podle statistik z r. 1910, a to jak na úrovni celého 
Rakousko-Uherska a jednotlivých korunních zemí, tak i politických a soud-
ních okresů a měst, a propojuje je s údaji získanými ze statistik nástupnic-
kých států z let 1920/1921, resp. se změnami, které proběhly v důsledku 
připojení některých území a jejich obyvatel k jednotlivým nástupnickým 
státům (s. 19–83). Druhá statistika (s. 84–123) pak přináší data o počtech 
obyvatel (rozdělených na ženy a muže) v jednotlivých zemích a okresech 
a městech dřívějšího Rakousko-Uherska ve srovnání let 1920/21 a 1910. 
Tabulka tak může až na úrovni dřívějších soudních okresů a jednotlivých 
měst naznačit demografické změny, k nimž v důsledku války v desetiletí 
1910–1920/21 došlo. Třetí tabulka pak shrnuje celkové počty obyvatel 
bývalé monarchie, které ve srovnání let 1910 a 1920/21 připadly jednotli-
vým nástupnickým státům. Další statistické přehledy tohoto oddílu sledují 
změny v přirozené reprodukci obyvatel (narození, úmrtí) v jednotlivých 
letech i kvartálech let 1913–1917/1918 v jednotlivých zemích i městech 
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monarchie, dále v kojenecké úmrtnosti, v počtech úmrtí v důsledku nakaž-
livých onemocnění, ve stavu sanitárních a zdravotnických zařízení (počtech 
nemocnic, lékařů, lůžek, pacientů, úmrtí) i počty válečných utečenců třídě-
ných dle národnosti, kteří byli umístěni v jednotlivých zemích monarchie.

Druhá tabulková část (tab. 13–17) přibližuje statistická data týkající 
se rakousko-uherské armády, tzn. počty mobilizovaných do armády, počty 
povolaných a schopných mužů do domobrany v jednotlivých teritoriálních 
obvodech, národnostní složení jednotlivých vojenských útvarů v r. 1914 
a v r. 1918, jazykovou příslušnost důstojnictva v r. 1911, jazykové složení 
vícejazyčných vojenských jednotek v r. 1911 apod. 

Třetí oddíl (tab. 18–35) je věnován údajům o válečných padlých 
a stavu vojenské zdravotnické péče. Počty padlých jsou sledovány celkově 
i v nejrůznějších rovinách: dle jednotlivých válečných front, dle jednot-
livých měsíců a roků, dle národností, dle okresů, odkud pocházeli, dle 
ročníku narození i dle podílu, který padlí tvořili z počtu mužského civil-
ního obyvatelstva okresu. Dovídáme se tak například, že enormní ztráty 
utrpělo převážně české město Uherské Hradiště, v němž na 100 mužských 
obyvatel připadalo na 15,25 padlých, podobně postižený byl i převážně 
německý okres Rýmařov, v němž na 100 mužských obyvatel připadalo 12 
padlých. Dovídáme se též o válečných ztrátách (padlí, nezvěstní a zajatí) dle 
druhů vojska a druhů zbraní, o počtech vojáků nakažených během války 
různými nakažlivými chorobami a počtech zemřelých na jejich následky, 
o frekvenci raněných a nemocných infekčními chorobami ve vojenských 
nemocnicích, o počtech rekonvalescentů a invalidů dle druhů vojska, 
o případech onemocnění a úmrtí v zajateckých a internačních táborech, 
o počtech nemocničních zařízení rakouského Červeného kříže a nemoc-
ničních lůžek v nich atd.

Další část (tab. 36–53) je zaměřena na zásobovací situaci a zeměděl-
skou produkci v monarchii během války. Jsou zde uvedeny statistické po-
ložky, jako je rozloha obdělávané půdy dle hlavních zemědělských plodin, 
výnosy sklizně zemědělských produktů v jednotlivých zemích monarchie, 
zásobování obilovinami, stav dobytka a obchodu s dobytkem, spotřeba 
potravin a paliva, cena průměrné spotřeby potravin jedné dělnické rodiny 
ve Vídni za čtyři týdny v jednotlivých válečných letech, potřeba a zásobo-
vání obilovinami a moukou, vlastní produkce, dovoz a použití obilovin, 
produkce pochutin, a dokonce též údaje o měsíčních průměrných teplotách, 
srážkách a síle větru během války.

Statistické tabulky věnované válečnému hospodářství (tab. 54–66) 
přinášejí relevantní data o těžbě uhlí a výrobě hutních produktů, o výrobě 
zbraní, munice a železničních dopravních prostředků, o počtech podniků 
zařazených do kategorie válečného průmyslu, o pracovních úrazech v do-
lech a hutích, o pracovních úrazech dělníků v živnostech spadajících pod 
nemocenské pojištění, o počtech stávek a stávkujících v jednotlivých prů-
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myslových odvětvích a zemích monarchie, o počtech odsouzených za lou-
peže a zločiny ve válečných letech v jednotlivých zemích, o dopravních 
prostředcích, transportu a personálním stavu státních, zemských i privátních 
železničních drah nebo o zahraničním obchodu Rakouska-Uherska dle 
produktů a s monarchií obchodujících zemí. Konečně poslední oddíl je 
zaměřen na data o financování války (tab. 67–77). Jsou v něm sledovány 
válečné výdaje, výše a struktura ročních státních rozpočtů, příjmy a výdaje 
státních podniků, struktura a velikost válečných půjček, vývoj směnných 
kursů hlavních světových měn ve Švýcarsku. 

Uvedené statistické přehledy jsou doplněny přílohami, které je dávají 
do širších souvislostí s mocenskými strukturami v monarchii. Schéma poli-
tických a vojenských rozhodovacích struktur ozbrojené moci znázorňuje, 
které vrcholné orgány moci a v jaké hierarchii a vzájemné provázanosti 
se podílely na mocenských rozhodnutích. Přehled vedoucího personálu 
vrcholných politických a vojenských rozhodovacích instancí v prvním váleč-
ném roce 1914–1915 zase konkretizuje, které osoby stály v čele klíčových 
mocenských institucí, a podílely se tak na vstupu monarchie do války. 
Kronika politických a vojenských událostí pak dává do společného rám-
ce a vzájemné souvislosti zásadní politické, diplomatické a mezinárodní 
akty a události s vývojem válečné situace na frontách. Podobně mapová 
příloha umožňuje znázornit a ukotvit některé rozhodující jevy a události 
v prostorovém kartografickém vyjádření: přináší fyzikální a správní mapu 
Rakousko-Uherska k r. 1910, mapu dislokace a národnostního složení 
vyšších vojenských jednotek armády a domobrany r. 1913/1914, mapu 
znázorňující nové hranice následnických států, mapu železničních tratí pro 
nástup rakousko-uherské armády na fronty, mapu seskupení útočných sil 
rakousko-uherské armády na začátku války a mapu s průběhem a změnami 
válečných linií na frontách s Ruskem, Rumunskem, na Balkáně a v Itálii 
během války.

Na publikaci je třeba ocenit několik skutečností. Především jde o zá-
služné a důležité dílo, v němž jeho autoři shromáždili a v systematicky 
utříděné formě představili ověřená „tvrdá“ statistická data vypovídající 
o důležitých faktorech průběhu války i o jejím dopadu na jednotlivé 
oblasti života monarchie. Klíčové při tom je, že statistické údaje o těchto 
jednotlivých stránkách válečné doby pokrývají plošně celou monarchii, což 
s ohledem na zmíněnou roztříštěnost statistických šetření v době války 
nebylo vůbec jednoduché a samozřejmé. Autoři spolu se svým týmem 
spolupracovníků museli odvést obrovský kus práce, aby jistou odlišnost 
statistických systémů uvnitř monarchie i v následnických státech a také 
roztříštěnost statistických šetření prováděných jednotlivými úřady překo-
nali. I když většinou vycházeli už z tištěných úředních statistik vzniklých 
ve vídeňských a budapešťských a dalších centrálních úřadech (u každé 
statistické tabulky nechybí odkaz na tyto dílčí statistiky), šlo o nesmír-
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ně náročnou práci, aby z dílčích statistik vznikly jednotně koncipované 
statistické přehledy zahrnující celé území monarchie. Znamenalo to najít 
společného jmenovatele pro různé statistické systémy, které byly apliková-
ny v různých částech monarchie během války i po ní, a vytvořit souhrnně 
pojaté statistické soubory, které umožňují komparaci dat v rámci celého 
Rakouska-Uherska. Tam, kde takovou celoplošnou statistiku nešlo pro 
zásadně rozdílné statistické přístupy zpracovat, autoři prezentují statistická 
data v samostatných tabulkách vedle sebe zvlášť pro Předlitavsko, zvlášť pro 
Zalitavsko, případně i pro Bosnu a Hercegovinu, aby bylo jejich srovnání 
umožněno alespoň porovnáním obdobných dat. Z uživatelského hlediska 
lze ocenit i to, že v publikaci nezůstalo pouze u statistických přehledů 
relevantních pro celou monarchii, ale většina statistických tabulek zároveň 
přináší také údaje pro jednotlivé korunní země, často i politické okresy či 
župy, a někdy dokonce i pro soudní okresy a jednotlivá města Rakouska-
-Uherska. V neposlední řadě spočívá pozitivum publikace rovněž v tom, že 
editoři koncipovali válečné statistiky tak, aby bylo možné srovnání stavu 
před a po válce. Pokusili se alespoň v některých segmentech navázat na sta-
tistická šetření prováděná v monarchii od r. 1880 každých deset let jako 
rozsáhlé sčítání lidu a představit statistické údaje z válečných let na pozadí 
poslední rakouské předválečné komplexní statistiky z r. 1910 a statistik 
vzniklých v nástupnických státech v letech 1920–1921. 

Předkládaná kniha samozřejmě nepřináší a ani nemohla přinést 
mnohé další statistické údaje důležité pro zjišťování situace v monarchii 
za 1. světové války. Ale tím, že její autoři nabídli v propracované formě 
uspořádaný výběr těch nejdůležitějších, ověřených a srovnatelných dat, 
utvořili základní statistické dílo pro období 1914–1918 a zároveň i vzor 
pro další budoucí podrobnější statistické přehledy pro tuto dobu. A co je 
nejdůležitější, poskytli historikům a všem dalším uživatelům důvěryhodnou 
statistickou příručku, bez níž se v budoucnu neobejde žádný z badatelů 
zabývajících se habsburskou monarchií v období 1. světové války. 

Jiří Malíř
*

Marie M a c k o v á :  Mladší princ. 
Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Lan-
genburg 1777–1866 
Brno, Centrum pro studium demokracie a kul-
tury 2014, 200 s., ISBN 978-80-7325-333-2

Biografie patří k čtenářsky oblíbe-
ným námětům, ať se věnují osobnostem 
všeobecně známým, nebo naopak objevují 
pozapomenuté postavy. V případě mono-
grafie představující životní osudy prince 
Karla Gustava Wilhelma Hohenlohe-Lan-
genburg z pera Marie Mackové se čtenář 
může seznámit s nepříliš známým členem 

významného rodu, který svůj relativně 
dlouhý život úzce spojil také s Moravou. 
Ačkoliv je pozůstalost tohoto muže uložena 
v Moravském zemském archivu v Brně, ne-
byla jí zatím věnována větší pozornost. Je to 
až s podivem, že se muž, který prošel (a pře-
žil) koaliční a napoleonské války, účastnil 
se vojenské intervence do Neapolska, u ar-
mády zůstával i v době míru, konec své 
aktivní služby strávil jako voják – úředník 
ve dvorské vojenské radě a jako penzista 
dožil v Brně, dočkal systematičtějšího zpra-
cování své životní dráhy teprve v současné 
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době – nejprve v řadě dílčích studií Marie 
Mackové a nyní v první ucelené biografii. 
Díky ní se čtenář seznamuje s fungováním 
armády, úřadů (autorka nezapře svoji vy-
nikající znalost rakouské státní správy), 
kariérním postupem, rodovým zázemím 
(systém přímluvců), ale i běžným životem 
vojáka a jeho rodiny ve válce i mimo ni. 

Autorka na základě archivních doku-
mentů a české i zahraniční literatury čtivě 
podává osudy prince Gustava v kontextu 
dobových i rodinných událostí. Pohled 
na jednotlivé bitvy, vojenská tažení i histo-
rické události skrze (subjektivní) vzpomín-
ky prince Gustava umožňuje jejich vnímání 
i v jiném rozměru, než jaký (tzv. objektivní) 
je jim obvykle připisován. 

Čtenář se s etapami života prince Gus-
tava seznamuje postupně v pěti hlavních ka-
pitolách. První kapitola představuje rodové 
zázemí a význam rodiny pro prince Gustava. 
Princ sice patřil k významnému rodu, ale ne 
k vladařské linii. Autorka čtenáři osvětluje, 
co znamenala příslušnost k rodu, před-
staveny jsou životní osudy Gustavových 
sourozenců, vzájemné styky a samozřej-
mě i vztahy Gustava, jeho ženy Friederiky 
a jejich dětí. Život rodiny důstojníka v ak-
tivní službě se řídil povolávacími rozkazy; 
zatímco do bojů odjížděl bez rodiny, při 
mírovém ustanovení do Brna či Štýrského 
Hradce jej manželka a děti následovaly. 
Vše je podáno v kontextu rodových vzta-
hů a dějinných událostí. Péče o rodinu pro 
Gustava neznamenala jen zajištění obživy. 
Jelikož sám neměl možnost získat hlubší 
teoretické vzdělání a vojenskému „řemeslu“ 
se učil v poli, neváhal investovat do vzdělá-
ní svých synů. Kapitola však nepředstavuje 
jen stručný výčet biografický údajů. Díky 
dochovaným pramenům se dozvídáme 
o zálibách jednotlivých aktérů, jejich ma-
jetkovém zázemí, ale i o výbavě synů, s níž 
nastupovali ke svému prvnímu pluku.

Aktivní vojenskou službu prince Gus-
tava představuje druhá kapitola, ani zde se 
však čtenář nemusí obávat pouhého výčtu 
bitev a vojenských tažení. Princova vojenská 
kariéra je opět líčena primárně z pohledu 
jeho vlastních vzpomínek, které dokládají 
jeho myšlenkový svět, ale i obyčejné zá-
jmy. Jako mladý voják se setkal s šířením 
„ideálů francouzské revoluce“, které v něm 

zanechalo doživotní nepřátelství jak k fran-
couzské revoluci, tak i ke všem revolucím 
obecně. Právě francouzská revoluce a ko-
aliční války jej přivedly do služeb habs-
burské armády, v níž s ohledem na čerstvě 
platný toleranční patent neměl problém ani 
se svým evangelickým vyznáním. Na svém 
posledním vojenském tažení do Itálie měl 
princ možnost věnovat se i poznávání ital-
ských reálií a památek, nezapomínal ani 
na svoji rodinu a nakoupil mnohé dárky 
pro svoji ženu.

Třetí kapitola nazvaná Voják bez války 
uvádí čtenáře do života armády v mírové 
době. Funkce velitele pevnosti či majitele 
pluku byla v mírové době pro prince Gus-
tava spíše reprezentační, ale život „svého“ 
17. pěšího pluku sledoval velmi podrobně. 
Zřejmě nejnáročnější byla pro prince Gus-
tava činnost ve dvorské válečné radě, v níž 
působil až do svého odchodu do penze. Pro 
někdejšího aktivního vojáka byla těžkopád-
ná agenda tohoto úřadu obtížně přijatelná, 
klonil se k jeho reformě, ale nebyl vyslyšen. 
Revoluční události roku 1848 ve Vídni do-
provázely Gustavův odchod do penze a ne-
umožnily ani slavnostní předání Leopoldo-
va řádu za věrné služby. Autorka poukazuje 
na zajímavý problém „stárnutí důstojnické-
ho sboru“: zatímco v době války docházelo 
k uvolňování funkcí z důvodu úmrtí častěji, 
v dobách míru vyhlíželi mnozí mladí dů-
stojníci povýšení marně. Princ Gustav však 
patřil k oné starší, válečné generaci.

Působení prince Gustava v armádě ne-
ukončila smrt, ale odchod do penze. Z dů-
vodu revolučních událostí odjel či spíše 
uprchl i se svojí rodinou do Brna. Čtvrtá 
kapitola představuje postavení „vojáka 
ve výslužbě“. V případě prince Gustava to 
byl poklidný život v Brně. S ohledem na své 
postavení se mohl věnovat rodině a zvláš-
tě sepisování svých vzpomínek a pořádání 
pozůstalosti.

Vojáci mají obvykle velkou šanci stát 
se hrdiny, jenže tu musí být někdo, kdo 
na ně bude vzpomínat a připomínat jejich 
činy. V závěrečné páté kapitole se autorka 
zaměřila na zajímavý fenomén „posmrt-
ného“ života vojáků. Princ Gustav zemřel 
„v krajně nevhodnou dobu“, na konci červ-
na 1866 se řešila více Prusko-rakouská vál-
ka, a tak se nedočkal ani obvyklé zprávy 
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v novinách, pohřební řeči vojenského kaza-
tele či vzpomínky u pluku, jehož býval maji-
telem. Autorka tak i poodkrývá důvod, proč 
byl princ Gustav „zapomenut“. V roce 1866 
na něj nikdo neměl čas vzpomenout, rodo-
vá hrobka byla zničena ve druhé polovině 
století dvacátého a jeho písemné vzpomínky 
zůstaly v torzovitém stavu (i když podro-
bené pečlivému princovu výběru). Dcera 
prince Gustava pozůstalost sice uchovala, 
ale ta se stala součástí fondu Rodinný archiv 
Blankensteinů Batelov. Princův „druhý ži-
vot“ byl tak započat právě studiemi a zvláště 
touto monografií Marie Mackové.

Autorčino vyprávění je skutečně bar-
vité, s mnohými zajímavými podrobnost-
mi, které čtenáři přibližují způsob myšlení 
hlavního protagonisty. Jediné, co by stálo 
za doplnění (pokud by to bylo možné), by 
byla obrazová příloha, zvláště jsou-li do-
chovány portréty členů rodiny prince Gus-
tava. Zatímco dobové a jiné reálie autorka 
pečlivě vysvětluje, pro čtenáře neznalého 
německého jazyka by mohly být užitečné 
překlady německých vět, které jsou citovány 
v originálním znění (např. „lístečky“ s uži-
tečnými německými frázemi prince Gus-
tava). To však nic nemění na kvalitě této 
monografie. Publikace tak může zaujmout 
nejen odborníky, ale i další zájemce o ději-
ny a osobnosti 19. století. Čtenář se seznámí 
nejen s osudy prince Gustava, ale i s mno-
hými reáliemi vojenského, společenského 
a politického života té doby.  Jitka Jonová

Alma H a n n i g  –  Martina W i n -
k e l h o f e r - T h y r i  (Hgg.): Die 
Familie Hohenlohe. Eine europäische 
Dynastie im 19. und 20. Jahrhundert
Köln – Weimar – Wien, Böhlau 2013, 414 s., 
ISBN 978-3-412-22201-7

„Historie předkládaného svazku začala 
v létě roku 2008,“ napsaly v předmluvě vy-
davatelky. Nejenom archiválie ve Vídni, ale 
také v Brně byly podnětem k tomu, aby 
editorky sestavily tým autorů a dovedly 
až k vydání kolektivní práci zabývající se 
některými příslušníky rodu Hohenlohe. 
Dynastie, která se v průběhu doby boha-
tě větvila a postupně získávala místo mezi 
nejvýznamnější šlechtou Svaté říše římské, 
lákala k historickému výzkumu především 

v německojazyčném prostoru i v minu-
losti. V poměrně početné řadě prací však 
jednoznačně dominuje zkoumání raného 
novověku, případně kunsthistorické práce 
zabývající se hmotnými památkami s tímto 
rodem spojenými. Pustit se do objasňo-
vání osudů příslušníků rodu v 19. století, 
kdy v důsledku zániku Říše a mediatizace 
svých území přišli o nabyté výsady a byli 
nuceni hledat nové uplatnění ve změněném 
evropském kontextu, vyžadovalo skutečně 
primární výzkum. 20. století zase nabídlo 
zpracovatelům několik nejednoznačných, 
ale rozhodně nepřehlédnutelných jedinců, 
kteří své době nezůstali nic dlužni. Výsled-
kem badatelského úsilí je kniha, ve které se 
podařilo shromáždit 13 životních příběhů 
a celkem oprávněně je na její předsádce po-
užita mapa Evropy, přičemž k zaznamenání 
potřebných lokalit je využita velká část z ní.

Práce je rozdělena do čtyř nestejně 
rozsáhlých bloků, dělených podle jednot-
livých rodových větví a zároveň zhruba 
dodržujících časovou posloupnost, kterým 
předchází ne příliš podrobná, ale kom-
paktně napsaná rekapitulace starších dějin 
rodu. První blok se týká větve Hohenlo-
he-Waldenburg-Bartenstein a omezuje se 
na jediný příspěvek Markuse Wirtha Ludwig 
Aloys zu Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein 
(1765–1829). Marschall und Pair von Frank-
reich. Jde zároveň o životní příběh, který 
sahá nejhlouběji do historie. Do doby, která 
natrvalo změnila postavení říšských knížat 
z celého širokého rodu Hohenlohe a kdy 
byl každý z jeho mužských příslušníků 
více či méně aktivním vojákem. Šlo záro-
veň o počátek nové éry, právě tato generace 
položila základy novodobé historie rodu.

Druhý blok se věnuje větvi Hohenlohe-
-Schillingsfürst a je tvořen šesti biografiemi. 
Olav Zachau se představuje s příspěvkem 
Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
(1819–1901). Der letzte Patriot. Carsten 
Schmalstieg píše ve stati s názvem Prinz 
Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
(1823–1896). Grandezza und Opposition 
o katolickém prelátovi, který dostal do vín-
ku jméno slavného protestantského krále. 
Rod Hohenlohe byl v 19. a 20. století vě-
roučně rozdělen, konfesně smíšené sňatky 
jeho členů existovaly možná častěji, než 
bylo milé katolické i protestantské církvi, 
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a pro vzájemné kontakty jeho členů různé 
víry neexistovala prakticky žádná skutečná 
překážka. Době a světu před první světovou 
válkou ještě odpovídá téma příspěvku Mar-
tiny Winkelhofer-Thyri Prinz Constantin zu 
Hohenlohe-Schillingsfürst (1828–1896). Der 
große Unbekannte am Wiener Hof. Osudy dal-
ších mužů zachycené v tomto bloku však 
už ukazují více k jiným tématům doby. Karl 
Lennartz se přidal se statí Fürst Philipp zu 
Hohenlohe-Schillingsfürst (1853–1915). 
Erster deutscher NOK-Präsident. Patrick 
Bormann dodal stať Prinz Alexander zu Ho-
henlohe-Schillingsfürst (1862–1924). Der 
adelige Friedensfreund im Schweizer Exil. 
Lothar Höbelt pojmenoval první ze svých 
příspěvků v této knize Prinz Conrad zu Ho-
henlohe-Schillingsfürst (1863–1918). Vom 
„roten“ Prinz zur „Adelsjunta“? A konečně 
Alma Hannig přispěla do knihy textem 
Prinz Gottfried zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
(1867–1932). Ein Liebling der Kaiserhöfe. 

Třetí blok je věnován větvi Hohenlo-
he-Langenburg a kromě prvního příspěvku 
se týká mužů náležejících k českým zemím. 
Nejdříve je zařazen biogram muže, jehož 
život odpovídal postojům světa před prv-
ní světovou válkou. Oliver Schulz zachytil 
osudy vojáka i úředníka, syna vládnoucího 
knížete větve Hohenlohe-Langenburg, kte-
rý byl prostřednictvím své matky Feodory 
spojen s britskou královnou (Fürst Hermann 
zu Hohenlohe-Langenburg /1832–1913/. 
Kolonialpolitiker und Statthalter im Reichs-
land Elsass-Lothringen). Druhý příspěvek 
Lothara Höbelta v této knize nese název 
Prinz Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg 
(1897–1968). Ein unzeitiger Prophet der 
West-Bindung. Tento muž představoval 
čtvrtou generaci větve Hohenlohe-Lan-
genburg usazenou v českých zemích. Jeho 
praděd Karl Gustav Wilhelm vstoupil 
do služeb armády habsburské monarchie 
jako uprchlík před francouzskou revolucí 
v roce 1798, jeho děd Ludwig padl v bitvě 
u Hradce Králové v roce 1866, ale zabezpe-
čil svým potomkům solidní materiální záze-
mí v Čechách. Ze stejných kořenů pocházel 
a ke stejné generaci patřil i další ze zkouma-
ných mužů, jehož osudy jsou představeny 
(s ne zcela přesnými údaji o etablování se 
rodiny v Čechách, ale o to v biografii nejde) 
ve stati Petera Schiffera Prinz Karl Max zu 

Hohenlohe-Langenburg (1901–1943). Ein 
Leben zwischen Kunst, Literatur und Poli-
tik. A do stejné rodiny a stejné generace 
náležel i hrdina poslední biografie tohoto 
oddílu, jejímž autorem je Thomas Kreutzer 
(Prinz Constantin zu Hohenlohe-Langenburg 
/1893–1973/. Ein Leben im Wiederstreit von 
Neigung und Pflichtgefühl). I v tomto textu 
lze mít výhrady k vnímání postojů společ-
ného děda a praděda zkoumaných mužů, 
kteří jsou zde především představeni jako 
konvertité ke katolicismu, což jim udrželo 
možnost zůstat v habsburských službách. 
Jednak to není věcně správné (praděd ni-
kdy ke katolicismu nekonvertoval a vyznání 
jeho budoucích dětí – tedy i syna Ludwiga, 
dědečka popisovaných pánů – bylo uprave-
no svatební smlouvou, kterou navrhl tehdy 
vládnoucí kníže rodu Hohenlohe-Langen-
burg) a především to už v 19. století neby-
lo zapotřebí, evangelické vyznání v kariéře 
na habsburském dvoře nebránilo. Kořeny 
větve etablované v českých zemích však 
byly v době života zkoumaných mužů už 
samy o sobě rodovou historií.

Poslední oddíl se věnuje větvi Ho-
henlohe-Öhringen a je tvořen jedinou 
statí Volkera Stalmanna Fürst Christian zu 
Hohenlohe-Öhringen (1848–1926). „Leben 
wie Lukull“. 

Je věcí historiků a současných členů 
rodu, kdo bude považován za „význam-
ného představitele“, kdo za „hrdinu“, kdo 
za „syna své doby“ a tak dále: zkrátka kdo 
bude shledán vhodným pro záměry práce. 
Což může být považováno za diskriminaci, 
ale v takto široce rozvětveném společenství 
to nebrání určitým závěrům. Kniha o rodu 
Hohenlohe v evropském kontextu 19. 
a 20. sto letí pomocí jednotlivých konkrét-
ních příkladů hledá možnosti pro určení 
kolektivního sociálního typu, kolektivní 
mentality a dispozic vysoké šlechty: pokou-
ší se konkrétním obsahem naplnit obecné 
kategorie historické sociologie. A zdá se, 
že se jí to daří. Navzdory tomu, že v knize 
není zastoupena ani jediná žena z tohoto 
rodu, ačkoliv mnohá z nich byla ve své 
době ve společnosti nepřehlédnutelná. 
I ženy byly součástí kolektivního sociálního 
typu a spoluutvářely jeho mentalitu, zvláště 
v postupujícím 20. století. Na obranu au-
torů je třeba připustit, že jejich životopisy 
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se sepisují velmi komplikovaně, protože 
z 19. století většinou zůstalo mizivé množ-
ství pramenů. Ale platí to i pro století 20.?

Marie Macková

Imrich S e d l á k  (ed.): Matica slo-
venská v národných dejinách. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Matica slovenská v národ-
ných dejinách 26.–27. 2. 2013 Martin
Martin, Matica slovenská 2013, 480 s., ISBN 
978-80-8128-086-3

U příležitosti 150. výročí založení 
Matice slovenské uspořádal tento největší 
a nejznámější slovenský spolek meziná-
rodní vědeckou konferenci, na které bylo 
předneseno 70 příspěvků. Do anotovaného 
sborníku jich bylo zařazeno jen 52 v sek-
cích dějin (18 referátů), současnosti (15 
příspěvků) a nejvíce pak v oddíle o Slová-
cích v zahraničí (19 studií), neboť příspěvky 
s širší tematikou byly zařazeny do jiných 
matičních sborníků. Významnou událostí 
na konferenci byla také přítomnost předse-
dy vlády Roberta Fica, který v zahajovacím 
příspěvku ocenil zásluhy Matice slovenské 
o rozvoj slovenské kultury, zdůraznil rov-
ný přístup všech občanů ve státě a ocenil 
činnosti směřující k pěstování vlastenectví 
a rozvíjení duchovních i národních tradic.

Rok 2013 byl i na Slovensku spojen 
s oslavami 1150. výročí příchodu Cyri-
la a Metoděje na Velkou Moravu. Proto 
v úvodu sekce dějin zazněl referát Petera 
Mulíka Transformácia cyrilo-metodskej myš-
lienky v dejinách Matice slovenskej (s. 10–19). 
Mulík se zamýšlel nad tím, proč si slovenská 
inteligence v polovině 19. století vybrala 
duchovní cyrilometodějskou tradici za svůj 
program na rozdíl například od válečných 
událostí u jiných národů. Sledoval také, 
jak cyrilometodějská tradice dala podnět 
k novým kulturním a politickým aktivitám 
po roce 1869 a poukázal na nepřijatelné te-
orie některých historiků či archeologů, kteří 
se snažili v sedmdesátých letech 20. století 
zpochybnit lokalizaci Velké Moravy jako 
prvního státního útvaru, když ji směrovali 
více na jih.

V příspěvku Matica slovenská a slovan-
ské Matice (s. 20–28) uvedl Michal Eliáš, že 
podnětem k založení Matice slovenské byla 

existence Matice srbské, založené v roce 
1826 v Pešti. Po ní následovalo založení 
Matice české v roce 1831, Matice ilyrské 
(později přejmenované na chorvatskou) 
v roce 1842, Matice lužicko-srbské v Bu-
dyšíně v roce 1847, Matice haličsko-rus-
ké ve Lvově roku 1848, Matice moravské 
roku 1849; další vznikaly až po ukončení 
neoabsolutistického období, jako Matice 
opavská v roce 1877. Autor také kvantita-
tivně porovnal ediční činnost matic, která 
byla jejich základním úkolem, podrobněji 
se ovšem věnoval rozboru činnosti matic 
jihoslovanských.

Memorandum národa slovenského a Ma-
tica slovenská (s. 29–34) jako dva kulturní 
fenomény analyzoval Michal Eliáš. Me-
morandum přijaté Slovenským národním 
shromážděním v Martině v roce 1861 bylo 
nejzávažnějším dokumentem slovenských 
dějin po revolučním roce 1848. Bylo před-
loženo císaři ve Vídni a mělo zabezpečit 
státoprávní postavení Slováků v Uhersku. 
Naděje Slováků ovšem umlčelo rakousko-
-uherské vyrovnání, když po roce 1867 pro-
sazovali Maďaři v celém Uhersku jen svoji 
řeč a zájmy. Delegaci Slováků do Vídně vedl 
tenkrát biskup a první předseda Matice slo-
venské Štefan Moyses a jemu je věnována 
studie Štefan Moyses ako subjekt a objekt 
v slovenskej literatúre (s. 35–45), v níž Jú-
lius Lomenčík hodnotí jeho literární tvorbu 
a cituje některé názory literárních kritiků 
na ni i to, jak jsou Moysesovy myšlenky 
reflektovány ve středoškolských učebnicích 
z nedávné minulosti. Je pozoruhodné, že 
původní biografie této osobnosti se obje-
vila také v literárním almanachu Slavnost-
ní album Cyril a Metoděj, vydaném v Brně 
v roce 1863.

V první etapě své činnosti vydávala 
Matice slovenská Letopisy, jejichž rozbor 
provedl Richard Marsina v příspěvku Ve-
decký výskum a Matica slovenská v rokoch 
1863–1875 (s. 46–51). Zhodnotil v něm 
převažující historické, ale také přírodo-
vědné studie a ocenil cílevědomé vědec-
ké bádání. V příspěvku Rastislava Moldy 
Letopis Matice slovenskej: kapitoly z matičnej 
vydavateľskej činnosti (s. 52–58) se autoro-
vi podařilo vypátrat dokumenty o redakční 
práci, honorování příspěvků i o otázkách 
tisku a distribuce.
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Politické aktivity po roce 1869 sledo-
val Ľuboš Kačírek v příspěvku Vzťah Novej 
školy slovenskej k Matici slovenskej (s. 59–68). 
Byla to doba počátků činnosti slovenských 
politických stran a vzdělávacích spolků. 
Jistý závěr studií o první etapě působení 
Matice slovenské, která trvala jen 12 let, 
přinesla Daniela Kodajová v textu Matica 
slovenská v pamäti Slovákov (s. 69–80). 
Na základě publikovaných pamětí a sbírek 
korespondence postihla, jak společenské 
matiční akce přispívaly k národnímu hnutí 
Slováků, ale také otázku, zda mohly spol-
kové organizace na národní úkoly stačit.

Nová etapa dějin Matice slovenské na-
stala po roce 1875, kdy byla tato největší 
slovenská kulturní organizace zrušena stejně 
jako tři slovenská gymnázia. Anna Sirotová 
v příspěvku Znovuzrodenie matičnej myšlien-
ky v korešpondencii Eleny Maróthy-Šoltésovej 
(s. 81–90) hodnotila zásluhy zmíněné osob-
nosti jako předsedkyně spolku Živena. V le-
tech 1875–1918 se Živena snažila převzít 
kulturní úkoly Matice zejména ve vzdělávání 
dívek a v národopisu, celé období bylo ov-
šem poznamenáno maďarizačním útlakem. 

Významnou událostí se stala první Cesta 
delegácie Matice slovenskej do USA v rokoch 
1935–1936 (s. 91–103), jejíž význam popsal 
Štefan Kucík. Delegace vedená tajemníkem 
Matice Jozefem Cígrem Hronským prezen-
tovala kulturní úspěchy Slováků v novém 
státě, zároveň se však v té době projevovaly 
národnostní třenice mezi Čechy a Slováky. 
To daleko podrobněji vystihl Martin Vašš 
ve studii Zápas o národno-kultúrnu iden-
titu Matice slovenskej v rokoch 1919–1938 
(s. 104–129). V novém státě zaujala Mati-
ce slovenská státotvorný postoj, její proces 
uplatňování národní a kulturní identity se 
ovšem vyznačoval mimořádnou složitostí. 
Autor svou studii zaměřil zejména na otázky 
prosazování změn i výzkumu slovenského 
jazyka, jež ovšem měly politický charakter 
a vyvrcholily autonomií Slovenska. Na ja-
zykové otázky se zaměřil také Ján Kačala 
v referátu Matica slovenská a spisovná sloven-
čina (s. 130–135) ve vztahu k vydání prvních 
Pravidel slovenského pravopisu v roce 1931. 
Jazykovým problémům se nevyhnula ani 
obec Marianka ležící nedaleko Bratislavy, 
v níž se již od poloviny 19. století prosadila 
slovenština, jak dokládá Katarína Nádaská 

v příspěvku Vplyv Matice slovenskej na národ-
né cítenie Slovákov v dejinách pútnického miesta 
Marianka koncom 19. a začiatkom 20. storočia 
(s. 136–139). Podobně Zdislava Dvorščáková 
představila Aktivity Andreja Hlinku v Matici 
slovenskej (s. 140–146); Hlinka byl dlouho-
letým členem výboru Matice a vymezoval se 
proti připravovaným Pravidlům slovenského 
pravopisu.

Ohlasy v tisku na jubilejní akci 80. vý-
ročí Memoranda národa slovenského v Tur-
čianskom sv. Martině zpracoval Vojtech 
Kárpáty (Memorandové oslavy v roku 1941 
a Matica slovenská, s. 147–155). Podobně se 
Mišo A. Kováč úspěšně pokusil o zazname-
nání méně známých skutečností týkajících 
se přípravy a průběhu oslav v roce 1963 
v příspěvku Ohlas storočnice Matice sloven-
skej pri šírení jej myšlenky, národnej kultúry 
a hnutia (s. 160–173); při uvedené příleži-
tosti vznikl spor s Antonínem Novotným 
ohledně péče Matice o Slováky v zahrani-
čí. V té době se již činnost Matice omezila 
na úkoly národní knihovny, jejíž počátky 
postihl Pavol Parenička (Konštituovanie 
Slovenskej národnej knižnice v lone Matice 
slovenskej 1941, s. 156–159). Nastala doba 
politického i policejního dozoru. Jak to 
probíhalo v osmdesátých letech minulého 
století, zaznamenal Marián Stolárik ve stati 
Matica slovenská pod dohľadom Štátnej bez-
pečnosti (s. 174–178).

Ve druhém oddílu nazvaném Matica 
slovenská v súčasnosti převažují také ponej-
více historické studie. Imrich Sedlák se 
zaměřil na období Od komunistickej totality 
k demokracii v Matici slovenskej koncom 80. 
a začiatkom 90. rokov 20. storočia (s. 180–
184). V listopadu 1989 vznikla i na půdě 
Matice demokraticky orientovaná skupina, 
na jím svolaném shromáždění zaznělo ně-
kolik desítek kritických vystoupení proti 
tehdejšímu vedení Matice, rozvinuly se 
aktivity ve vztazích se zahraničními Slová-
ky, valné shromáždění zvolilo v roce 1990 
nový výbor, avšak ani nové období zdale-
ka nepředstavovalo poklidný vývoj národní 
a vědecké instituce. Potvrzuje to i Stanislav 
Bajaník příspěvkem Zápas Matice slovenskej 
o slovenskú identitu a štátnost v r. 1990–1992 
(s. 185–184): v memorandu z června 1991 
se Matice přihlásila k plně suverénní a sa-
mostatné Slovenské republice. 
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Formovanie Slovenskej národnej kniž-
nice v Matici slovenskej a jej osamostatnie 
(s. 189–195) připomenul její tehdejší ře-
ditel Miroslav Bielik. Matice slovenská byla 
ve druhé polovině 20. století vedena jako 
národní knihovna, až knihovním zákonem 
z roku 2000 se stala samostatnou státní 
organizací. Podobně vyzněly i příspěvky 
o specializovaných ústavech, které zůstaly 
součástí Matice. Marian Grupač v krátkém 
přehledu Súčasná slovenská poézia a próza 
po roku 1989 v programe Slovenského lite-
rárného ústavu MS (s. 196–199) představil 
publikační i elektronické projekty a jejich 
ohlas. Podobně Jozef Beňovský charakte-
rizoval nejen Slovenské národné literárne 
múzeum v systéme literárneho múzejníctva 
na Slovensku (s. 221–232), ale zpracoval 
také přehled specializovaných literárních 
muzeí a pamětních síní spisovatelů. Rov-
něž z vystoupení Vlasty Bellové vyplynula 
História, prítomnosť a perspektiva Archívu 
Matice slovenskej (s. 233–246) i jeho péče 
o zachování kulturního dědictví. Do toho-
to oddílu sborníku je zařazena také jediná 
biografická studie Ján Hlavaj – činovník 
Matice slovenskej a jeho účasť na národnom 
živote (s. 247–261); Hlavaj se na počátku 
20. století zasloužil zejména o vybudování 
Slovenského národního muzea v Martině.

Matičné hnutie v programe Matice slo-
venskej a jeho realizácii (s. 262–266) pod-
chytil Marián Gešper. Připomenul stav člen-
ské základny v jednotlivých obdobích a její 
lokální skladbu, negativní změny v činnosti 
po roce 1989 a současné představy, které 
by měly směřovat k obrodě činnosti Matice. 
Výčet členské základny a celospolečenských 
aktivit představil Martin Fejko v přehledu 
Súčasné postavenie Členského ústredia MS 
(s. 290–295), jenž eviduje na 30 tisíc indi-
viduálních členů a na 600 místních odbo-
rů. Spolek si uvědomuje, jaký význam má 
Mládežnické hnutie Matice slovenskej (s. 267–
289), které je od roku 1992 organizováno 
v Mládežnickém odboru a pořádá samo-
statné kluby, družiny i valná shromáždění.

Také v současnosti je kladen dů-
raz na publikační činnost. Igor Válek za-
vzpomínal na Slovenské národné noviny – 
od Štúra až po dnes (s. 296–298), zvláště 
na odhalení pamětní desky v Bratislavě 
v roce 2005. Nejvýznamnější jsou ovšem 

Slovenské pohľady – výstavná skriňa a vlajko-
vá loď Matice slovenskej (s. 299–302). Takto 
pojal Bystrík Šikula příspěvek o literárním 
a uměleckém časopisu, jehož vydávání 
bylo Matici slovenské odňato v roce 1952 
a o jehož navrácení usilovala od roku 1992. 
Krajanská problematika v časopise Slovensko 
(s. 463–468) se stalo námětem pro Dušana 
Mikolaje (šlo o měsíčník vydávaný Maticí 
v letech 1934–1952). Edičný program v kon-
texte vydavateľského diela Matice slovenskej 
(s. 303–307) shrnul v přehledu Stanislav 
Muntág, po roce 1990 jde ročně průměrně 
o 47 titulů.

Matica slovenská a Slováci v zahraničí je 
název třetího bloku příspěvků, stejně jako 
vstupního referátu Daniela Zemančíka. Au-
tor poukázal na vlny vystěhovalců, těžké 
podmínky jejich života v cizině i vůli sdružo-
vat se, která se projevila zakládáním odbo-
rů Matice slovenské v jednotlivých zemích. 
Ke slovenské národnosti se v současnosti 
hlásí v zahraničí přes jeden milion Slováků. 
V pramenné studii Myšlienka Zahraničnej 
Matice slovenskej v kontexte úsilia o vytvore-
nie vrcholnej vedeckej a kultúrnej ustanovizne 
Slovákov v zahraničí (s. 318–325) zpraco-
val Peter Cabadal snahy J. C. Hronského 
v USA, kam po válce emigroval. Několik 
dalších příspěvků je věnováno postavení 
Slováků v zahraničí, resp. činnosti Matice 
slovenské, konkrétně v Jugoslávii (Katarí-
na Melichová-Melegová, Martin Jarinkovič), 
ve Vojvodině (Samuel Boldocký, Ján Tkáč), 
Srbsku (Maroš Melichárek), Černé Hoře 
(Michal Spevák), jižním Uhersku (Patrik 
Šenkár, Anna Kováčová), Bulharsku (Ka-
tarína Sedláková), Rumunsku (Ľubomíra 
Bartalská). Přehledy vhodně uzavírá Michal 
Eliáš příspěvkem Spolupráca Matice sloven-
skej so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami 
(s. 455–462). Ta patřila vždy k hlavním 
úkolům spolku a vyvrcholila uspořádáním 
I. evropského kongresu Matic slovanských 
národů v březnu 2007 v Martině.

Oslavy 150. výročí založení Matice 
slovenské měly pracovní ráz. Konference 
byla připravena tak, aby nejen připomenula 
historické mezníky a události v její činnosti. 
Její současný předseda Marián Tkáč, který 
se od svého zvolení v roce 2010 snaží o ná-
vrat k tradicím, projednal ve slovenském 
parlamentu důvody potřebnosti Matice, 
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spočívající zejména ve sjednocování všech 
občanů Slovenska a ve spolupráci se Slová-
ky v zahraničí. Sborník příspěvků z jubilejní 
konference byl připraven tak, aby rozma-
nitostí referátů a současně organizovanou 
snahou o postižení všech aspektů podal 
vyčerpávající přehled o minulosti i součas-
ném postavení Matice slovenské. To se or-
ganizátorům díky pečlivé přípravě podařilo 
a sborník je toho přesvědčivým dokladem.

Jaromír Kubíček 

Zdeněk P o k l u d a :  Baťa v kostce
Druhé, rozšířené vydání. Zlín, Nakladatelství 
Kniha Zlín 2014, 126 s., ISBN 978-80-7473-
170-9 

Životní filosofie významného čes-
koslovenského průmyslníka Tomáše Bati 
(1876–1932), známá dnes také pod názvem 
„batismus“, dokáže oslovovat širokou veřej-
nost i více než osmdesát let po smrti svého 
původce. Po roce 1990 vyšlo v českých ze-
mích nezměrné množství odborné, popula-
rizační, ale i beletrizující literatury na téma 
„Baťa“. V tomto výčtu však dle mnohých 
názorů donedávna citelně chyběl specifický 
druh literatury – stručná příručka předsta-
vující jednotlivé mezníky v životě T. Bati 
a zároveň shrnující jeho odkaz současné 
společnosti.

Absenci příručky o T. Baťovi vypozo-
roval rovněž zlínský historik PhDr. Zdeněk 
Pokluda, někdejší ředitel Státního okresního 
archivu ve Zlíně, mimo jiné autor knižních 
dějin města Zlína (Sedm století města Zlína. 
Zlín 1994; 2. vydání Zlín 2007). Jmeno-
vaný badatel v uplynulých letech věnoval 
několik svých textů baťovské problematice 
a je rovněž ideovým autorem interneto-
vých stránek tomasbata.com, obsahujících 
rozsáhlou bibliografii k tomuto fenoménu. 
Podpořen dosavadními bohatými vědo-
mostmi a zkušenostmi s tématem, rozhodl 
se Z. Pokluda k sepsání obecné baťovské 
příručky. Výsledek jeho práce vyšel roku 
2013 v nakladatelství Kniha Zlín. Dlužno 
podotknout, že první, brožované vydání 
publikace bylo v krátké době rozebráno, 
a proto již na počátku roku 2014 vyšlo druhé, 
rozšířené vydání této knihy v pevné vazbě.

Příručka vydaná pod příznačným ná-
zvem Baťa v kostce je adresována spíše širší 

laické veřejnosti, nemůžeme však popírat 
její faktografickou hodnotu, neboť čtenáře 
vhodně uvádí do baťovské problematiky. 
Jednotlivé kapitolky knihy jsou řazeny 
chronologicky, významné události v životě 
T. Bati jsou líčeny rok po roce. V závěru 
knihy jsou uvedeny přehledné tabulky 
a seznam doporučené literatury k tématu.

Menší nejasností spojenou s anotova-
nou publikací zůstává, proč byl titul zařazen 
do nakladatelovy edice WALT, jež je zamě-
řena na „díla básnická či jinak poetická“ 
– Pokludovu knihu totiž nelze takto cha-
rakterizovat ani v nejmenším. Rovněž by se 
dala vznést drobná připomínka k seznamu 
literatury, který snad mohl být rozsáhlejší. 
Bystrý čtenář však jistě literaturu dohledá 
na výše uvedených internetových stránkách. 
Lze konstatovat, že kniha Baťa v kostce může 
být velice vhodným doplňkem příručních 
knihoven badatelů – laiků i specialistů, 
kteří věnují svou pozornost životu a dílu 
významného zlínského rodáka.

Lukáš F. Peluněk

Michal R e i m a n  a kol.: Zrod velmo-
ci. Dějiny Sovětského svazu 1917–1945
Praha, Karolinum 2013, 584 s., ISBN 978-
80-246-2266-8

Sotva si lze v současnosti představit 
osobnost vhodnější k tvorbě koncepce 
syntetizující práce o dějinách Sovětského 
svazu, než je profesor Svobodné univerzity 
v Berlíně a Univerzity Karlovy v Praze Mi-
chal Reiman. V někdejším Sovětském svazu 
delší dobu žil (v Moskvě se dokonce v roce 
1930 narodil) a po válce také studoval, 
takže se vyznačuje mimořádným smyslem 
pro pochopení reálií sovětské společnosti 
a mentality lidí. Co je ovšem důležitější: 
tématu dějin Ruska a Sovětského svazu 
se věnuje v podstatě po celou svou dosa-
vadní plodnou odbornou kariéru. Mohl 
využít detailní znalosti odborné literatury 
a archivních pramenů. Jak se zdá, našel při 
zpracování monografie zdatné spolupracov-
níky v Bohuslavu Literovi, Karlu Svobodovi 
a Daniele Kolenovské, jejichž autorský či 
odborný přínos ke vzniku publikace však 
není v knize specifikován.

Přínos práce vynikne při srovnání 
s publikacemi podobného zaměření, které 
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vyšly v poslední době. Podobně velkorysé 
pojetí nabízí v některých směrech snad jen 
obsáhlá kolektivní práce redigovaná Andre-
jem Borisovičem Zubovem (Istorija Rossii. 
XX vek. Moskva, AST – Astrel 2009), která 
ovšem trpí (přes nesporné a obdivuhodné 
úsilí redaktora) jistou koncepční, stylovou 
a tematickou rozbíhavostí a nevyvážeností 
(Zubovovu knihu v kontextu ruské histo-
riografie jsem zhodnotil ve svodné recenzi 
in: Soudobé dějiny 18, 2011, č. 4, s. 669–
678). Publikace Michala Reimana a jeho 
spolupracovníků se koncentruje na analýzu 
vývoje bývalého Sovětského svazu v letech 
1917–1945, v úvodních kapitolách se ov-
šem vrací dosti podrobně k vývoji před-
revolučního Ruska (zhruba od poloviny 
19. století) a v závěrečné pasáži pak naznačí 
mnohé o éře po roce 1945, ústící nakonec 
v rozpad impéria.

Po metodologické stránce je kniha 
zpracována takříkajíc „tradičně“, jak to 
odpovídá dosavadnímu odbornému zá-
jmu hlavního autora. Prioritní se jeví jed-
noznačně oblast politická, jež je vnímána 
především z pohledu mocenského centra. 
Z tohoto zorného úhlu jsou nazírány i eko-
nomické či sociální problémy nebo otázky 
národnostní či mezinárodněpolitické. Auto-
rům jde tedy v první řadě o analýzu tvorby 
a prosazování jednotlivých strategických 
koncepcí či taktických manévrů a o zachy-
cení mocenské hry bolševických vůdců. 
Lenin, Trockij, Stalin, Zinověv, Kameněv, 
Bucharin, Kalinin, Kirov, Rykov, Molotov 
a další – „obsazení“ je tedy očekávané 
a obvyklé. Co je však třeba vyzvednout, 
je velice detailní prokreslení vztahů mezi 
členy „verchušky“, směřující nejednou až 
k náčrtům jejich psychologických portrétů. 
Je třeba přitom říci, že postižení charak-
teru politiků je zásadně ztíženo absencí či 
nepřístupností části relevantních archivních 
pramenů. Motivy jednání tak v některých 
případech zůstávají a zůstanou provždy 
zastřené. Postupy sovětských politiků se 
někdy mohou zdát být nelogickými, zou-
fale „amatérskými“, v některých případech 
doslova sebevražednými. Na tomto pozadí 
jakoby vynikal „úspěch“ Stalinův. Kniha 
hodnotí krutou daň, již země zaplatila 
za jeho vítězství, ale klade i otázku po kva-
litách jeho odpůrců. 

Publikace se snaží objektivně konsta-
tovat i pozitiva vývoje v Sovětském svazu, 
byť závěry někdy musí vyznívat paradoxně. 
„Teror první půle 30. let měl nesporně vedle 
svých negativ také ‚pozitivní náboj‘, jímž byla 
přestavba ekonomicko-sociální struktury a zvý-
šení vzdělanostní úrovně země,“ konstatuje se 
například na s. 468 posuzované knihy. „Ty 
byly východiskem k prudkému průmyslovému 
a kulturnímu vzestupu a fenoménu sovětských 
třicátých let.“ Uvedený úryvek dokumentuje, 
že publikace netrpí častou nemocí četných 
„kremlologických“ studií, které se soustřeďují 
na analýzu teroru bolševiků jako izolovaného 
fenoménu, nýbrž že teror naopak analyzuje 
v širších společenských souvislostech. 

Publikace nezanedbává bouřlivé období 
ruských revolucí roku 1917 ani následnou éru 
občanské války a „rudého teroru“, velmi plas-
ticky líčí také dobu „velkého teroru“ konce 
třicátých let, avšak možná její největší přínos 
představuje výklad Stalinovy „druhé revo-
luce“. Na počátku třicátých let se postupně 
prosadily změny v řízení státních záležitostí, 
včetně systému hospodářského mechanismu, 
který nakonec prokázal značnou vitalitu. 
Zvláště chci upozornit na analýzu proměny 
stranického aparátu, která uvedeným změnám 
ve státních strukturách předcházela pod Sta-
linovým vedením již ve 20. letech (s. 207n.). 
Sovětská ústava z roku 1936 kodifikovala 
„vítězství strany nad státem“ (s. 442), to se 
ovšem postupně prosazovalo již od poloviny 
20. let (srov. vysvětlení pojmu „stranický stát“ 
na s. 244–245). 

Rozsah této anotace nedovoluje po-
drobněji rozebírat obsah knihy, přínosných 
a inspirativních pasáží zde čtenář najde 
opravdu dost. Zmíním ještě alespoň popis 
značně chaotického vzniku Svazu sovětských 
so cialistických republik, brilantní pasáže 
o Nové ekonomické politice (zde zaujmou 
neotřelá hodnocení Leninova vztahu k NEP) 
nebo analýzu měnícího se vztahu sovětského 
vedení ke Kominterně. O poctivém autorském 
přístupu svědčí propracované pasáže z úvodu 
a závěru, které řeší otázku sounáležitosti Rus-
ka s Evropou, ale také problém shod a rozdílů 
mezi sovětským režimem a nacismem. Konsta-
tuje se stejná inklinace k brutálním metodám, 
neúcta k lidskému životu, společné kořeny 
ve frustraci z první světové války i tendence 
prohlubovat diktaturu směrem k totalitarismu. 
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Současně se ale objeví konstatování rozdílů: 
„Vyrostly ze značně odlišných historických podmí-
nek, byly opřeny o rozdílně orientované ideologie 
a kladly si i jiné společenské cíle. Nacismus byl 
orientován na válku, revanš a ‚získání životního 
prostoru‘, bolševismus přednostně řešil problémy 
obnovy a modernizace země… Jeho politika měla 
převážně obranný ráz a byla opatrná. Ideologií 
SSSR nebyl rasismus a nacionalismus“ (s. 15). 
Na jiném místě čteme: „Jakkoli se sovětská 
sociální a politická praxe rozešla s evropským 
pojetím emancipace, nedokázala zcela potlačit 
původní emancipační náboj marxismu. Ten 
spojoval SSSR s emancipačním hnutím v Ev-
ropě a vedl ho nakonec do válečné koalice proti 
Hitlerovi“ (s. 555).

Práce Michala Reimana a kolektivu spo-
lupracovníků z Institutu mezinárodních stu-
dií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze představuje cenný publikační počin. 
Kniha shrnuje širokou pramennou materii, 
přehledně a přesvědčivě popisuje základ-
ní faktografii formování sovětského státu 
a jeho politického vývoje. Nastoluje přitom 
řadu obecných témat, které je třeba uchopit 
teoretickými metodami. Jsem přesvědčen 
o tom, že se publikace stane vyhledávanou 
a nepostradatelnou pomůckou po historiky, 
politology a socio logy a že může zaujmout 
i širší čtenářskou obec. Tomu napomáhá 
i příjemný styl, jímž je napsána. V příruč-
ních knihovnách by měla být k dispozici 
hned vedle Dějin Ruska Milana Švankmajera, 
Václava Vebera, Zdeňka Sládka, Vladislava 
Moulise a Libora Dvořáka (v roce 2012 vy-
dalo Nakladatelství Lidové noviny již 6. vy-
dání tohoto úspěšného titulu). Reimanova 
kniha vznikla s podporou dnes již zaniklé 
Grantové agentury Akademie věd ČR. Její 
užitnou hodnotu zvyšuje soupis pramenů 
a použité literatury a jmenný rejstřík. Lze 
si jen přát, aby se brzy dočkala překladu 
do ruštiny, případně i do některých jiných 
světových jazyků.

Jiří Křesťan

Andrzej G a r l i c k i :  Siedem mitów 
Drugiej Rzeczpospolitej
Warszawa, Czytelnik 2013, 252 s., ISBN 978-
83-07-03302-0

Poslední publikace polského histori-
ka Andrzeje Garlického (1935–2013) Sedm 

mýtů Druhé republiky vyšla jen krátce po au-
torově smrti. Vynikající znalec dějin mezi-
válečného Polska se v ní zaměřil na pro-
blematiku mýtu, který nemá velkou oblibu 
mezi profesionálními historiky, vyskytuje 
se však v každém národě a v každé době. 
Jak je z názvu patrné, Garlicki se rozhodl 
poukázat na několik vybraných mýtů z let 
1918–1939, které dodnes přežívají v polské 
společnosti. V sedmi kapitolách se tak čte-
nář může dočíst, jak to „bylo doopravdy“ se 
vzájemnou dohodou politických protivníků 
Piłsudského a Dmowského na konci první 
světové války (1), s československým úto-
kem na Těšínské Slezsko a vylíčením Polska 
jako nevinné oběti (2), s tzv. prometeis-
mem, čili polským úsilím ochránit neruské 
menšiny na východ od polských hranic 
před Ruskem nebo Sovětským svazem (3), 
s jednotou státu a církve (4), s politickými 
atentáty v Polsku (5), s pevnou a železnou 
stálostí politických a ideologických rozporů 
mezi jednotlivými stranami a hnutími (6) 
a nakonec s jednotou Poláků vůči válečné-
mu ohrožení ze strany Německa a Sovět-
ského svazu (7). 

Mezi těmito mýty jsou podle mého 
názoru nejzajímavější první dva, které se 
také dodnes nejčastěji objevují v polských 
dějepisných učebnicích a historických ča-
sopisech pro laickou veřejnost. 

Co se týče spolupráce Dmowski – Pił-
sudski, podle všeobecného mínění v Polsku 
se na konci první světové války dokázali tito 
dva nesmiřitelní bojovníci za polskou ne-
závislost dohodnout, že vzájemnou osobní 
nevraživost potlačí v zájmu polského státu. 
Tato interpretace událostí z přelomu let 
1918 a 1919 se dodnes hojně připomíná 
zejména v souvislosti se snahou nejvyšších 
představitelů Polska o politické sjednocení 
národa. Jedním z propagátorů této myšlen-
ky je např. historik Tomasz Nałęcz, poradce 
prezidenta Bronisława Komorowského, kte-
rý se několikrát dovolával národního sjed-
nocení levice a pravice právě na příkladu 
Dmowského a Piłsudského. Podle Garlic-
kého však v uvedeném případě nemůže 
být řeč o žádné dohodě nebo spolupráci, 
naopak: obě osobnosti se vzájemně snaži-
ly marginalizovat vliv a roli toho druhého. 
Piłsudski například ostentativně ignoroval 
Dmowského vyslance v Polsku a neuznával 
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budoucí podobu polského státu tak, jak jej 
představoval Dmowski v Paříži. Dmowski 
se zase přičinil o to, že nebyla uznána Pił-
sudského delegace jako představitel polské 
vlády u Dohody, a tím pádem si Dmowski 
ponechal v rukou funkci hlavního delegá-
ta na Pařížské mírové konferenci. Jakási 
vzdálená spolupráce byla pouze výsledkem 
omezených možností obou aktérů veřejně 
se postavit svému protivníkovi.

Zajímavější pro českého čtenáře je 
druhá kapitola, ve které se autor zabývá 
československo-polskou válkou o Těšín-
sko. Jak Garlicki upozornil, vylíčení Polska 
jako oběti českého (československého) 
útoku (nebo napadení) se objevovalo ne-
jen ve všeobecném povědomí Poláků, ale 
také v polské profesionální historiografii. 
Přitom jen málo historiků poukázalo na jed-
nu významnou skutečnost, díky které se 
čeští politici mohli rozhodnout vojensky 
zabrat Těšínsko. Dne 26. ledna 1919 byly 
totiž na sporných územích vyhlášeny volby 
do polského ústavodárného Sejmu a jejich 
konání by bylo považováno za „hotovou 
věc“ z pohledu přináležitosti sporných ob-
lastí. Československý útok měl tedy, kromě 
strategického cíle, podle Garlického zabrá-
nit volbám do Sejmu, čemuž napovídalo 
i načasování vojenských akcí na 23. ledna 
1919, tedy jen tři dny před plánovanými 
volbami. Podle Garlického tak Polsko ne-
bylo pouze nevinnou obětí československé 
agrese, ale také původcem událostí na Tě-
šínsku. 

Z hlediska koncepce a metodologie by 
bylo možné Garlického knihu označit jako 
historicky esejistickou. Autor cituje prame-
ny a odborné studie, v některých pasážích 
využívá podrobné diplomatické materiály 
a memoárovou literaturu, přesto mají jed-
notlivé kapitoly formu historických syntéz. 
Díky autorově erudici lze knihu jako celek 
považovat za originální dílo, díky kterému 
by mohl polský národ více poznat svou slo-
žitou moderní historii. Právě různé výmysly, 
legendy a polopravdy často ztěžují poznání 
vlastních dějin a je symbolické, že se proti 
nim rozhodl vystoupit jeden z nejvýznam-
nějších polských historiků ve své poslední 
publikaci, jež uzavírá šedesát let jeho vě-
decké činnosti. Pro české čtenáře, zejména 
studenty moderních evropských dějin, by 

kniha mohla být vhodná k seznámení se 
s meziválečnou historií našich severních 
sousedů.  Jaroslav Kadlec

Luděk V a c í n  (ed.): Studie a ma-
teriály k mauzoleu Klementa Gottwalda
Sborník Národního muzea v Praze, řada 
A – historie, sv. 68, 2014, č. 1–2, 90 s., ISSN 
0036-5335

Národní muzeum se rozhodlo v rám-
ci svého Sborníku vydávaného již téměř  
sedmdesát let publikovat po delší době opět 
texty věnované soudobým dějinám. Společ-
ný jmenovatel zpětného pohledu do tohoto 
období tvoří jméno Klementa Gottwalda. 
Sborník se ale nezabývá rolí tohoto muže 
v únoru 1948 ani nehodnotí jeho prezi-
dentské období. Zaměřuje se na okolnosti 
realizace uchování mrtvého těla Klementa 
Gottwalda jako „věčně žijícího vůdce náro-
da a lidu“. A zároveň vyvrací některé mýty 
s tímto tématem spojené.

Hlavním autorem textů sborníku, 
a tedy i editorem, je historik Luděk Vacín, 
působící především na zahraničních uni-
verzitách, momentálně na Freie Universität 
v Berlíně. Vacín si ke dvěma studiím přizval 
Jana Frišhonse z Ústavu soudního lékař-
ství v Brně. Tato na první pohled možná 
překvapivá volba ukazuje své opodstatně-
ní v textech věnovaných popisu odborných 
procedur a fází zachovávání Gottwaldova 
těla v tehdejším mauzoleu.

Anotovaný sborník obsahuje čtyři 
tematicky provázané studie, přičemž hned 
první z nich reflektuje onen lékařský aspekt 
a vychází z pera výše uvedeného autorské-
ho dua. Stať s názvem „Aby byla zachována 
tvář soudruha Gottwalda“. Postup a průběh 
balzamace těla Klementa Gottwalda líčí, jak 
vznikla metoda balzamování, jakým způso-
bem sovětští experti postupovali ve snaze 
o uchování ostatků bývalého prezidenta, 
i to, co obnášela pravidelná dodatečná 
balzamace. Kombinace historické a lékař-
ské erudice přináší velmi zajímavý výsledek. 
Autoři zdůrazňují primát sovětských lékařů 
v balzamovacích praktikách, které byly uplat-
něny nejen u Leninova či Stalinova těla, ale 
také například na ostatcích severokorejských 
diktátorů Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. V pří-
padě Gottwaldova těla měli sovětští lékaři 
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hlavní roli až do února 1955, tedy čtrnáct 
měsíců po slavnostním otevření mauzolea 
na Vítkově, a čeští odborníci zde vykonávali 
spíše pozorovací a další dílčí úkoly. V tex-
tu se dočteme relativně detailně, ale přesto 
i neobeznámenému čtenáři či čtenářce sro-
zumitelně, o jednotlivých fázích balzamace 
včetně postupu při dodatečných úpravách. 
Jeden z hlavních přínosů studie spatřuji ale 
ve vyvrácení tradovaného mýtu o důvodu 
zpopelnění Gottwaldova těla v roce 1962. 
Autoři jasně dokazují, že důvodem nebyl 
špatný stav těla – jak se dosud tradovalo –, 
nýbrž ekonomické a politické motivy.

Druhý text, který si vyžádal spolu-
práci přírodního a humanitního vědce, je 
v publikaci zařazen jako poslední a nese 
název „Zařízení, která se v ČSR dosud nikdy 
nevyráběla“: K technickému zázemí mauzo-
lea Klementa Gottwalda. Studie pojednává 
o rozhodnutí a průběhu stavby mauzolea 
vybudovaného v rámci Národního památ-
níku na Vítkově. Kromě architektonických 
záležitostí se zde píše o technických před-
pokladech uchovávání ostatků bývalého 
prezidenta. Vedle klimatizace a protipo-
žárních opatření se jednalo zejména o pa-
rametry sarkofágu a laboratoř umístěnou 
pod ním. Článek rovněž zmiňuje různé 
nedostatky a poruchy zařízení, které byly 
postupně odstraňovány.

Další dvě studie publikované ve sbor-
níku napsal již editor sám. Článek „Zodpo-
vídají za celkovou péči o bezvadný stav těla 
s. K. G.“: Předání balzamovaného těla Kle-
menta Gottwalda československým odborníkům 
představuje hlavní členy lékařského týmu, 
kteří měli zodpovědnost za bezvadný stav 
balzamovaného těla Klementa Gottwalda. 
Prostřednictvím medailonků autor přibli-
žuje životní osudy těchto pěti odborníků 
i po skončení jejich působnosti v mauzo-
leu. Text rovněž problematizuje otázku ná-
vštěvnosti mauzolea, která měla sestupnou 
tendenci a zejména s postupujícími roky 
nenaplňovala očekávání vedení KSČ.

Luděk Vacín je podepsán rovněž pod 
statí „Vyvrátit všechny paniky drzé šeptandy“: 
Portréty příslušníků odboru Ministerstva vnit-
ra pro ochranu mauzolea Klementa Gottwalda. 
Jak již napovídá název, čtenář či čtenářka se 
zde mohou seznámit s dalšími důležitými 
„pracovníky“ mauzolea působícími přede-

vším v řadách Státní bezpečnosti. Obdob-
nou formou krátkých životopisných črt 
poznáváme profily těchto osob. Vacín zde 
opět vyvrací jeden tradovaný mýtus, tento-
krát o alkoholismu a nedobrém duševním 
zdraví jedinců zajišťujících praktický chod 
mauzolea a ukazuje, že se nejednalo o „žád-
né stíny z katakomb“. Věnuje se také tzv. 
šeptandě, tedy dobovým pověstem, které 
kolovaly mezi obyvatelstvem o špatně pro-
vedené balzamaci a postupném rozkladu 
Gottwaldova těla.

Všechny texty čerpají z bohatého pra-
menného materiálu především z Národní-
ho archivu, Archivu bezpečnostních složek, 
Vojenského historického archivu, Archivu 
Národního muzea atd. Opomenuty nezůsta-
ly ani další prameny jako například dobo-
vý tisk či rozhovory s pamětníky. Pestrý je 
rovněž obrazový materiál, který doprovází 
všechny studie. Na stránkách sborníku za-
ujmou zejména detailní záběry balzamova-
ného Gottwaldova těla, nákresy mauzolea 
a sarkofágu či reprodukce důležitých ar-
chiválií vztahujících se k danému tématu.

Výše uvedené čtyři studie zabírají 
včetně reprodukcí téměř devadesát stran. 
Celkově se tak jedná o poměrně hluboký 
vhled do široké problematiky mauzolea 
Klementa Gottwalda, jež představuje oje-
dinělý případ uctívání československého 
prezidenta. Denisa Nečasová

Luboš Š v e c :  Perestrojka, pobaltské 
státy a Československo 1988–1991
Praha, Dokořán 2014, 392 s., ISBN 978-80-
7363-564-0

Knižní trh v letošním roce obohatila 
monografie historika specializujícího se 
na dějiny pobaltských států Luboše Švece, 
která se zabývá mimo jiné analýzou podně-
tů, prolínání a vzájemných vlivů sametové 
revoluce v Československu a „zpívající re-
voluce“ v Pobaltí. 

V prvních dvou kapitolách se autor 
podrobněji zabývá fenoménem perestrojky, 
jež měla v konečném důsledku za násle-
dek rozpad sovětské supervelmoci a ovliv-
nila demokratizační vývoj v sovětských 
satelitech. Gorbačovova snaha o přestavbu 
mnohonárodnostní velmoci vedla ve svém 
důsledku také k ukončení studené války. 
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Švec člení perestrojku do tří základ-
ních periodizačních etap. Léta 1985–1987 
charakterizuje jako konzervativní etapu, 
která je spojena s autoritativní modernizací 
sovětské společnosti a ekonomiky. Druhá 
etapa v letech 1987–1989 byla ve znamení 
glasnosti a postupné demokratizace, což se 
projevilo i zavedením jisté politické plura-
lity. Závěrečná etapa v letech 1990–1991 
se nesla v duchu reformy sovětského po-
litického systému a postupného procesu 
osamostatňování se federativních republik.

V kapitole o pobaltské revoluci si Švec 
klade otázku, proč se právě pobaltské státy 
staly iniciátorem dekonstrukce sovětské fe-
derace. Odpověď mimo jiné hledá ve státní 
tradici pobaltských států po roce 1918. So-
větský režim zpochybňoval meziválečnou 
státnost pobaltských republik, přičemž 
nesprávně kladl rovnítko mezi autorita-
tivní režimy a režimy fašistické. V letech 
1987–1988 vypovídali službu oficiálnímu 
sovětskému vedení historici, spisovatelé 
a umělci z celého Pobaltí. Díky nim do-
šlo k odhalení paktu Molotov-Ribbentrop 
a jeho tajných dodatků z roku 1939, ve kte-
rých si Němci a Sověti rozdělili sféry vlivu, 
což mělo za následek následnou okupaci 
Pobaltí. Jedním z vrcholů odporu vůči 
sovětské moci byla masová demonstrace, 
tzv. Baltská cesta, která proběhla 23. srpna 
1989, při níž zhruba dva miliony obyvatel 
Pobaltí vytvořily lidský řetěz dlouhý asi 
600 km. Autor rovněž odpovídá na otázku, 
proč označujeme postupný nenásilný pře-
vrat v pobaltských státech jako „zpívající 
revoluci“. Důvodem byly tradiční folklorní 
svátky písní a v případech Estonska i Lo-
tyšska také rockové nebo punkové adaptace 
národních písní. 

V další fázi perestrojky v Pobaltí hrá-
ly podle Švece rozhodující úlohu Lidové 
fronty, které jsou označovány jako hybná 
síla procesu, jenž vedl k obnovení nezá-
vislosti. Estonská lidová fronta, Lotyšská 
lidová fronta a litevský Sąj dis, které vzni-
kaly na jaře 1988, měly konsolidovat pro-
reformní většinu společnosti a soustředit 
konstruktivní opozici, která by zároveň ne-
byla příliš nacionalistická. Zatímco národ-
ní fronty sloužily komunistické straně jako 
prostředek k ovládnutí a kontrole jiných 
politických stran, lidové fronty v Pobaltí se 

staly základním politickým nástrojem de-
monopolizace komunistické strany. 

Lidové fronty již zcela dominovaly 
ve volbách do Sjezdu lidových poslan-
ců v březnu 1989. Na přelomu let 1989 
a 1990 Nejvyšší sověty jednotlivých repub-
lik zrušily mocenský monopol komunistické 
strany a další směřování pobaltských států 
ukázaly volby do republikových Nejvyšších 
sovětů na jaře 1990. Nejradikálnější změny 
proběhly v Litvě, kde Nejvyšší sovět Litev-
ské SSR zvolil do svého čela nekomunistu 
Vytautase Landsbergise. Pod jeho vedením 
bylo 11. března 1990 vyhlášeno obnovení 
litevské státnosti. Zároveň byla obnovena 
poslední ústava meziválečné Litvy z roku 
1938, a tím deklarována kontinuita litev-
ského státu. V Lotyšsku a Estonsku nebyl 
proces tak radikální, hlavně z důvodu 
přítomnosti velké ruské menšiny v obou 
republikách. V lednu 1991 došlo v Litvě 
k eskalaci konfliktu. Dne 10. ledna zaslal 
Gorbačov litevskému vedení telegram, 
v němž ultimativně požadoval obnovení 
sovětské a litevské sovětské ústavy. Brzy 
na to začaly sovětské vojenské jednotky 
ve Vilniusu obsazovat vládní a strategické 
budovy. Během tohoto ataku zemřelo 14 
Litevců. Z litevského pohledu byl sovětský 
útok interpretován jako mezinárodní agrese 
SSSR proti Litevské republice. K definitiv-
nímu uznání pobaltských republik došlo až 
po srpnovém puči v Moskvě v roce 1991.

Ve druhé části publikace se Švec 
věnuje vývoji vnímání perestrojky v Čes-
koslovensku, kde bylo více než jasné, že 
českoslovenští soudruzi netouží po žádné 
velké změně. Výměna Gustáva Husáka 
za normalizátora Miloše Jakeše ve funkci 
generálního tajemníka byla spíše kosmetic-
ká a neměla znamenat velké zásahy do reži-
mu. Na rozdíl od SSSR zde žádné výrazné 
reformy ve stylu perestrojky až do sametové 
revoluce neproběhly.

Na dalších stránkách monografie Švec 
reflektuje dění v Československu a zachy-
cuje vnímání pobaltských států u česko-
slovenské veřejnosti. Je zde zdůrazněna 
významná role překladů děl pobaltských 
spisovatelů. Šlo o zásluhu několika nad-
šenců, kteří dokázali prosadit vydání děl 
pobaltských literatur pod záminkou „se-
znamování se s literaturou národů SSSR“. 
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Jedním z nejvýznamnějších překladatelů 
byl literární historik Vladimír Macura. Na-
opak v Pobaltí se staly populárními Osudy 
dobrého vojáka Švejka, které byly několikrát 
přeloženy. Ohlas mělo v Pobaltí i pražské 
jaro, na protest proti ruské okupaci Česko-
slovenska se pokusil 13. dubna 1969 upálit 
v centru Rigy student židovského původu 
Ilja Rips. 

Velice zajímavá je kapitola, která re-
flektuje hodnocení perestrojky a dění v po-
baltských státech v československém tisku 
před rokem 1989. Klíčovou osobou, která 
informovala československý disent o dění 
v pobaltských státech, speciálně v Litvě, byl 
spisovatel a bohemista Almis Grybauskas. 
Grybauskas mimo jiné spolupracoval s re-
dakcí samizdatové Střední Evropy. V Litvě 
pak Grybauskas publikoval texty o událos-
tech v Československu a o Havlovi v pres-
tižním litevském kulturním časopisu Lite-
ratūra ir menas.

V poslední kapitole knihy se Švec za-
bývá problémem pobaltské otázky v česko-
slovenské společnosti. Zdůrazňuje pozitivní 
úlohu Baltského svazu, založeného již zmi-
ňovaným Vladimírem Macurou a Vladimí-
rem Novotným v roce 1974. Tento spolek, 
zahrnující spisovatele, překladatele a jiné 
intelektuály, pravidelně informoval českou 
veřejnost o dění v Pobaltí. Vyhrocené udá-
losti v Pobaltí podnítily svaz i k politické 
angažovanosti.

Zajímavý byl vztah československé 
zahraniční politiky k Litvě po vyhlášení 
nezávislosti v březnu 1990. Švec popisuje 
nerozhodnost českých politiků a jejich oba-
vu ze sovětské odezvy. Neochota k uzná-

ní litevského státu de jure a vůbec proces 
navázání diplomatických styků byly velice 
komplikované. Iniciativu vůči Litvě projevil 
na jaře 1990 prezident Václav Havel, který 
se pozitivně vyjádřil k právu na svébytnost 
a sebeurčení národa a nabídl se jako pro-
středník ve sporu mezi Litvou a svazovým 
centrem. V květnových dnech roku 1990 
přijel na Havlovo pozvání do Prahy Vy-
tautas Lansbergis. V Československu sice 
našel mnoho stoupenců litevské otázky, ale 
ze strany oficiálních reprezentantů státu se 
nedočkal žádného konkrétního slibu uzná-
ní litevské samostatnosti. Teprve po poráž-
ce srpnového puče v Rusku uznaly světové 
mocnosti samostatnost pobaltských států 
a dne 29. srpna 1991 totéž učinila i česko-
slovenská vláda. 

Švecova monografie obsahuje i něko-
lik příloh. V prvé řadě to jsou vzpomínky 
aktivistů Baltského svazu a také vybrané 
dokumenty týkající se vzájemných vztahů 
Československa a pobaltských států. Nako-
nec je to obrazová dokumentace složená 
z mnohdy ještě nepublikovaných fotografií. 

Kniha Perestrojka, pobaltské státy a Čes-
koslovensko 1988–1991 nabízí celkový a té-
měř vyčerpávající pohled na perestrojkové 
období a vzájemné vztahy mezi Českoslo-
venskem a pobaltskými státy. Publikace 
může po faktické i metodologické stránce 
posloužit jako inspirace pro historiky mo-
derních dějin, kteří by se v budoucnu po-
kusili souhrnně popsat novodobou historii 
vztahů mezi Litvou, Lotyšskem, Estonskem 
na jedné straně a již samostatnou Českou 
republikou na straně druhé.

Jindřich Čeladín
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Kronika

Heilige, Helden, Wüterliche – Verflochtene Herrschaftsstile im langen 
Jahrhundert der Luxemburger 

Ve dnech 30. září až 2. října 2013 se v přednáškovém sále Hei-
delberské akademie věd uskutečnila česko-německá konference Heilige, 
Helden, Wüterliche – Verflochtene Herrschaftsstile im langen Jahrhundert der 
Luxemburger. Ústřední motiv celého setkání, na jehož pořádání se vedle 
Heidelberské akademie věd podílela i Učená společnost České republiky, 
představoval pojem panovnický styl („Herrschaftsstil“). Ten organizátoři 
Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek, Paul Töbelmann a Václav 
Žůrek pojali jako obecný badatelský koncept pro výzkum vladařských 
a reprezentačních strategií středověkých vládců, zde konkrétně apliko-
vaný na dynastii Lucemburků v letech 1308 až 1437. Celá konference se 
zároveň profilovala jako fórum zaměřené spíše na mladší generaci vědců 
a celkem na ní zaznělo 20 příspěvků od historiků a kunsthistoriků z České 
Republiky, Německa a dalších evropských zemí. 

Vlastní konferenci předcházel ještě dvoudenní, na stejné téma zamě-
řený seminář pro české a německé studenty magisterských a doktorských 
studijních programů. Svou přednáškou o projevech panovnického stylu 
v kancelářích lucemburských vladařů ho zahájil Gerald Schwedler (Cu-
rych) a v průběhu semináře se poté střídaly referáty aplikující koncept 
panovnického stylu na vlastní výzkumy studentů s diskuzemi o různých 
aspektech tohoto pojmu. 

Konferenci samotnou otevřel uvítací projev Bernda Schneidmüllera, 
po němž následovalo průvodní slovo organizátorů, připomínající hlavní 
myšlenky celého konceptu panovnického stylu. První sekci, věnovanou 
reprezentaci prostřednictvím umění, zahájil Tomáš Gaudek (Praha) pří-
spěvkem shrnujícím dosavadní pohled českých kunsthistoriků na umění 
lucemburské epochy. Romana Petráková (Praha) se zabývala vlivem Lu-
cemburků na městské umění a kulturu ve Vratislavi se zřetelem k sakrálním 
stavbám a heraldickým památkám. Odmítá jejich starší interpretace coby 
památníků státnických setkání a pokládá je spíše za projev nového poli-
tického uspořádání a vyjádření lucemburské expanzivní politiky. Richard 
Němec (Bern) se ve svém referátu věnoval reprezentační funkci radnice 
a katedrály v Bernu. Zaměřil se hlavně na sepětí růstu moci měšťanských 
rodů a profesionálního stavebnictví a také na kontakty této metropole 
s Prahou. Příspěvek Jany Gajdošové (Londýn) poukázal na nápadnou 
absenci sochy sv. Václava na Karlově mostě. Referentka shrnula znalosti 
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o pěstování svatováclavského kultu v Praze za vlády Karla IV. a nabídla 
vysvětlení této nesrovnalosti, předpokládající umístění sochy na samostat-
ném podstavci před mostem. 

Následující sekci, nazvanou Reprezentace skrze inscenaci, otevřela Ewa 
Wółkiewicz (Varšava) referátem věnovaným problematice slavnostních 
vjezdů. Zaměřila se na rituál odehrávající se při vjezdu vratislavských bis-
kupů přes most na Dómský ostrov. Na mostě probíhající výměnu oděvů 
interpretovala jako přechodový rituál, symbolickou smrt starého a zrození 
nového člověka bez hříchu. Veronika Csikós (Budapešť) se zaobírala posta-
vením řezenských biskupů mezi Lucemburky a Wittelsbachy ve 14. století. 
Sledovala zejména jeho vývoj, v jehož rámci se původně poměrně nezávislí 
biskupové dostávali do značné závislosti na obou rodech. Proměnu uzavřela 
řada politicky málo aktivních biskupů, kteří se věnovali především duchovní 
sféře a politické záležitosti svěřovali kapitule. Martin Bauch (Darmstadt) 
promluvil obdobně jako Ewa Wółkiewicz na téma panovnických rituálů. 
Rozebíral ceremonie na pohřbu Karla IV. v evropském kontextu a na jejich 
základě poukazoval na silně personalizované vnímání vlády v daném pro-
storu. Příspěvek Zoë Opačić (Londýn) posluchačům přiblížil lucemburské 
vlivy na plánování měst. Jako názorný příklad si přednášející zvolila Prahu, 
na jejímž rozvržení z doby vlády Karla IV. demonstrovala inspiraci seve-
roitalskými městy a Paříží. Během panování Zikmunda Lucemburského se 
obdobným inspiračním vzorem nakrátko stal i Budín. 

Druhý den byl zahájen referáty týkajícími se panovnického stylu 
v souvislosti s dvorskou kulturou a výchovou. Lenka Panušková (Praha) se 
zabývala astrologickými rukopisy z knihovny Václava IV., které interpreto-
vala také jako jeden z prostředků vladařské legitimizace. Paul Töbelmann 
(Heidelberg) hovořil o důrazu na panovnickou reprezentaci ve výchově 
Lucemburků, kteří podle něj stáli u zrodu ideálu vzdělaného krále (rex 
literatus). Lucemburskou výchovu vyhodnotil jako velmi progresivní, 
v mnohém předstihující svou dobu, zvláště výukou cizích jazyků a důra-
zem na podporu a budování vzdělávacích institucí. Podobným tématem 
se zabýval i Václav Žůrek (Praha), jehož referát se soustředil na stylizaci 
Karla IV. do role moudrého vládce. Referent ji srovnával s tehdy obecně 
rozšířenou prezentací síly krále-rytíře. Panovnická moudrost byla podle 
něj ztělesňována čtyřmi aspekty panovnické prezentace: tradicí Šalamouno-
vou, podporou umění a kultury, sbíráním knih a čtenářstvím a autorstvím 
vlastních děl. Karel se snažil naplňovat všechny uvedené aspekty, a stál tak 
u zrodu nové reprezentační strategie. 

Odpolední sekci zaměřenou na téma „umění vládnout“ otevřel 
Johannes Abdullahi (Mnichov) příspěvkem o monetární politice Jana 
Lucemburského. Zabýval se především otázkou, zda hlavní motivací pro 
ražbu vlastních zlatých mincí byl zisk, nebo prezentace moci. Vzhledem 
ke graficky málo výraznému propojení ražby s osobou panovníka došel 
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ve svém výkladu k závěru, že se jednalo pravděpodobně spíše o snahu 
o zisk. Robert Novotný (Praha) vystoupil s referátem o problematice složení 
dvora Václava IV. Soustředil se zvláště na srovnání dobových i současných 
názorů na vysoké zastoupení nižší šlechty na Václavově dvoře a na jejich 
podchycení v pramenech. Přesvědčivě přitom dokázal, že tento náhled není 
namístě. Příslušníci nižší šlechty totiž představovali jen asi jednu pětinu 
celkového počtu dvořanů. Mark Whelan (Londýn) ve svém příspěvku 
o Zikmundově strategii vůči tureckému nebezpečí představil několik 
zajímavých epizod, kterými ilustroval panovníkův postup při získávání 
informací o neznámém tureckém prostředí a jeho snahu přesvědčit říšská 
knížata o nutnosti společného vojenského postupu. Vojenství se věnovala 
i Alexandra Kaar (Vídeň), která se zaměřila na propojení války a ekonomiky 
na příkladu postupu krále Zikmunda proti husitům. Zikmundovy zákazy 
obchodu s husity hodnotila vedle jejich reálného dopadu také jako akt 
symbolické komunikace v rámci jeho panovnické prezentace. Program 
druhého dne zakončila veřejná přednáška Evy Schlotheuber (Düsseldorf) 
věnovaná císařské korunovaci Karla IV. a roli papežského legáta Aegidia 
Albornoze v této události. 

Poslední den konference patřil tématu „provázanosti panovnických 
stylů“. Nils Bock (Münster) ve svém referátu o lucemburských heroldech 
nastínil vývoj tohoto úřadu a poukázal na jeho význam a profesionalizaci 
v lucemburské době. Doložil také kulturní transfer pojetí funkce herolda 
ze západu na východ a upozornil na specifika, která této funkci vtiskli 
Lucemburkové. Jan Hrdina (Praha) se zabýval ostentativní a soukromou 
zbožností Lucemburků a její mezinárodní provázaností. Tuto problemati-
ku analyzoval na příkladech vystavování ostatků v Praze, nálezů poutních 
odznaků a lucemburského poutního místa ve Wilsnacku. Lukas Wolfinger 
(Göttingen) se věnoval rakouským vévodům Albrechtovi II. a Rudolfovi IV. 
a paralelám mezi jejich styly vlády. Poukázal na specifické znaky vlivu 
otce na syna, které jsou v Rudolfově inscenovaném vystupování patrné již 
od jeho dětství. Obdobně byl zaměřen i příspěvek Julie Burkhardt (Hei-
delberg), která se zabývala rozdíly a podobnostmi ve stylu vlády Elišky 
Lucemburské a Elišky Habsburské, matky a dcery. Referentka se zaměřila 
především na rozlišování mezi záměrným jednáním v rámci tradičních 
struktur a nereflektovaným situačním jednáním. U obou sledovaných žen 
shledala silnou dynastickou a rodinnou orientaci. Konferenci následně 
uzavřelo společné vystoupení Bernda Schneidmüllera (Heidelberg), Mileny 
Bartlové (Praha) a Gerrita Jaspera Schenka (Darmstadt), které stručně 
rekapitulovalo výsledky celého setkání. 

Konference o panovnickém stylu lucemburských vladařů představila 
propojení poměrně specifického teoretického konceptu s konkrétními 
příklady jeho užití, interpretací a možností. V jednotlivých příspěvcích se 
projevila pestrost přístupů k jeho uchopení (i když ne v každém referátu se 
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pojednávaný koncept uplatnil beze zbytku). Zkoumání panovnických stylů 
příslušníků lucemburské dynastie odhalilo nemalé uplatňování osobních 
charakteristik, preferencí a dispozic v mnoha aspektech i v projevech vlády. 
Zároveň ale ukázalo, že osobnostní rysy vlády lze místy jen těžko oddělovat 
od vlivu rádců a dvora, přičemž je potřeba mít na paměti i podmíněnost 
konkrétního jednání politickou situací či tradicí. S vědomím těchto limitů 
se však koncept panovnického stylu celkově projevil jako nosný a v případě 
tohoto setkání obohatil současné bádání jak o nové detailní poznatky, tak 
i o obsáhlá shrnutí obecnějších vývojových tendencí. Sborník s konferenč-
ními příspěvky vyjde během příštího roku. 

Zdeněk Mužík – Ondřej Vodička 

XIII. stretnutie historikov a priaznivcov orálnej histórie na Sovinci
Každý rok usporadúva Centrum orální historie, jedno z oddělení 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, dvojdňové stretnutie historikov a priaz-
nivcov orálnej histórie.1 Cieľom týchto každoročných stretnutí je poskytnúť 
vedeckým pracovníkom, študentom a bádateľom využívajúcim pri svojom 
výskume metódu orálnej histórie priestor, kde by mali možnosť predstaviť 
a debatovať o svojich prebiehajúcich projektoch, o možnostiach využitia 
metódy orálnej histórie, jej úskaliach, limitoch a nových trendoch v tomto 
odvetví výskumu súdobých dejín. 

Už 12 rokov sa toto stretnutie koná na hrade Sovinec v okrese Brun-
tál. Súčasťou stretnutia sú semináre, workshopy, premietania a diskusie 
týkajúce sa orálnej histórie a historického výskumu. 5. a 6. júna 2014 sa 
konal už XIII. ročník sovineckého stretnutia a boli na ňom prezentované 
projekty nie len už zavedených bádateľov a vedeckých pracovníkov, ale 
svojimi príspevkami ho obohatili aj študenti bakalárskych, magisterských 
a doktorandských programov z českých a zo slovenských univerzít. Stret-
nutie sa tento rok uskutočnilo za podpory Fakulty humanitních studií UK 
v Praze, České asociace orální historie, o. s., a Archivu UP v Olomouci. 

Stretnutie zahájil svojím príhovorom profesor Miroslav Vaněk, vedúci 
oddelenia Centrum orální historie, jeden zo zakladateľov sovineckých se-
minárov a skutočný pionier metódy orálne-historického výskumu v Českej 
republike. Mimo iné je aj bývalým predsedom Medzinárodnej asociácie 
orálnej histórie (International Oral History Association) a zakladateľom 
COHA (Česká asociace orální historie).  

Po jeho úvodných slovách predstavili jeho kolegovia z COH Jiří Hlavá-
ček, Pavel Mücke, Lenka Krátká, Martin Franc, Radek Diestler, Petra Schin-
dler a Hana Bortlová postup svojho bádania v rámci grantového projektu 
Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění. 

1 Sovinec / COH.cz, http://www.coh.usd.cas.cz/cs/sovinec, citované 19. 10. 2014.
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Ide o päťročný projekt, ktorý nadväzuje na predchádzajúce výskumy tímu 
COH ÚSD. Cieľom projektu je syntéza dejín českej spoločnosti posledných 
40 rokov vychádzajúca z interpretácie vzpomienok kľúčových sociálnych 
skupín (zamestnancov v oblasti služieb, agrárneho sektoru, hospodárskeho 
managementu a prílušníkov silových zložiek – vojaci, bezpečnost, hasiči). 
Pozornosť bádateľov v tomto projekte je sústredená na každodenný život 
a správanie príslušníkov uvedených skupín v prelomových obdobiach 
(pred a po roku 1989).

Po tomto krátkom úvode nasledoval panel, v ktorom predstavili svoje 
príspevky pracovníci a doktorandi Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovej v Prahe. Ako prvý predniesol správu o svojom výskume Jaroslav 
Vaňous, jeden z dobrovoľníkov stojacich za projektom www.politictivezni.cz. 
Vo svojom príspevku Místa paměti nedávné minulosti a možnosti jejich připomí-
nání na příkladu jáchymovského regionu sa zaoberal problematikou topografie 
súdobej pamäti národa. 

Problematiku percepcie a zmeny hodnotiacich súdov súdobých 
českých a československých dejín vo svojom príspevku Morální rozměr 
v práci historika soudobých dějin predstavil Jan Zerbst. V podobnom duchu 
rozpútal metodickú diskusiu na tému V zajetí výkladových schémat Luděk 
Jirka z občianskej spoločnosti Post Bellum. Ako ďalšia prezentovala závery 
svojej diplomovej práce Antikomunismus v České republice po roce 1989 se 
zaměřením na perspektivu členů KSČ/KSČM metodou orální historie ďalšia 
študentka FHS UK Barbora Pecková. 

Nasledujúci panel bol rovnako zameraný na metodologické aspekty 
orálne-historického výskumu. Vojtech Bagín z Univerzity Komenského 
v Bratislave rozobral svoju etnologickú štúdiu Goralská identita – vplyv štát-
nej hranice a poukázal na využitie metódy orálnej histórie počas terénneho 
etnologického výskumu. Večerné prednášky uzatvorila svojim príspevkom 
How was the State control established during the period of Normalization in 
Czechoslovakia, focusing on workplace, family, education and private/public life 
Cynthia Kračmetová z Université de Genève.

Nasledujúci deň sa niesol v duchu prezentácie čiastkových záverov 
jednotlivých orálne-historických bádaní, ktorým sa venujú českí a slovenskí 
historici, etnografi, kultúrni antropológovia a iní vedci z oblasti spoločen-
sko-vedných odborov v súčasnosti.  V rámci prvého panelu predstavili svoje 
výskumy študenti Ostravskej univerzity a Filozofickej fakulty Univerzity 
Karlovej v Prahe zaoberajúci sa regionálnymi dejinami druhej polovice 
20. storočia. Študentka magisterského programu Radmila Kaděrová pred-
stavila závery svojej bakalárskej diplomovej práce Každodenní život obyvatel 
Čeladné od 60. let 20. století. Vo svojej štúdii približuje oblasť rodinného 
života a obyčajov s ním spojených. Ďalej popisuje, ako obyvatelia tejto 
obce v okrese Frýdek-Místek bývali a hospodárili, ako trávili voľný čas, 
akým spôsobom sa stravovali.  Od Radmily Kaděrové prevzal slovo interný 
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doktorand odboru české a československé dějiny z rovnakej fakulty Martin 
Brychta. V príspevku Každodenní život obyvatel Ostravy v období normalizace 
sa zameral na všetky aspekty bežného života v tomto priemyselnom meste 
na prelome 70. rokov minulého storočia. Ako posledný v tomto bloku 
predniesol svoj príspevok Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 
Stanislav Peš z Filozofickej fakulty UK. Vo svojom výklade predstavil 
kritéria pre výber narátorov a závery z rozhovorov, ktoré mali potvrdiť 
jeho politologickú hypotézu o nutnosti prebehnutia akejkoľvek zmeny 
na všetkých spoločenských úrovniach, vrátane komunálnej, pre úspešnú 
zmenu v spoločnosti. Jeho výskum sa zameral na dynamiku vzťahu centra 
a periférie s pohľadu vybratých narátorov. 

V nasledujúcom prednáškovom bloku odzneli príspevky študentiek 
doktorských a magisterských programov Kateřiny Chlebecovej (z Univer-
zity Pardubice), Miroslavy Solárikovej (z Masarykovej univerzity), Marie 
Barešovej (z NFA a Společnosti pro queer paměť) a Kristíny Jamrichovej, 
venujúce sa štúdiu menšinových a nekonvenčných skupín, ako sú väzni, 
kňazi, queer komunita (komunita ľudí radiacich sa k sexuálnym menšinám) 
a Rómovia. Vo svojich príspevkoch sa mimo iné venovali ťažkostiam pri 
výbere narátorov, ako aj problematike vybudovania dôvery medzi taza-
teľom a narátorom. Tento problém často vyvstáva najmä pri skúmaní vyššie 
spomínaných a im podobných skupín.

Poobedňajší cyklus prednášok otvárala diskusia nad témou a praktic-
kým spracovaním diplomových prác vybranej skupiny študentiek odboru 
Orální historie – soudobé dějiny z Fakulty humanitních studií na UK. 
Cieľom tohto bloku bolo upozorniť mladú generáciu orálnych historičiek 
na slabiny ich projektov ešte pred ich samotným realizovaním a poukázať 
na to, na čo sa pri svojom výskume majú zamerať. Aj týmto je stretnutie 
na Sovinci jedinečné a podnetné a napomáha k systematickému vývoju 
historiografie súdobých dejín v Česku a na Slovensku. 

V ďalšej skupine referátov boli predstavené mediálne úspešné 
a populárno-náučné projekty ako projekt Muzea romské kultury Svět bez 
hranic. Romové a sport, prezentovaný Janou Polákovou, či projekt študentov 
pražského gymnázia na Vítězné pláni Studenti studentům o roce 1989 aneb 
Jak jsme zvítězili Na Vítězné pláni, predložený koordinátorkou projektu 
a narátorkou Petrou Adámkovou. Medzi jeden z mediálne najúspešnejších 
projektov môžeme zaradiť aj databázu www.politictivezni.cz, ktorého nové 
iniciatívy predstavil Michal Louč vo svojom zamyslení Spolupráce s StB. 
Překážka i příležitost pro orálně historický výzkum. Poukázal na súčasný 
trend historiografie, ktorá sa snaží upustiť od transformačných schéma-
tických nálepiek a príznakov, napr. bachar = zlý, politický väzeň = dobrý. 
V rámci diskusie prednášajúci načrtol etický problém tazateľa-bádateľa 
v situácii, keď zistí, že výpoveď narátora sa nezhoduje so závermi jeho 
archívneho prieskumu. V rámci viacerých diskusií sa počas konferencie 
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prelínali problémy ochrany osobných údajov či problém podania a výstupu 
orálne-historických štúdií v aj pre laikov zrozumiteľnej forme. Kolégium 
zúčastnených sa snažilo nájsť odpoveď aj na tieto otázky.

V súčasnosti často rozoberaná problematika odsunu Nemcov z Čes-
koslovenska bola zastúpená v referáte Michala Fejtla Češi a Němci v jednom 
poválečném městě: Mariánské Lázně 1945–1946. Doktorand Masarykovej 
univerzity Ondřej Haváč vo svojom príspevku Komparace českého exilu 
v Rakousku a Švýcarsku po srpnu 1968, v ktorom rozoberal národnú/
krajanskú identitu Čechov žijúcich za hranicami Českej republiky, otvoril 
otázku spracovania a využitia rozhovorov, ktoré boli vedené v anglickom 
jazyku, v cudzom jazyku ako pre narátora, tak aj pre tazateľa. Tak zanechal 
podnet na zamyslenie pre účastníkov stretnutia, ktoré sa bude o rok prav-
depodobne konať v rovnakom termíne a na rovnakom mieste, v krásnom 
a romantickom prostredí hradu Sovinec.

Miroslava Soláriková

Papežství a české země v tisíciletých dějinách 
Téma vzájemných vztahů papežství a českých zemí od prvních kontak-

tů do současnosti bylo předmětem jednání kolokvia konaného 25. června 
2014 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR. Setkání historiků, 
kteří věnují větší či menší část svého badatelského úsilí studiu tohoto 
tématu, iniciovali badatelé úzce spojení s Českým historickým ústavem 
v Římě, zejména ředitel ústavu prof. Jaroslav Pánek a dr. Tomáš Černušák.

Pracovní program kolokvia, který ve čtyřech chronologicky nava-
zujících blocích vyplnily referáty devíti badatelů, směřoval především 
k metodickým a koncepčním otázkám studia vzájemných vztahů papežství 
a českých zemí. Toto pojetí odráželo skutečnost, že všichni přednášející 
jsou zároveň autory připravované reprezentativní publikace na dané téma, 
proto také jejich příspěvky měly povahu diskusního náčrtu přístupu k jed-
notlivým zpracovávaným kapitolám.

Po krátké úvodní řeči ředitelky HÚ AV ČR Evy Semotanové vyplnil 
první blok jednání prof. Jaroslav Pánek referátem Vztahy mezi českými 
zeměmi a papežstvím jako badatelské téma. První část svého vystoupení pojal 
jako historiograficko-retrospektivní přehled proměn konceptuálních a me-
todických přístupů k dějinám papežství, resp. k dějinám vztahů papežství 
k evropským státům a institucím. Ve druhé části se pak zaměřil na me-
todické problémy spojené se vznikající publikací, zejména připomenul 
obtíže spojené s hledáním periodizačních mezníků při studiu historicko-
-chronologických různoběžek dějinného vývoje papežství a českých zemí.

Druhý blok jednání věnovaný středověku (Středověké počátky) si 
v chronologické posloupnosti rozdělili prof. Josef Žemlička a prof. Zdeňka 
Hledíková. Prvně jmenovaný vystoupil s referátem Papežská politika v době 
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christianizace českých zemí (do konce 12. století), ve kterém po stručném his-
toriografickém a historickém přehledu nastínil chronologicko-tematické 
vymezení studia vztahů papežství a českých zemí do přelomu 12. a 13. sto-
letí. Zdeňka Hledíková se ujala zpracování následujícího období a svůj 
přístup k tématu představila v příspěvku Středověké České království ve vztahu 
k římskému a avignonskému papežství (1198–1419). Více než na ucelený vý-
klad se zaměřila na problémové otázky periodizace a důležitých dějinných 
jevů a zvratů ve vývoji papežství, které ovlivňovaly církevní i mocenské 
prostředí středověkého českého státu. 

Následující blok referátů nazvaný Mezi českou reformací a násilnou 
rekatolizací se v prvním příspěvku Země „dvojí víry“ jako anomálie západ-
ního křesťanstva (1419–1526) z velké části prolnul s dobou středověku. 
Doc. Antonín Kalous se v něm zaměřil na hledání styčných periodizačních 
bodů, které by propojily složitý vývoj papežství 15. a počátku 16. století 
s překotným a neklidným náboženským vývojem v českých zemích. Pohled 
na vzájemné vztahy papežské kurie a konfesně rozdělených českých zemí 
v době od nástupu Habsburků na český trůn do porážky českých stavů 
na Bílé Hoře představil dr. Tomáš Černušák v referátu Úloha papežské kurie 
v počátcích konfesionalizace českých zemí (1526–1620). Za jeden z charak-
teristických rysů vztahu kurie k českým zemím označil protireformační 
zápas, v jehož rámci podtrhl význam a úlohu papežských nunciů. Dr. Tomáš 
Parma uzavřel blok příspěvkem Papežství a exemplární rekatolizace ve střední 
Evropě (1620–1750), ve kterém vymezil dva klíčové body ve vývoji vztahů 
papežství k českým zemím: exemplární rekatolizace a nástup osvícenských 
myšlenek, jejichž politicko-ekonomická realizace v prostředí habsburského 
soustátí bývá označována souhrnně jako josefinismus. Vzhledem k tomu, 
že josefinismus představuje vnitřně ucelenou etapu vývoje českých zemí 
i v rámci specifických vztahů s papežskou kurií, navrhl autor příslušnou 
kapitolu rozdělit.

Poslední část jednání kolokvia nazvaná Mezi osvícenstvím a současností 
zahájila dr. Jitka Jonová referátem Čechy a Morava mezi Vídní a Římem 
(1750–1918). Ve shodě s názorem předřečníka a kolegy z Palackého 
univerzity v Olomouci navrhla posunout počátek své kapitoly ke vzniku 
rakouského císařství (1804) a probrala důležité aspekty církevněpolitických 
vztahů představitelů habsburské monarchie k papežské kurii s důrazem 
na poměr české a moravské společnosti k papežství. Se závěrečným refe-
rátem Československo a papežství v poryvech 20. století (1918–1990) vystou-
pil doc. Jaroslav Šebek a v bodech načrtl složité vztahy Československé 
republiky a papežské kurie do konce 80. let 20. století.

Z přednesených referátů, živé diskuze a reakcí obou redaktorů knihy 
je zřejmé, že připravovaná publikace obsahově, metodicky i koncepčně 
významně obohatí nejen českou, ale také evropskou historiografii.

Pavel Hruboň
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Kroniky jako historický pramen 
K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského, prvního autora Zbra-

slavské kroniky, uspořádalo Národní Muzeum a Historický ústav AV ČR 
jednodenní konferenci badatelů, kteří se zabývají narativními prameny 
tohoto druhu. Dějištěm setkání se dne 17. září 2014 příznačně stal krá-
lovský sál zámku Zbraslav, ozdobený freskami, jež připomínají vznik této 
královské fundace. Kroniky jako klíčový pramen především pro poznávání 
středověku i raného novověku jsou tématem opravdu nevyčerpatelným, 
proto museli organizátoři nabízené příspěvky pečlivě třídit, aby bylo možné 
referenty seskupit do smysluplných tematických celků. Alespoň v první 
části kolokvia se jim to celkem podařilo. 

Dopolední blok byl věnován různým sociokulturním souvislostem, 
v nichž Zbraslavská kronika vznikla a působila. Konferenci zahájila Marie 
Bláhová referátem o vztahu středověkých cisterciáků ke knihám a literatuře. 
Přes počáteční zdrženlivost vůči literární činnosti se hlavně od 13. století 
rozvíjí knižní kultura řádu, doložená nejen klášterními knihovnami, ale také 
dějinami jednotlivých klášterů (Historiae fundationum), v nichž nechyběly 
ani zakládací legendy. Do této souvislosti Bláhová zařadila první domácí 
cisterciáckou kroniku – dílo Jindřicha řezbáře o žďárském klášteře – a právě 
také dílo Oty Zbraslavského, které po jeho smrti na výzvu waldsaského 
opata převzal Petr Žitavský. Právě jeho nesporný literární um inspiroval 
další dva příspěvky. Žánrovou blízkost středověkých kronik a rytířské epiky 
dokumentovala na různých narativních strategiích Dana Dvořáčková-Malá, 
která také představila část chystaného českého překladu eposu Wilhelm von 
Wenden Ulricha von Etzenbach. Důkladným filologickým rozborem do-
spěla Anna Pumprová k určení rozmanitých literárních zdrojů Zbraslavské 
kroniky, přičemž poukázala také na různé sémantické funkce citátů v nových 
kontextech. Její výzkum se stane cennou součástí nové komentované edice 
Zbraslavské kroniky. Dílu zbraslavských cisterciáků se věnoval také Robert 
Antonín, který sledoval literární pouť některých témat Zbraslavské kroniky 
v historiografii 14.–19. století. Antonín mimo jiné přesvědčivě ukázal, že 
pozdější dějepisná díla přebírala informace Zbraslavské kroniky většinou 
skrze kroniku Františka Pražského, byť někdy přímo s odkazy na Chronicon 
Aulae regiae. Tato historická reflexe také postupně potlačila cisterciácké 
klášterní reálie a zafixovala charaktery jednotlivých panovníků, které ste-
reotypně pronikají i do současné historiografie.

Zatímco úvod konference byl zaměřen na jedno dobře známé literár-
ní dílo a jeho hlubší analýzu, další referenti komentovali a interpretovali 
texty, které byly nejen žánrově i časově poměrně disparátní, ale také často 
obsahově nevytěžené, mnohdy i tiskem nevydané. Širší veřejnosti jsou 
poměrně známé tři jazykově české kroniky Martina Kuthena, Bohuslava 
Bílejovského a Václava Hájka, vytištěné počátkem 16. století, u nichž Petr 
Čornej komentoval jejich literární styl a ideové zaměření zejména ve vztahu 
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k husitskému období. Čornejovým referátem se konference tematicky po-
sunula ke kronikám raného novověku, psaným obvykle národními jazyky 
a určeným širšímu publiku. Z hlavního narativního pramene k českým 
dějinám 15. století – Starých letopisů českých – vycházela bohemistka Alena 
Černá, která se zaměřila na projevy kronikářových emocí. U řady příkladů 
komentovala záměrné užití deminutiv, často expresivních přezdívek, iro-
nie a posměšné metafory. Marie Tošnerová představila koncizním stylem 
městské kroniky 16. a 17. století, zejména klatovské a českobudějovické 
provenience. Metodologicky cenná byla též zamyšlení Vojtěcha Bažanta 
a Marty Dobrotkové nad pozicí kronikáře ve vlastním díle a nad problé-
mem pravdivosti kronikářských výpovědí. Znalec českého venkova raného 
novověku Eduard Maur upozornil na bohatství a pestrost lidových kronik 
z let 1740–1830, Marie Macková se pomocí klášterních kronik pokusila 
odkrýt myšlenkový svět redemptoristů a voršilek v 19. století.

Závěr konference náležel 20. století a kronikám, které byly vedeny ex 
officio. Zájmu duchovních o vedení farních kronik ve volyňském vikariátu se 
věnoval Libor Staněk, na obecní kroniky (původně pamětní knihy obecní) 
na Vysočině a jejich reflexi celonárodních „velkých“ dějin (od roku 1918 
do roku 1989) se zaměřil Martin Šikula. Poukázal tím na záslužnou, byť 
mnohdy nedoceňovanou práci obecních kronikářů. Konferenci zakončili 
Kateřina Charvátová a Petr Čornej. Zatímco K. Charvátová se pokusila 
shrnout střípky našich znalostí o Otovi Durynském, její kolega připomněl 
hlavní cíle kolokvia. Přestože v referátech nechyběly pokusy o odkrytí 
způsobu myšlení autorů kronik, jejich záměrů, politických i společenských 
názorů, či předloh, z nichž čerpali, nepokusil se nikdo o definování kroniky 
jako svébytného žánru. K tomu bych dodal, že při tak širokém chronolo-
gickém i tematickém rozpětí to skoro ani nebylo možné. Kdyby se snad 
na toto kronikářské kolokvium mělo v budoucnu navazovat, přimlouval 
bych se za užší vymezení tematiky. Tím rozhodně nechci snižovat vědec-
kou hodnotu většiny příspěvků, jejichž finální podobu zájemci naleznou 
v časopisech Mediaevalia Historica Bohemica a Středočeský sborník historický. 

Zdeněk Žalud

Sto ročníků časopisu Slovanský přehled
Periodikum Slovanský přehled patří k nejstarším vědeckým časopi-

sům v České republice. V současné době se zaměřuje se na dějiny střední, 
východní a jihovýchodní Evropy. Dříve však byla jeho tematika širší: Slo-
vanský přehled byl založen roku 1898 literárním vědcem Adolfem Černým, 
aby přinášel v prvé řadě aktuální informace ze širokého spektra kulturně 
civilizačního prostředí slovanského světa. Adolf Černý byl po řadu let jeho 
redaktorem i vydavatelem. V roce 1931 kvůli Černého zhoršujícímu se 
zdravotnímu stavu převzali redakční práce historik Jan Slavík a jazykově-
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dec Antonín Frinta. Vydavatelství však zůstalo Černému, a to až do roku 
1939. V době druhé světové války, podobně jako za první světové války 
(až do roku 1924) Slovanský přehled nevycházel. V roce 1946, kdy bylo 
jeho vydávání po druhé světové válce obnoveno, se ujal jeho vydávání 
Slovanský výbor Československa v čele se Zdeňkem Nejedlým. Nejedlý 
se také stal po únorových událostech roku 1948 jeho hlavním redaktorem. 
Následkem politických a personálních změn byl Slovanskému přehledu 
určen propagandistický směr. To však netrvalo dlouho. Záhy se v něm 
začaly opět objevovat vědecké články ze širokého spektra slavistických 
disciplín. Tato skutečnost se ještě zvýraznila po roce 1961, kdy se jeho 
vydávání ujal Slovanský ústav ČSAV. Ten byl ale na konci roku 1963 
zrušen. Z jeho historického oddělení vznikl k 1. lednu 1964 Ústav dějin 
evropských socialistických zemí ČSAV. Slovanský přehled se stal jeho ča-
sopisem, a tak se postupně profiloval do podoby odborného historického 
periodika, jímž je doposud. Od roku 1993 je časopis vydáván Historickým 
ústavem Akademie věd ČR.

V souvislosti s dnes vydávaným Slovanským přehledem je nutno 
upozornit, že v roce 1955 vznikla, a to především přičiněním brněnského 
historika prof. Josefa Macůrka, ročenka Slovanské historické studie, tedy 
časopis s jednoznačným zaměřením na historickou, resp. historicko-sla-
vistickou tematiku. Každoroční vydávání Slovanských historických studií 
přerušil až rok 2010, kdy z formálních důvodů splynuly se Slovanským 
přehledem. Nadále si však uchovávají svůj jistý svéráz: vycházejí jako jeho 
páté (od roku 2014 třetí) číslo, v němž jsou uveřejňovány delší analytické 
studie oborově zásadního významu.

V roce 2014 vychází stý ročník Slovanského přehledu. U příležitosti 
tohoto významného výročí se výrazně proměnila grafická podoba časopisu. 
Nová obálka přitom souzní s podobou Českého časopisu historického, 
rovněž vydávaného Historickým ústavem AV ČR. V souvislosti s jubile-
em připravili redaktoři časopisu výstavu mapující jeho historický vývoj 
a proměny jeho místa ve struktuře českých odborných časopisů. Vernisáž 
výstavy se uskutečnila mj. za účasti velvyslankyně Slovinska v ČR a před-
sedy Akademie věd ČR v pondělí 6. října 2014 v sídle Akademie věd 
ČR v Praze na Národní třídě. Zde byla umístěna do 24. října a po svém 
skončení přenesena do Národní knihovny ČR, kde je možné ji shlédnout 
do 10. ledna 2015. Na jaře 2015 ji zájemci budou moci vidět také v Brně 
v Moravské zemské knihovně.

Následující den po vernisáži výstavy 7. října 2014 uspořádal Historický 
ústav AV ČR v Praze Dejvicích ve vile Lanna rozšířené slavnostní zasedání 
vědecké a redakční rady Slovanského přehledu. Navštívila jej řada hostů 
z odborné slavistické, historické i politické praxe, mj. slovenský velvyslanec 
v ČR Peter Weiss. Zasedání bylo zahájeno referátem místopředsedy AV ČR 
Pavla Barana, upozorňujícím na aktuální potřebu studia dějin střední,  



541

K R O N I K A

východní a jihovýchodní Evropy a problematiky slovanství, v jehož pozná-
vání má Slovanský přehled dlouhou pozitivní tradici i mimořádné posta-
vení. Účastníky přivítala rovněž ředitelka Historického ústav AV ČR Eva 
Semotanová, která mj. zdůraznila úlohu HÚ AV ČR při vydávání odborných 
periodik, zejména Slovanského přehledu. Emeritní ředitel HÚ AV ČR Ja-
roslav Pánek provedl kritickou sondu do stávajícího studia dějin střední, 
východní a jihovýchodní Evropy, srovnal je s výsledky a úrovní české 
egyptologie a nastínil klady i problémy analytických prací prezentovaných 
na stránkách Slovanského přehledu. Historický vývoj časopisu připomenul 
ve svém vystoupení jeden z hlavních redaktorů Ladislav Hladký. Následu-
jící příspěvky členů redakční rady Slovanského přehledu Evy Irmanové, 
Jiřího Friedla, Františka Šístka, Radomíra Vlčka, Emila Voráčka a Marcela 
Černého vytvořily obraz geneze, vývoje, stávající podoby a míry sledování 
polonistiky, slovakistiky, rusistiky, sovětologie, balkanistiky, hungaristiky 
a bulharistiky na stránkách Slovanského přehledu. Ačkoli se jednalo o re-
kognoskační vystoupení, vyplynula z nich, podobně jako z předchozích 
příspěvků, řada podnětů pro další redakční i autorskou práci. Zvláštní 
postavení mělo další vystoupení druhého hlavního redaktora Slovanského 
přehledu Radomíra Vlčka, věnující se místu, které v minulosti zaujaly v ča-
sopisu dějiny historické slavistiky a teorie slavistiky. Vyplynulo z něj totiž, 
že ačkoli zmíněným tématům věnoval Slovanský přehled od samotného 
počátku mimořádnou pozornost, v současnosti stojí zcela stranou. Není to 
vinou periodika, ale skutečnosti, že těmto vědním disciplínám je v českém 
prostředí věnována minimální pozornost. Přitom, jak vyplynulo z Vlčkova 
vystoupení, mohou v mnohém přispět k profilování moderní české slavi-
stiky a jejímu tematickému mezioborovému zaměření na areálová studia. 
Zvláštní pozornost účastníků jednání vyvolal závěrečný referát ředitele 
Slovanské knihovny Lukáše Babky, který seznámil s rozmanitými mož-
nostmi prezentování Slovanského přehledu v mezinárodních databázích 
a vyzval redakci k výraznější aktivitě při zapojování časopisu do těchto 
databází. Jejich prostřednictvím se totiž jednotlivé studie i časopis jako 
celek dostanou k výrazně širšímu okruhu (i zahraničních) badatelů než 
tištěný text. Po odborné části zasedání následovalo společenské setkání, 
během něhož pokračovalo jednání v neformálních diskusích. I z nich vy-
plynulo, že problematika dějin střední, východní a jihovýchodní Evropy je 
v českém prostoru mimořádně aktuální a že je třeba ji v duchu moderních 
světových metodologických i tematických trendů nadále rozvíjet. Slovanský 
přehled má v nové podobě, které se ve svém stém ročníku dočkal, všechny 
předpoklady pro její prezentování a propagování.

Lenka Vlčková Kryčerová
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XXIX. mezinárodní komeniologické kolokvium „Hus, Komenský 
a česká reformace“

Ve dnech 15.–16. října 2014 se v Muzeu J. A. Komenského v Uher-
ském Brodě uskutečnilo již dvacáté deváté mezinárodní komeniologické 
kolokvium. Téma letošního setkání komeniologů avizovalo 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa v nadcházejícím roce. Jednotlivé přednášky se 
proto dotýkaly širších souvislostí odkazu Jana Husa a Jana Amose Komen-
ského v českých a evropských dějinách.

Zahájení dvoudenního komeniologického jednání proběhlo ve Slou-
povém sále uherskobrodského muzea, několik slov na místě pronesli ředitel 
pořádající instituce Pavel Popelka, dále zástupkyně Ministerstva kultury ČR 
Věra Sejkorová a také Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře. 
Po úvodních proslovech si účastníci kolokvia prohlédli putovní výstavu 
„Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, jež byla instalována v místě zahájení 
kolokvia.

Vědecké zasedání, rozdělené do tří přednáškových bloků, pak pro-
bíhalo ve velkém sále Domu dětí a mládeže v objektu muzea. První blok 
přednášek moderoval Petr Zemek, který též v zastoupení přednesl referát 
absentujícího Miloslava Pojsla (Hereze nebo svobodná cesta k Bohu). Dalším 
řečníkem byl Vít Hlinka, jenž na zvolených příkladech představil escha-
tologické myšlenky v době Husově (Hus a eschatologie). Ve druhém bloku 
za předsednictví Vladimíra Urbánka představil Jiří Just autory z řad jednoty 
bratrské reflektující osobnost Jana Husa (Jan Hus v historické a obnovené jed-
notě bratrské  ), na něj navázal svým příspěvkem Petr Melmuk (Hus a husitství 
v recepci české reformace 17. a 18. století  ), do dobové letákové problematiky 
pak posluchače zasvětila Jana Hubková (K podobám a rolím M. Jana Husa 
na stránkách letákových tisků 16. a 17. století  ). Ve třetím bloku za předsed-
nictví Jany Uhlířové zazněly čtyři cizojazyčné přednášky. Německý teolog 
Manfred Richter přečetl v zastoupení text polského slavisty Romana Mnicha 
(„Exustus non convictus“: Hus und Hussiten bei den Ostslawen), který rovněž 
zasvěceně okomentoval vlastními slovy. Dále přednášela polská literární 
historička Danuta Szymonik (Die Reformation der Kirche und Gesellschaft bei 
Hus und Comenius), na niž navázal opět Manfred Richter se svým podnětným 
příspěvkem (Comenius – Vordenker der Vollendung aller Reformationen des 
2. Jahrtausends). Poslední řečníkem byl polský literární historik Andrzej 
Borkowski, který představil obraz Jana Husa v díle polské spisovatelky 
Marie Konopnické (The Image of John Hus in Mary Konopnicka’s Poetry).

Večer prvního dne komeniologického kolokvia byl zpestřen kulturním 
programem. Ve Sloupovém sále muzea byla za odborného vedení Pavla 
Popelky představena repríza pořadu Mezinárodního festivalu Strážnice 
2014 s názvem „Na kraj Ameriky. Vystěhovalectví do Ameriky ve slovácké 
lidové písni“. Po národopisně laděné vložce program volně pokračoval 
v prostorách muzejního atria.
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Také druhý den komeniologického kolokvia představil tři přednáško-
vé bloky. Prvý blok moderoval Jiří Beneš, přednášeli následující referenti: 
Jiří Žůrek představil obraz Jana Husa v díle významného moravského 
sběratele rukopisů a starožitností Jana Petra Cerroniho (Hus v Cerroniho 
díle Scriptores Regni Bohemiae), slovenský historik a teolog Libor Bernát 
posluchače seznámil se zmínkami o Janu Husovi v odborné práci kome-
niologa Jána Kvačaly (Ján Kvačala jako husitolog), Martin Steiner zhodnotil 
Komenského smýšlení o Husovi (Obraz Jana Husa v díle J. A. Komenského). 
Po diskuzi a krátké přestávce následoval další blok referátů za opětného 
předsednictví Jiřího Beneše. Radim Červenka ve svém příspěvku porovná-
val nazírání hříšného člověka ve spisech vybraných nekatolických autorů 
16. a 17. století (Hříšný člověk v dílech utrakvistických autorů a v Labyrintu 
J. A. Komenského), Kateřina Šolcová poté představila pojetí přirozenosti 
umění v díle Komenského generačního druha Alsteda a jiných autorů (My-
šlenka přirozenosti umění v díle Johanna Heinricha Alsteda), německý badatel 
Bernhard Stalla zhodnotil význam vlivu husitského školství na Komenského 
pedagogické myšlení (Der Reformator Jan Hus und der Einfluss der hussitischen 
Schulen auf das Denken von Comenius für die pädagogische Erneuerung und 
Reform der Schulen). Poslední přednáškový blok XXIX. komeniologického 
kolokvia byl moderován Martou Bečkovou. Přednášku ruského bohemisty 
Georgije Melnikova (Husitství a jeho dědictví v koncepci českého státu Pavla 
Stránského) proslovil v zastoupení Petr Zemek, ruská badatelka Svetlana 
Marčukova pojednala o vývoji pedagogiky dialogu mezi první polovinou 
15. a druhou polovinou 16. století (Die Entwicklung des Dialogspädagogik 
von Hus bis Comenius), Vít Machálek ozřejmil význam Husa a Komenského 
v Masarykově pojetí českých dějin (Hus a Komenský v Masarykově ideologii 
českých dějin), závěrečný odborný příspěvek srovnávající rétoriku obou 
myslitelů prezentoval Jiří Beneš (Husova Řeč o míru a Komenského irénismus). 
Před oficiálním zakončením kolokvia si organizátoři připravili drobné pře-
kvapení – fotografickou prezentaci populárně naučného programu „Po sto-
pách Komenského“ od středoškolského pedagoga Stanislava Melichara.

XXIX. mezinárodní komeniologické kolokvium přineslo i tentokrát 
významné plody současného komeniologického bádání. Při formálních 
i neformálních setkáních se opět setkali zástupci různých vědních oborů 
– historici, teologové, filozofové, teoretici pedagogiky i jiní. Fakt, že se 
letošního kolokvia zúčastnili nejen domácí badatelé, ale také odborníci 
z Japonska, Nizozemí, Německa či Ruska, vypovídá o stálém mezinárod-
ním významu tradičního komeniologického rokování v Uherském Brodě.

Lukáš F. Peluněk
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Sedmdesátník Bohumír Smutný: mezibilance
Kdo zná osobně doc. PhDr. Bohumíra Smutného, Dr., čte jeho díla 

a sleduje jeho další různorodé aktivity, zdráhá se pochopit, že tento či-
norodý muž právě vstoupil do osmého decennia svého života. Pokoušet 
se o jakousi bilanci jeho díla v sedmdesáti, zvláště když se vám jubilant 
svěřil se svými dalšími plány a projekty, by bylo pošetilé. Nicméně – přece 
jen bych se pokusil o jakousi mezibilanci toho segmentu jubilantova díla, 
který je v něm dominantní a podle mého soudu nejpřínosnější – totiž hos-
podářských dějin. Profese archiváře v jednom z nejvýznamnějších českých 
historických archivů samozřejmě způsobila, že rozsah jeho vědeckých 
zájmů, často diktovaných na jedné straně bohatstvím jím spravovaného 
archivu, na druhé straně společenskou poptávkou, byl velmi různorodý 
(od monografií osobností přes historii institucí až po syntézy některých 
moravských měst včetně Brna). Tomu by měli věnovat pozornost histori-
kové povolanější. Své zamyšlení nad dílem docenta Smutného proto zúžím, 
jak už bylo poznamenáno, na jeho podíl na rozvoji české hospodářské 
historiografie v posledních desítiletích 20. a na počátku 21. století.

Jubilant měl to štěstí, že v letech, kdy sedal do škamen historické 
katedry Filozofické fakulty Masarykovy (tehdy Purkyňovy) univerzity jako 
poznání chtivý student, tj. v letech 1961 až 1966, byly brněnský univer-
zitní historický ústav i dislokovaná pobočka Historického ústavu ČSAV 
pracovišti, na nichž se soustředila početná a také kvalitní silná skupina 
historiků, jejichž badatelským polem byly hospodářské dějiny. Bezděčně 
se tak navazovalo na předválečnou tradici, založenou v Brně profesorem 
Františkem Hrubým, který jako vůbec první z moravských historiků učinil 
hospodářské dějiny Moravy jedním z pevných pilířů své dějinné koncepce 
a zejména svou studií o režijním hospodaření feudálního velkostatku (1924) 
podstatným způsobem přispěl ke změně diskurzu o raném novověku. 
Na fakultě měl Smutný možnost seznámit se nejen s díly, ale také osobně 
s řadou historiků, kteří učinili předmětem svého bádání hospodářský seg-
ment dějinného procesu. Působil zde například prof. Jindřich Šebánek, 
v té době již jako přední znalec středověké diplomatiky, ale také autor 
ve své době (na počátku 30. let 20. století) jedinečné a průkopnické práce 
o textilních manufakturách moravských Kouniců. Jeho generační druh, 
profesor slovanských dějin Josef Macůrek tehdy publikoval výsledky svých 
mnohaletých výzkumů o valašské kolonizaci, fenoménu, který výrazným 
způsobem změnil hospodářské poměry v zemích, jimiž procházel „karpat-
ský oblouk“, a krátce před Smutného příchodem na fakultu se etabloval 
i na mezinárodní úrovni jako výrazný hospodářský historik svým referátem 
o přechodu od feudalismu ke kapitalismu na XIe Congres international des 
sciences historiques ve Stockholmu (1960). O slovo se tehdy hlásila i mladá 
generace, programově zaměřená na hospodářské dějiny: Josef Válka svými 
pracemi o hospodářské politice šlechtického velkostatku, František Mainuš 
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průkopnickými studiemi o textilních manufakturách a raně novověkých 
obchodních stycích na Moravě a ve Slezsku, Zdeněk Konečný o průmyslo-
vém podnikání na Moravě v éře monopolního kapitalismu a Ctibor Nečas 
pracemi o pronikání českého kapitálu do hospodářsky podvyvinutých 
oblastí Balkánu a o bankách v českých zemích.

Bádání v oboru hospodářských dějin se intenzivně pěstovalo také 
v brněnské pobočce Historického ústavu ČSAV. Vedle Františka Matějka 
a Jiřího Jiráska, jejichž výzkumy byly zaměřeny na fungování raně novo-
věkého zemědělství a jeho proměny v souvislosti s nástupem moderni-
začních procesů v 18. století, tu nejpřednější místo zaujali dva generačně 
i názorově si blízcí mladí badatelé – Jaroslav Marek a Jaroslav Mezník. 
Předmětem jejich zájmu se stala města: Mezníkovi především pozdně stře-
dověká, Markovi města v raném novověku. V popředí jejich pozornosti stála 
problematika městského majetku, migrací do středověkých měst, proměn 
struktur jejich populace, dějiny patriciátu apod. Výčet těch, kterým byly 
hospodářské dějiny např. jen dočasným předmětem zájmu, by mohl dále 
pokračovat. Brno tehdy představovalo v československé historiografii jednu 
z nejsilnějších pozic hospodářského dějepisectví.

Z učitelů brněnské katedry historie byl Smutnému nejen generačně, 
ale zřejmě i mentálně nejbližší tehdejší asistent (od r. 1960), pozdější pro-
fesor Jan Janák. Janákův vliv na formování Smutného vědeckého profilu 
ovšem neskončil Smutného studijními léty. Trval i nadále, i v době, kdy 
Smutný pracoval jako archivář. Spojoval je společný zájem o hospodářské 
dějiny Moravy a v jejich rámci především zájem o různé fáze vývoje indus-
trializace země. Na své univerzitní učitele Františka Mainuše a Jana Janáka 
navázal Smutný jednak ve smyslu meritorním, jednak metodicky. Vliv obou 
přivedl Smutného k tematice nástupu, rozvoje a postupné dominance tzv. 
sekundárního (industriálního) sektoru v ekonomickém rozvoji Moravy 
a Slezska. Z toho se odvozoval jeho zájem o rané fáze industrializačního 
procesu, orientovaný především na textilní a potravinářská odvětví. Meto-
dicky navázal na své učitele v tom smyslu, že ve svých pracích, na principu 
důsledné excerpce a interpretace primárních pramenů, usiloval o vytvoření 
tezauru historických faktů utvářejících a současně reflektujících indus-
trializační procesy. Náznaky směru, kterým se bude ubírat jeho vědecké 
snažení, přinesla už jeho rigorózní práce (1969) Manufakturní podnikání 
Jana Ludvíka Chamaré v Potštejně. Krátce nato jej, jako ostatně desítky jeho 
kolegů-historiků, stihla politická perzekuce totalitního režimu, provázená 
zákazem výkonu povolání a publikování výsledků práce. Zásluhou Vladimí-
ra Wolfa, tehdy podnikového archiváře trutnovského Texlenu, a Jaroslava 
Šůly, pracovníka Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí, se 
vytvořila skupina historiků (z velké části právě těch, kterým totalitní režim 
znemožňoval výkon povolání a práci v akademických institucích) zamě-
řených na dějiny textilního průmyslu v českých zemích. K nim patřil také 
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Smutný. Na této neoficiální pololegální bázi pak mohl pokračovat ve svých 
bádáních o hospodářských dějinách, byť si musel na živobytí vydělávat 
nejprve jako dělník, posléze jako korektor. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století proto tematika dějin textilního průmyslu zaujala 
první místo v okruhu Smutného vědeckých zájmů. Právě z této doby 
pochází značné množství jeho kvalitně a na základě primárních pramenů 
zpracovaných studií o dějinách různých textilních firem, podnikatelských 
rodin a rodů. Bibliografie jeho prací z těchto let čítá desítky významných 
položek. Po pádu totalitního režimu se Smutný mohl vrátit ke své profesi 
archiváře v Moravském zemském archivu a k pedagogické činnosti na Ma-
sarykově univerzitě v Brně. V r. 1996 předložil k obhajobě dizertační práci 
Hospodářská politika habsburské monarchie ve vztahu k českému plátenictví 
mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou (Otto Ludvík Loscani a Jan Ludvík 
Harbuval a Chamaré) a v r. 2000 habilitační spis Potštejnská manufaktura 
na česko-kladském pomezí, na jehož základě získal venia docendi. 

Po pádu totalitního režimu se mnohé změnilo i v historické vědě. 
Do popředí zájmu historiků se vklínila dříve tabuizovaná, případně nežá-
doucí témata. Dosti neblaze se tato změna dotkla také českého hospodář-
ského dějepisectví. Zájem o atraktivní témata zejména z politických a kul-
turních dějin byl provázen odklonem historiků od hospodářsko-historické 
problematiky, řady hospodářských historiků znatelně prořídly a témata 
z hospodářských dějin pomalu mizela ze stránek vědeckých periodik 
a plánů nakladatelství. Bohumír Smutný, vzdor své dispoziční mnoho-
strannosti, zůstal hospodářským dějinám věrný. Po předčasném odchodu 
prof. Janáka zůstal v Brně a na Moravě jedním z nemnoha protagonistů 
ekonomické historiografie. 

Smutný v této převratné době nepodlehl vábení některých nových 
metodických směrů v hospodářské historiografii (cliometrie, new economic 
history, percent story aj.) a zůstal věren tradičnímu hospodářskému děje-
pisectví, spíše nakloněnému studiu mikroekonomických procesů a subjektů 
ekonomických aktivit. V souladu se vzrůstajícím zájmem o dějiny elit 
se Smutného vědecký zájem posunul směrem k bádání o dějinách podni-
katelstva a podnikání. Na počátku nového tisíciletí byl vyzván ke spolupráci 
na projektu Historické encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, reali-
zovaném v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity. 
Této spolupráce se zhostil zpracováním několika desítek biogramů podnika-
telů nebo podnikatelských rodů, zejména z oblasti Brněnska a východních 
Čech. V návaznosti na tento projekt pak několik let připravoval dílo svým 
způsobem nejen v české historiografii jedinečné – biografický slovník 
osobností a rodin podílejících se na podnikání v jednom z průmyslově 
nejvýznamnějších měst někdejší habsburské monarchie a poté Českoslo-
venska – Brně (Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948, 2012). Mám 
za to, že toto dílo lze oprávněně považovat za mezník autorovy vědecké 
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tvorby. Zfruktifikoval v něm své bohaté zkušenosti archiváře, což se odráží 
v neobyčejně široké a různorodé pramenné základně, i zkušenosti hospo-
dářského historika, vědomého si komplikovaných vztahů a provázaností 
podnikatelského prostředí nejen s obecným klimatem ekonomickým, ale 
také společenským, politickým a kulturním.

Jak tedy tato „mezibilance“ vymezuje místo doc. PhDr. Bohumíra 
Smutného, Dr., v brněnské, resp. moravské hospodářské historiografii? 
Jubilant se výrazně profiloval jako důstojný pokračovatel toho směru 
moravské ekonomické historiografie, který byl v 50. a 60. letech 20. století 
inaugurován osobností Františka Mainuše. Jestliže Mainuš založil široce 
pojaté bádání o tzv. manufakturním stadiu vývoje průmyslu zejména v tex-
tilních oborech, prof. Janák se zasloužil o zpracování hospodářského vývoje 
a zvláště industriálního sektoru v dalších fázích moderní industrializace, 
spojuje přístup makroekonomický s bádáním o historii mikroekonomických 
procesů. V této linii pokračoval i Smutný, když viditelně zdůraznil význam 
výzkumu subjektů ekonomických aktivit, tj. podnikatelů, resp. podnika-
telských rodin. Ještě jednu sféru Smutného aktivit chci do mezibilance 
zahrnout: tou je jeho podíl na přípravě nových vědeckých pracovníků 
v oboru hospodářských dějin. Působí aktivně již déle než deset let jako 
člen oborové rady doktorského studia hospodářských a sociálních dějin 
na Ostravské univerzitě, je členem státní zkušební komise pro doktorské 
zkoušky a častým, byť přísným oponentem doktorských dizertací. 

Milan Myška

80 let profesora Miloše Trapla
Po deseti letech máme novou příležitost vrátit se k osobnosti a dílu 

PhDr. Miloše Trapla, CSc.,1 nyní už emeritního profesora Katedry historie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, historika, který patří 
ke druhé generaci budovatelů tamního akademického pracoviště historie, 
a v současné chvíli je snad jeho nejvýznamnějším reprezentantem před ši-
rokou veřejností. Dne 15. ledna 2015 totiž v rodinném prostředí a společně 
s širokým okruhem přátel, spolupracovníků a žáků oslaví své osmdesátiny. 
Tato skutečnost je nepochybně výzvou alespoň ke krátké připomínce. Co 
napsat, abychom se příliš neopakovali?

První věc, kterou chceme připomenout, je Traplova pokračující píle 
ve sféře historického bádání. Jeho bibliografie za posledních deset let, 
mezi 70. a 80. rokem života, vykazuje 75 položek, mezi nimiž je např. 
spoluautorství sedmi vědeckých monografií a podíl na jedenácti kolek-
tivních monografiích, do nichž zahrnujeme také dějiny městských lokalit 

1 M a r e k ,  Pavel: Životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. ČMM 123, 2004, 
s. 603–606; t ý ž :  Životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Acta Universitatis Pa-
lackianae Olomucensis, Politologica 4, 2005, s. 261–272.
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na Moravě (např. Olomouc, Uničov, Hustopeče). Tematicky se nadále 
věnuje pu blikační činnosti v oblasti dějin českého politického katolicismu 
a politického stranictví, která se dnes jeví jako profilující pro jeho osob-
nost historika. I když úsilí v této sféře se může jevit jako jisté opakování 
toho, co napsal už dříve, jedná se o optický klam. Jeho syntetizující práce 
sledují cíl opravit, doplnit a zpřesnit závěry starších výzkumů z doby, kdy 
z ideologických důvodů nebylo možno vyslovit celou objektivní pravdu. 
Zde bychom v první řadě jmenovali rozsáhlou, téměř stopadesátistrán-
kovou kapitolu nazvanou Český politický katolicismus v letech 1918–1938, 
uveřejněnou v kolektivní monografii Český politický katolicismus 1848–
2005,2 s níž korespondují sice rozsahem menší, ale náročně strukturované 
kapitoly o českém politickém katolicismu v letech první a třetí republiky 
a v emigraci, otištěné v kompendiu z roku 2005 Politické strany.3 Obdob-
ný, shrnující charakter má také kapitola v obsáhlém přehledu českých 
církevních a náboženských dějin 20. století, kterou vydalo mnichovské 
Collegium Carolinum v roce 2009.4 Tohoto druhu je i prozatím poslední 
Traplova práce o ČSL v letech první republiky, která je součástí kolektivní 
monografie o českém politickém katolicismu v letech 1848–1989, připra-
vené v němčině k vydání ve Spolkové republice Německo v roce 2015. 
Z okruhu biograficky zaměřených prací prof. Trapla je nutné vyzdvihnout 
autorovo úsilí o pravdivý výklad života a díla msgre ThDr. h. c. Jana 
Šrámka jako klíčové postavy moravského a československého politického 
katolicismu. Tato postava prochází zcela logicky vlastně celým Traplovým 
výzkumem politického katolicismu v Československu, protože je od zmí-
něného tématu neodmyslitelná. Na druhé straně Miloš Trapl svými stu-
diemi prokázal, že Šrámek je nejen relevantní postavou českého politic-
kého katolicismu, ale plným právem ho také můžeme označit za státníka. 
Ve skryté polemice s historiky majícími tendenci ke zlehčování postavy 
katolického kněze Trapl Šrámka interpretuje jako tvůrce moderní masové 
politické strany, který na počátku první republiky dovedl svým taktickým 
umem provést politický katolicismus krizovým obdobím ve společnosti 
a z ostrakizovaného nepřítele, vystupujícího s apologií katolické církve, 
udělal jednu z pevných opor československé meziválečné demokracie. 
V době, kdy se ke svému zakladateli obrátili zády i vůdcové obrozené 

2 F i a l a ,  Petr –  F o r a l ,  Jiří –  K o n e č n ý ,  Karel –  M a r e k , 
Pavel –  P e h r ,  Michal –  T r a p l ,  Miloš: Český politický katolicismus 1848–2005. 
Brno 2008, s. 171–324.
3 T r a p l ,  Miloš: Československá strana lidová [1918–1938]; Československá strana lidová 
[1945–1948]; Politické strany v exilu [1948–1989]. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel a kol.: Politické 
strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. 1–2. 
Brno 2005, s. 655–681, 1175–1188, 1343–1345.
4 T r a p l ,  Miloš: Der tschechische politische Katholizismus. In: Handbuch der Religions- 
und Kirchengeschichte der böhmischen Ländern und Tchechiens im 20. Jahrhundert. Hgg. 
Martin Schulze Wessel – Martin Zückert. München 2009, s. 101–114.
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ČSL a kdy v letech totalit došlo ke zničení osobních dokumentů ze Šrám-
kovy činnosti, Trapl pečlivě sbíral informace o jeho životním díle, které 
mohl využít až v letech po politickém převratu roku 1989. V roce 1995 
Trapl dostal příležitost zúročit své poznatky a napsal první vědeckou 
monografii o Šrámkovi. V dalších letech se významně podílel na průbě-
hu olomouckých šrámkovských mezinárodních vědeckých konferencí 
a v roce 2014 toto úsilí završil monografií Politik dobré vůle, kterou nedáv-
no vydalo pražské nakladatelství Vyšehrad.5

Stejně jako s českým politickým katolicismem bude jméno Miloše 
Trapla trvale spojeno s jeho podílem na vydání 17 svazků Historického mís-
topisu Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Projekt můžeme směle označit 
za unikátní dílo trvalé ceny. S Josefem Bartošem a Jindřichem Schulzem 
přímo napsal v letech 1972–2011 jeho 14 svazků, ale skryté nezasvěce-
nému pozorovateli zůstává jeho velké organizační úsilí o vydání, právem 
označované za skvělou diplomacii. Shodou okolností v době, kdy hrozilo, 
že dílo zůstane nedokončeno, Traplovi připadl úkol a zásluha, že v roce 
2011 byl záměr vydáním místopisu Ostravska završen.

Velmi podstatná část Traplova úsilí jako autora a organizátora v po-
sledních letech směřuje k upevnění a dalšímu rozvinutí Centra pro exilová 
studia na FF UP v Olomouci, které už dvacet let řídí. Díky jeho skvělé 
pověsti v zahraničí se instituci daří získávat archivní materiály z fondů 
exilových spolků a organizací a z pozůstalostí jednotlivců. Proto jeho pu-
blikační činnost může navazovat na vědecké práce z přelomu tisíciletí. Jen 
výběrově upozorníme na monografii o exilovém hnutí ve Švýcarsku6 a sérii 
studií o Bohumilu Laušmanovi.7 Aktuální je Traplův podíl na výzkumu 
československého exilu v Austrálii.8 

Poměrně značné zastoupení v Traplově bibliografii za posledních de-
set let mají nekrology, vzpomínky na kolegy, články napsané při příležitosti 
výročí spolupracovníků a medailony osobností. Není to přirozeně nijak 
náhodné, protože věk vybízí k bilancování a ohlédnutí se zpátky. Naho-

5 T r a p l ,  Miloš –  K o n e č n ý ,  Karel –  M a r e k ,  Pavel: Politik dobré 
vůle. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Praha 2013. 
6 T r a p l ,  Miloš –  K o u ř i l ,  Miloš –  S k o u p ý ,  Arnošt: Československý 
exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945–1989. Olomouc 2004. 
7 B u r e š o v á ,  Jana –  T r a p l ,  Miloš: Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana 
do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. In: Emigrace. Sborník historických prací Centra pro 
československá exilová studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Olomouc 2006, s. 55–
67; t i t í ž :  Jugoslávská etapa Laušmanova exilu. In: Emigrace. Sborník historických prací 
Centra pro československá exilová studia 2. Olomouc 2008, s. 69–94; t i t í ž :  Materiály 
k emigraci Bohumila Laušmana v Jugoslávii. In: Československý exil 1938–1989 v zahraničních 
archivech. Sborník z vědecké konference 21.–22. 11. 2007 na Univerzitě obrany Brno. Brno 
2008, s. 65–82; t i t í ž :  Bohumil Laušman. Proměny života sociálně demokratického politika 
s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc 2009. 
8 Srov. např. B u r e š o v á ,  Jana –  T r a p l ,  Miloš: Obraz československého 
emigrantského prokomunistického spolku ve druhé polovině 20. století – Československý kroužek 
v Sydney v Austrálii. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, 2013, s. 89–107. 
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dilá proto není ani skutečnost, že v roce 2014, tedy v předvečer Traplova 
životního jubilea, Univerzita Palackého vydala muži, vědci a pedagogovi, 
který s ní spojil půl století svého života, vzpomínky. Miloš Trapl je nazval 
Můj život s historií. 9 Autor nám předkládá osobní vidění svého životního 
příběhu, od mládí prožitého v rodině pedagoga a univerzitního profesora 
Miloslava Trapla v Hustopečích a v Brně, přes vysokoškolská studia češtiny 
a dějepisu na Vysoké škole pedagogické v Olomouci a první zaměstnání 
na Krajské archivní správě a v muzeu, až po nástup do Kabinetu regionál-
ních dějin na FF UP v roce 1964, na níž prožil mnoho dobrého, ale i zlého. 
Pokud by čtenář čekal líčení nějakých senzací a pikantních příběhů, bude 
zklamán. Traplovy memoáry jsou totiž odrazem jeho duše a mysli, která je 
shovívavá k chybám druhých, nikoho nesoudí, autor je v nich noblesním, 
vtipným a vlídným gentlemanem. Je schopen přiznat i své lidské slabosti, 
současně však dokazuje, že umí užívat si života ve všech jeho polohách. 
Vzpomínky dotvářejí profil učeného a sečtělého muže vybaveného mi-
mořádnou pamětí, erudovaného znalce dějin 20. století (přirozeně nejen 
tohoto dějinného úseku), jemuž se podařilo skloubit zaujetí pro vědu se 
smyslem pro vysokoškolské pedagogické působení. Mimořádná vstřícnost, 
ochota pomáhat a zajímat se o život jiných, schopnost evokovat uvolněnou 
a inspirující atmosféru přitahovala zájem posluchačů, kteří stáli o to, aby 
jím mohli být vedeni, pařili k jeho mladým spolupracovníkům a nakonec 
v řadě případů i přátelům.

Soužití prof. Miloše Trapla s historií a nakonec i s univerzitou a his-
torickou obcí pokračuje. Přejme si, aby tomu tak bylo co nejdéle, ku pro-
spěchu jeho, ale i našemu. Ad multos annos!

Pavel Marek

Návštěva představitelů Matice srbské v Brně a smlouva o vzájemné 
spolupráci 

Ve dnech 21. a 22. března 2014 hostila Matice moravská v Brně 
představitele nejstarší matice – Matice srbské z Nového Sadu. Naše pozvání 
přijali její předseda profesor Dragan Stanić a generální sekretář docent 
Džordže Džurić. Po přivítání hostů předsedou a několika členy výboru 
Matice moravské v dočasném sídle společnosti v Brně na Solniční 12 po-
kračoval oficiální program jednání v pátek 21. března v poledních hodinách 
v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Slavnostního zasedání, v jehož rámci proběhla prezentace sborníku 
Od Moravy k Moravě a především došlo k podpisu smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi Maticí srbskou a Maticí moravskou, se osobně účastnila 
paní Gordana Duplančić-Mihajlović, první velvyslanecký rada Velvyslanectví 

9 T r a p l ,  Miloš: Můj život s historií. (Paměť UP, sv. 5). Olomouc 2014.
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Srbské republiky v Praze. V úvodu zasedání předsedové obou matic – pro-
fesor Dragan Stanić a profesor Jiří Malíř – ve svých projevech zdůraznili 
potřebu a přínos zdárně se rozvíjející spolupráce mezi oběma společnostmi. 
Člen výboru MM docent Ladislav Hladký v následném vystoupení představil 
výše uvedený sborník, který je v pořadí druhým publikačním výstupem 
spolupráce obou matic v posledních několika letech. Poutavě přiblížil jeho 
obsah, který tvoří jedenadvacet příspěvků předních českých a srbských 
odborníků z řad historiků, lingvistů a literárních vědců. V následném vy-
stoupení jednatel Matice moravské doktor Bronislav Chocholáč upozornil 
na hluboké dějinné kořeny spolupráce obou matic, připomněl významné 
osobnosti a události, které stály na její cestě od 19. století až po současnost. 
Vrcholem slavnostního zasedání byl podpis smlouvy o vzájemné spolupráci 
mezi oběma maticemi jejími nejvyššími představiteli, kterému předcházela 
četba textu dohody přítomným v českém a srbském jazyce (signované 
smlouvy viz obrázek v příloze). Po slavnostních přípitcích a společném 
obědě byl program prvního dne pobytu srbských hostů ukončen návštěvou 
výstavy s názvem Podoby víry, kterou v Paláci šlechtičen připravilo Moravské 
zemské muzeum v Brně. 

Na rozdíl od pátečního měl sobotní program návštěvy výrazně 
poznávací charakter. Členové výboru MM profesor Libor Jan a docent 
Václav Štěpánek připravili pro srbské hosty exkurzi, v jejímž rámci mimo 
jiné navštívili dvě národní kulturní památky – kostel svaté Markéty Antio-
chijské, jedinou dodnes stojící sakrální stavbu z období Velkomoravské 
říše, nacházející se na moravsko-slovenském pomezí poblíž obce Kopčany 
na Slovensku, a unikátní areál Slovanského hradiště v Mikulčicích. Násle-
dující závěrečné jednání představitelů obou matic pak vedlo k vytýčení 
dalších kroků spolupráce, mezi kterými bylo především dohodnuto pokra-
čování vydávání úspěšného sborníku Od Moravy k Moravě. V pořadí třetí 
svazek by se měl soustředit na problematiku česko-srbských vztahů před, 
v průběhu a po 1. světové válce a měl by být publikován v roce 2016 péčí 
Matice moravské. 

Bronislav Chocholáč
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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 jednoho 
„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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