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Libor Jan
Statuta Konráda Oty a problémy jejich
historické a právněhistorické interpretace

The Statutes of Konrad Ota and the Problems of Its Historical and Legal-historical
Interpretation
In 1189, Duke of Bohemia Konrad Ota proclaimed statutes at a colloquium in Sadská,
a meeting of the elites from Bohemia and Moravia. This was issued in writing in 1222
and 1229 by King Přemysl Otakar I and in 1237 by Ulrich of Spanheim, administrator
at Břeclav province, but only for the provinces in the southern part of Moravia. The
statutes did not constitute an innovative legislative act, but only a certain regulation
and improvement to the provincial law of custom, in particular in the procedural and
criminal spheres. For aristocratic land holdings the first article was of the greatest
importance, since under it properly held “hereditates” were to be held in perpetuity.
The author argues against the idea that these “hereditates” could be anything other
than free property.
Keywords: provincial law in Bohemia and Moravia, the sovereign statutes, the nature
of “hereditates”, provincial court

O tzv. Statutech Konráda Oty (dále v textu častěji pouze Statuta) toho
bylo napsáno mnoho, protože jde o právní památku nadmíru závažnou.
Odborné práce se však ve svých postřezích i závěrech různí, jelikož text
pramene byl sestaven bez schopnosti hierarchizovat v něm obsažené momenty (což je ostatně příznačné pro většinu středověkých právních pramenů) a je místy nesrozumitelný pro nevyspělou formulační podobu závislou
zcela nepochybně na ústním projevu, který souvisel se zvykovou podobou
zemského práva. V neposlední řadě se s památkou pojí také interpretační
obtíže dané skutečností, že ustanovení byla formulována v rámci tehdejšího
právního vědomí, které je našemu vnímání práva vzdálené a cizí. Různorodá
látka Statut navíc v průběhu 19., 20. a počátku 21. století podléhala hodnocení, jež záviselo na jedné straně na stavu poznání starého zemského práva
a jeho vývoje, na straně druhé na výkladových rámcích vývoje středověké
české a moravské společnosti, a ty nebyly v některých obdobích prosty
ideologických manipulací či paradigmatických dezinterpretací.
Charakteristika Františka Grause by se dnes možná mohla zdát až
úsměvnou, kdyby nebyla v době svého vzniku a následujících létech brána
naprosto vážně: „‚Statuta Konráda Oty‘ mají i formálně již zcela jasný feudální
ráz. Hned prvním nařízením se zaručuje feudálům nerušená držba půdy, kterou
Časopis Matice moravské 136/2017
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vlastní. Pak se opakuje nařízení, které feudálům zaručuje ‚monopol‘ na soudnictví,
neboť se určuje, že při každém soudním výroku musí být feudálové přítomni.
Z celkového počtu 40 nařízení, jak jsou obsažena ve třech versích těchto ‚Statut‘,
týká se valná část procedurálních otázek při vyšetřování a souzení. Z hlavních
ustanovení je jasně patrná i hlavní funkce těchto ‚Statut‘: ochrana majetku feudálů.“1 Ideologický zápach nevyčpěl ani po více než šedesáti letech.
Ovšem ani hodnocení a charakteristiky Statut v pracích z posledních
dvaceti let, kdy již snad není nutné brát ohledy na ideologické mantinely,
nejsou jednoznačné a namnoze spíše vycházejí ze starší literatury, než aby
přinášely nové pohledy či výklady. Tak Josef Žemlička o Statutech říká:
„Jelikož se dochovaly v mladších potvrzeních pro obvody jižní Moravy (1222,
1229, 1237), není jasné, zda všechny články vznikly v jednom období, zda platily
jen pro Moravu či měly celostátní působnost. Z téměř čtyřiceti článků se většina
hlásí k procesnímu, zvláště trestnímu řízení. Obsahem proniká snaha potlačit
svévolné zásahy do justice a zabránit přehmatům úředníků. Namísto kolektivního ručení za trestný čin se prosazuje odpovědnost jednotlivce. Třebaže Statuta
ukládají hlavně peněžité tresty, připouštějí i archaické způsoby (kamenování).
Vedle přísahy se nadále udržely boží soudy, kdy měla o vině rozhodovat zkouška
vodou nebo žhavým železem. Některá ustanovení napomáhají vzniku ‚pozemkové‘
šlechty a její vládě nad půdou a lidmi.“ 2 Týž autor se vyjádřil i následovně:
„[…] kromě snahy odstranit násilné zásahy do soudnictví, klást překážky libovůli
úředníků a vymezit krajní výši udělovaných pokut garantovala Statuta hned
v úvodu – za jistých podmínek – i nenarušitelnost soukromé šlechtické držby
[…]. Takové opatření nezasahovalo ani tak samotnou knížecí moc, jak se obvykle
tvrdí, ale především nižší a střední stupně hradských úředníků, stále závislých
na exploatování ubývajících hradských příjmů.“ 3
Stručně hodnotí Statuta Konráda Oty Marie Bláhová: „V tomto prvním česky psaném zákoníku Konrád Ota uznal práva, kterých dosáhla šlechta
v předchozím období, především jí potvrdil dědičnou držbu pozemkového majetku,
který si během 12. století přivlastnila. Současně Statuta Konráda Oty obsahují
ustanovení, která měla posílit panovnickou moc v oblasti soudní a správní.“4
A následně ve stejné řadě o nich obsáhleji pojednává Vratislav Vaníček; z jeho textu uveďme nejpodstatnější pasáže: „Obecným cílem listiny je
zlepšení stavu spravedlnosti. Lze to zachytit v postavení poddaných, charakteru
1
G r a u s , František: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Dějiny
venkovského lidu od 10. stol. do první poloviny 13. stol. Praha 1953, s. 84. Podle Petra H o r á k a : K statutům Konráda Oty. Sborník Matice moravské 80, 1961, s. 267–280, zde na s. 269,
byly Grausův „přístup k problému a jeho hodnocení zásadně jiné  “, než u starší literatury, již autor
předtím citoval.
2
Ž e m l i č k a , Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 324.
3
Ž e m l i č k a , Josef: Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společnosti.
Praha 2002, s. 208.
4
B l á h o v á , Marie – F r o l í k , Jan – P r o f a n t o v á , Naďa: Velké
dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha – Litomyšl 1999, s. 662.
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soudního procesu a výsadního zajištění pozic šlechty. Jak bylo konstatováno,
panovník sice spravedlnost proklamuje, ale fakticky jen v oblasti svého právního vlivu. První bod statut se poněkud odlišuje od celého zákoníku a praví, že
všechna hereditates (‚dědiny‘, pozemkové majetky), která urození muži drželi
spravedlivě a v pokoji za knížete Konráda Oty, mají pokojně držet i nadále.
[…] V zjednodušujících soudech bývají Statuta redukována právě na tento
jediný nestandardní, politicky motivovaný bod. Ustanovení však nezavádělo
existenci dědičného pozemkového vlastnictví, jak se často uvádí, ani nevyhlašuje
dědičnost lén. Můžeme jen říci, že se týká povšechným způsobem jak zamezení
revindikačních pokusů zeměpanské moci, tak rivalizujících nároků jednotlivých
osob a rodů.“ 5
Každý z uvedených tří autorů zvolil poněkud odlišné akcenty, shodují se však v tom, že Statuta se snaží zlepšit celkový stav spravedlnosti
a soudního procesu v zemi a že zároveň pojišťují šlechtickou soukromou
držbu neboli pozemkové vlastnictví. Posledně uvedený moment sehraje
v dalším výkladu ještě důležitou roli.
Otázka dochování
Roku 1189, tedy v prvním roce své vlády na českém knížecím stolci,
jak výslovně v dataci zmínil, vydal Konrád Ota listinu, kterou oznámil,
že šlechtic Hroznata Kadeřavý obdaroval řád johanitů, a uvedl také další
ujednání mezi uvedeným urozeným mužem a zmíněným řádem; svědky
pořízení pak byli církevní hodnostáři, knížecí úředníci a další šlechtici
uvedení jménem, stejně jako „mnozí opatové, duchovní, mniši, rytíři jak z Moravy, tak z Čech, kteří se sešli v Sadské, aby vyslechli statuta vévody Konráda“.6
Z uvedeného plyne, že se hned na počátku vlády Konráda Oty sešli církevní
i světští představitelé z obou zemí, jimž kníže vládl, tedy z Moravy a z Čech,
a vyslechli knížecí statuta, ustanovení, jež tam byla vyhlášena. Není však
naprosto jasné, o jaká statuta zde šlo a čeho se týkala, stejně jako není
zřejmý rozsah jejich platnosti. Dalo by se usuzovat, že statuta měla platit
v obou zemích. Uvedení Moravy na prvním místě může být dáno náhodou,
spíše však moravským původem knížecího notáře, skladatele listiny, který
však není blíže znám,7 a jeho delším působením po boku knížete jakožto
moravského údělníka.

5
V a n í č e k , Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II. 1197–1250. Praha – Litomyšl
2000, s. 160–161.
6
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae I. Ed. G. Friedrich. Pragae 1904–1907
(= CDB I), č. 323, s. 297: „[…] multi abbates, clerici, monachi, milites tam de Morauia, quam de
Bohemia, qui convenerant in Sazka ad audienda statuta ducis Ottonis.“
7
Diplomatické zhodnocení přinesl H o r á k , P.: K statutům Konráda Oty, s. 274–275.
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Z let 1222, 1229 a 1237 se pak zachovala znění tří písemností obsahujících opravdu řadu článků, jež je možné skutečně označit za statuta.
Zároveň se v jejich úvodu hovoří o právech, jež byla ustanovena knížetem
Konrádem, případně jeho nástupci. Tato statuta byla většinou autorů ztotožněna se statuty, jež měla být vyhlášena v roce 1189 v Sadské. Vydavatelem prvních dvou písemností byl král Přemysl Otakar I., třetí písemnost
vydal jeho vnuk Oldřich ze Spanheimu, v té době ustanovený správcem
břeclavské provincie.
Otázku dochování těchto statut sledoval v dodnes inspirativním
příspěvku Petr Horák, který také podal stručný, leč výstižný přehled starších názorů na jejich celkový charakter.8 Text s datací 1222 se dochoval
pouze v opisu v tzv. matrice louckého kláštera ze 14. století, která byla až
do moderních dob uchovávána v knihovně farního kostela sv. Mikuláše
ve Znojmě.9 Jde však o jisté svědectví, že se originál listiny vydané ve Znojmě a určené šlechtě znojemské a s ní svázané bítovské provincie („omnibus
generaliter Znoymensis provincie militibus […] Interea provincia Betowiensis in
eodem statu permaneat, in quo Znoymensis “) v klášterním archivu skutečně
nacházel, neboť do matriky byly přepisovány listiny právě z archivu tohoto
premonstrátského kláštera.
Text s datací 17. března 1229 vydaný v Brně a určený šlechtě brněnské
provincie (suppanis et omnibus nobilibus atque vulgo provincie Brennensis)
se dochoval v originálu původně v registratuře moravského zemského
gubernia;10 již Gustav Friedrich a po něm i Petr Horák se domnívali, že
byl původně uložen v archivu velehradských cisterciáků, neboť jeho opis
se nachází v knize privilegií tohoto kláštera (tzv. velehradský kodex)
z 15. století, přesněji řečeno v části z let 1414–1420. Jako titul byla totiž
do této knihy přepsána dorsální poznámka z listiny psaná rukou 13. století:
„Privilegium provincie Brunnensis Othakar regis “.11 Ve srovnání s textem
z roku 1222 jsou provedeny některé změny: slovo kmetones ve druhém článku o půhonu prováděném komorníkem je nahrazeno slovy probos viros,
za článek o oloupení tzv. výbojem je zařazeno šest nových článků, a sice
o neplacení mýta, ukradeném či zraněném koni, placení tzv. pomocného,
8
Viz pozn. 1.
9
Moravský zemský archiv (= MZA) v Brně, G 12 Cerroniho sbírka, II, č. 253, i. č. 377
pod názvem Matrica et documenta monasterii Lucensis (Bruck) prope Znoymam, de anno 1190
usque ad 1606, f. 16r–17r (nová foliace). Edice v Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. Ed. G. Friedrich. Pragae 1912 (= CDB II), č. 234, s. 222–225; Codex juris Bohemici I.
Aetatem Přemyslidarum continens. Ed. H. Jireček. Pragae 1867 (= CIB I), č. 29, s. 54–57.
10
Tak uvádí H. Jireček v CIB I, s. 54 Dnes se tento originál (bez pečeti, která je ztracena) nachází v MZA v Brně, G 1 Bočkova sbírka, č. 176. Edice v CDB II, č. 325, s. 329–332;
CIB I, č. 33, s. 62–65.
11
MZA v Brně, E 7 Cisterciáci Velehrad, G 191, f. 22v–23v (folia 24 a 25 chybějí, text není
dochován v kompletním znění, končí slovy „[…] in antiquo theloneo solvat. Item ad judicium“.
Titul ve velehradském kodexu (tamtéž, f. 22v) má podobu: Privilegium provincie Brunensis
Ottakari regis.

6

S

T

A

T

U

T

A

K

O

N

R

Á

D

A

O

T

Y

…

veřejném pokřiku, zadržování sporného majetku a odmítnutí kolektivní
viny vsi, u níž skončily stopy kradených věcí.
Konečně text s datem 14. července 1237 vydaný v Bzenci (Bizinze)
pro šlechtu břeclavské provincie (suppanis, militibus totique vulgo Brezlauiensis provincie ex utraque parte Moraue constutis) se původně dochoval jako
originál v archivu velehradského kláštera a také v opisu ve zmíněné knize
privilegií tohoto ústavu.12 I zde byla dorsální poznámka psaná ve 13. století:
„Iura provincie Brezlauiensis sumpta ex iuribus provincie Brunnensis “, použita
jako nadpis opisu a také podle signatury z 18. století do tohoto archivu
listina patřila.13 Na rozdíl od předchozích dvou verzí je listina opatřena
rozsáhlejší, odlišnou arengou a dále obšírnější narací, ve které je vylíčeno,
jak strýc vydavatele český král Václav I. udělil Oldřichovi břeclavskou
provincii do správy, aby byl zlepšen její stav, a také na základě jeho prosby
a žádostí šlechticů přikázal, aby se řídila právy brněnské provincie. Aby
pak nevznikly jakékoli pochybnosti, vydává Oldřich uvedená práva udělená
a potvrzená brněnské provincii od vládců Českého království, totiž vévody Konráda a dále králů Přemysla Otakara I a Václava I., také v písemné
formě. A objevuje se zde jeden nový článek; za větu, že pomahači zlodějů
budou trestání stejným trestem, byl vložen text o tzv. slubním súdu, tedy
neúředním rozhodčím soudu o kozy a ovce, nikoli větší dobytčata, jehož
rozhodnutí vesničané slibovali přijmout.
Zájem vzbuzoval samozřejmě důvod, proč se text statut dochoval
v archivech dvou významných klášterů, mimochodem zeměpanského
založení, a to v obou případech na přelomu 12. a 13. století. P. Horák
odmítl starší názory o veřejné funkci klášterů jako místech přechovávání
panovnických listin a důvod, proč si je řeholní instituce opatřily, hledal
v posledním článku, kde se říká, že z platnosti uvedených ustanovení mají
být vyňati řeholníci, nadaní panovnickými výsadami, a také se uvádí, že
se Statuta netýkají práv duchovních a kostelního jmění, neboť to se řídí
kanonickým právem. Svoji argumentaci podložil i dalšími články; i ty se
totiž týkaly souzení prostého lidu usazeného v té době na veškerých statcích, tedy rovněž na statcích církevních institucí.14 V uvedeném období se
teprve začínal rozvíjet institut imunit, které však byly klášterům udělovány
postupně a kompletní jurisdikci, včetně hrdelní, mohly vykonávat často až
od konce 13. století či dokonce první půle století následujícího. Obecná
12
MZA v Brně, E 7, sg. P 12. Edice v Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III/1.
Ed. G. Friedrich. Pragae 1942 (CDB III/1), č. 164, s. 202–205; CIB I, č. 36, s. 68–72. Podle
G. Friedricha (CDB III/1, s. 202) se originál v době vydání kodexu nacházel v brněnském
městském archivu, dle poznámky v inventáři E 7 byla listina z brněnského městského archivu
předána do fondu cisterciáckého kláštera na Velehradě E 7 v MZA v Brně 24. června 1942.
13
MZA v Brně, E 7, sg. G 191, f. 48r–49v (správně by však mělo být 58r–59v, číslování
bylo již ve středověku spleteno). Titul ve velehradském kodexu zní: Jura provincie Brezlauiensis
sumpta ex juribus provincie Brunensis.
14
H o r á k , P.: K statutům Konráda Oty, s. 272–273.
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akceptovatelnost a vymahatelnost imunit byla značně iluzorní a panovníci
vždy a znovu již jednou udělené imunity v novějších privilegiích opakovali
a zdůrazňovali je.15 Vaněčkův názor, že se ve statutech odráží napětí „mezi
jurisdikcí knížecí (královskou) a jurisdikcemi pozemkově-vrchnostenskými “,16
je nutné odmítnout, protože vrchnostenské soudnictví bylo zkraje 13. století teprve na počátku cesty, kterou mělo ujít v dalších staletích, podobně
jako není možné souhlasit s názorem uvedeného autora, že výkon vyššího
soudnictví na panstvích výše postavených šlechticů (Vaněček užívá pro
uvedenou dobu jistě nepatřičný termín panstvo) byl neoddělitelně a navíc
od samého počátku spojen s pozemkovou vrchností, na rozdíl od nižší šlechty, vladyků, kde měl hrdelní regál uchvátit panovník.17 Vrchnosti by navíc
musely soudit podle zemského práva, o čemž není ve Statutech ani slova.
Když se posléze vrchnostenské soudnictví rozvinulo, opustilo v podstatě
zemské právo a začalo se řídit právy městskými, které menší lokality, obvykle centrální sídliště příslušných panství, čerpaly od významnějších měst
zeměpanského založení.18 Lze potom skutečně uzavřít: uvedené kláštery si
opatřily písemnou formu Statut proto, že se jejich články dotýkaly v mnoha
ohledech jejich vlastních poddaných a jejich vlastních majetkových zájmů.
V případě louckého kláštera šlo o Znojemsko a Bítovsko, kde se nacházela
většina jeho statků, v případě kláštera velehradského o majetky v brněnské
a fakticky nově utvořené břeclavské provincii.19
Otázka rozsahu platnosti
Nikdo, kdo se s obsahem Statut podrobněji seznámí, nemůže být
na pochybách, že se zde pohybujeme v prostoru zemského práva.20 Tomu
odpovídá i terminologie využívající v poměrně značné míře bohemismy
ve většině případů známé i z jiných, pozdějších pramenů zemského práva.
Jsou to termíny nárok (narok), sok (zok), svod (zuod), póvod (powod),
15
K imunitám nejnověji podrobně J a n i š , Dalibor: Zemské soudnictví na Moravě
vrcholného středověku. Brno 2013, s. 156–172.
16
V a n ě č e k , Václav: Glossy k t. zv. Statutům Konrádovým. Sborník věd právních
a státních 41, 1941, s. 118–119.
17
V a n ě č e k , Václav: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku
ve starém českém státě (12.–15. stol.) II. Pozemková vrchnost – Imunita hospodářská. Praha 1937
(= Práce ze semináře československých právních dějin na právnické fakultě Karlovy university
v Praze XX), s. 40.
18
K tomu srov. J a n , Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno
2000, s. 55–65.
19
Pro přehled statků kláštera na Velehradě je stále platná práce Rudolfa H u r t a :
Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I. 1205–1650. Olomouc 1934, k níž je také připojena podrobná mapka statků s názvem Statky kláštera velehradského na Moravě. Dlužno říci,
že jistý majetek měl Velehrad i u Znojma a poměrně rozsáhlý pak na Opavsku. K ustavení
břeclavské provincie srov. J a n , L.: Vznik zemského soudu, s. 27–29.
20
Srov. J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 179–180.
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slubní súd (zlubni zud), výboj (wiboy), hrdost (hirdozt), vřez (wrez),
póhončie (pohonce), pomocné (pomocne), nestojte/nastojte (nestoite), kyj
(kiy).21 Je nepochybné, že šlo o termíny s natolik specifickým a obecně
známým významem, že nebylo shledáno vhodným, nutným či dokonce
možným je překládat do latiny. Statuta vycházejí zcela bez pochyb z obyčejové praxe. S ní byla obeznámena poměrně široká skupina osob, které
na soudech zasedaly a před soud v konkrétních případech jako jedna ze
stran předstupovaly. Nejde zde o souhrn všech pravidel tehdejšího zemského soudnictví, nýbrž pouze o ta, u nichž bylo třeba zdůraznit jejich
řádný průběh a případně je patřičným způsobem upravit. V tomto ohledu
mají Statuta jistý reformní náboj, jejž jim přisoudil V. Vaněček,22 nikoli
však v tom smyslu, že by zaváděla zcela nová, dříve nepoužívaná pravidla,
nýbrž jen jako regulativ stávajících norem. Otázkou samozřejmě zůstává,
nakolik takové regulace vstoupily v život. Potvrzení Přemyslem Otakarem I.
však ukazují, že reformní a regulační obsah Statut, často namířený proti
přehmatům zeměpanských úředníků, byl považován i ve třetím a čtvrtém
decenniu 13. století za užitečný.
D. Janiš, který se nedávno okolnostmi vzniku a samotným charakterem
Statut zevrubně zabýval, poukázal na ošidnost mechanického přenášení
skutečností známých z pozdějších pramenů zemského práva do doby
Statut, na druhé straně však zdůraznil, že tyto prameny prokazují určitou
kontinuitu základních pravidel vztahujících se k činnosti zemského soudu,
a výstižně uzavřel: „Lze tedy předpokládat (a řada článků Statut to ostatně
potvrzuje), že řízení před zemským soudem ve 13. století probíhalo v obecných
rysech tak, jak jej popisují právní knihy 14., případně 15. století.“23
Často zkratkovitým formulacím mnohých článků Statut lze porozumět
jen s důkladnější znalostí zemského práva. Podle jednoho článku, „bude-li
někdo pohnán a na soudě obdrží své právo, ať neplatí ani vřez, ani póhončie,
nýbrž jen dva denáry, což se lidově nazývá pomocné  “ (čl. 24).24 O čem je zde
21
Řada uvedených termínů se ozývá také v Knize rožmberské, která sice vznikla až
v první polovině 14. století, čerpala však často ze starších podkladů, v některých případech již
z doby krátce po polovině 13. století. Tato právní pomůcka pojednává především o procesních
záležitostech v případě soukromých žalob a půhonů před zemský soud. Jde např. o termíny
nárok, póvod, svod, výboj, hlava; hovoří se zde také o příslušných ordálech vodou, železem
či soubojem s meči nebo kyji. Viz Kniha Rožmberská. Kritické vydání opatřené poznámkami
a glosářem. Ed. V. Brandl. Praha 1872, s. 50–51, 70, 82, 86, 95, 97. Vrstvy Statut Konráda
Oty a Knihy rožmberské jsou tak od sebe vzdáleny jen několik desetiletí. Ke vzniku a dataci
uvedené knihy Š t a c h o v á , Naďa: K otázce geneze textu Rožmberské knihy. In: Právní
kultura středověku. Edd. M. Nodl a P. Węcowski. Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia
Pragensia XVII), s. 127–145.
22
V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 107–108; k tomu srov. J a n i š , D.: Zemské soudnictví,
s. 153–154.
23
J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 179–180.
24
Čísla článků jsou uváděna podle V a n ě č e k , V.: Glossy, či t ý ž : Prameny k dějinám státu a práva v Československu I. Do husitského revolučního hnutí. Praha 1967, s. 39–48.
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vlastně řeč? Žalující (stč. póvod, lat. actor)25 oznamoval svoji žalobu soudním úředníkům, totiž písaři k zápisu, komorníkovi proto, aby vyslal nižší
komorníky, tzv. půhončí, nebo úřední posly, kteří měli žalovaného pohnat
v jeho příbytku k soudu. Pohnaný (lat. citatus) pak předstoupil před soud,
a pokud tam bylo nalezeno „jeho právo“, tedy pokud byl žaloby zproštěn,
nemusel platit ani taxu za půhon vykonávajícímu nižšímu úředníkovi,
taktéž nazývanou „půhončí“, ani tzv. vřez, tedy taxu za to, že úkon vykonávající úředník vyřízl třísku z veřejí domu pohnaného a tu pro svědectví
uschoval. Zaplatil jen dva denáry tzv. pomocného, symbolickou částku, již
platil např. i ten, kdo byl pohnán, v případě, že žalobce (póhon) nakonec
nepředstoupil před soud a svou žalobu nepřednesl.26 Článek tak vlastně
zamezoval úředníkům obtěžovat osoby, které byly shledány nevinnými, či
pokud řízení nebylo vůbec před soudem zahájeno, zbytečnými platbami.
Jednotlivé články zpravidla souvislosti příliš neobjasňují, protože pro
současníky byly zcela běžné a srozumitelné, nám pak činí někdy menší jindy
větší obtíže. „Na obecné volání [clamor communis], které se lidově nazývá
Nestojte, není nikdo povinen běžet, leč by tak chtěl učinit z vlastní vůle“ (čl. 25).
Šlo pravděpodobně o někdy vymáhanou povinnost stíhat svépomocně pachatele zločinu na základě obecného pokřiku; Statuta tuto povinnost ruší
a mají ji za dobrovolnou, což mělo nejspíše zabránit davové hysterii, jejíž
obětí se mohl stát i nevinný; stíhání provinilce totiž náleželo do kompetence
pověřených úředních osob.27
Hned ve druhém článku se říká, že žádný (nižší) komorník nemá
nikoho pohánět bez spolehlivého svědectví těch, jichž se to týká, a nadto
má s sebou vzít pověřence kastelánova a také soudcova a dále dva řádné
muže (v nejstarší verzi kmety) z okolních vsí, neboť „jestliže komorník kráčí
sám druhý nebo třetí bez poslů beneficiářů, je-li zabit, nikdo z toho neodpovídá “
(čl. 2). Podle Vaněčka šlo o článek vyvolaný napětím mezi jurisdikcemi
knížecí a pozemkověvrchnostenskou. Pokud by nebylo dodrženo nařízení o doprovodu zřízenci kastelánovými a soudcovými a selskými svědky
z okolí, mohl být podle něj komorník provádějící půhon zabit.28 To je ovšem velmi pochybné vysvětlení. Kdo by měl právo komorníka zabít? Snad
představitel pozemkové vrchnosti, která měla ale mít podle téhož autora
na svých statcích jurisdikční práva? Co by tam potom zeměpanský úředník vůbec dělal? Pravdu má nepochybně D. Janiš, který uvádí, že úkolem
25
Srov. B r a n d l , V.: Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes. Brünn
1876, s. 262.
26
Srov. V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 147; B r a n d l , V.: Glossarium, s. 248, s. 369–370,
kde je však mylný výklad termínu vřez. Stejně vlastně v kapitole o ústanném Knihy tovačovské,
viz Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí
starodávných a řízení práva zemského v Mar. Mor. Ed. V. Brandl. Brno 1868, s. 52, kap. 81
(„Ústanné“).
27
Srov. V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 147–149; B r a n d l , V.: Glossarium, s. 173.
28
V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 118–119.

10

S

T

A

T

U

T

A

K

O

N

R

Á

D

A

O

T

Y

…

poslů obou beneficiářů a dvou důvěryhodných mužů bylo podat svědectví
o provedení půhonu. Pokud jej komorník provedl sám či jen s jedním nebo
dvěma místními průvodci a byl náhodou zabit, nebyl půhon považován
za řádně doručený a pohnaný mu nemusel odpovídat.29 Nepřesná, řeklo by
se hovorová latinská formulace tak může znamenat vcelku jednoduchou
příčinu interpretačního ztroskotání. Zároveň jde o příklad, kdy vlastní
představa autora ovlivnila jeho schopnost příslušný článek interpretovat
v souladu s logickým uvažováním.
Obsahem jednotlivých článků Statut je zpravidla procesní právo
týkající se půhonů a regulace starších soudně-vyšetřovacích postupů, jako
byly svod či nárok (nařčení), momenty trestního soudnictví a určení výše
pokut v některých případech, konfiskace jmění popravených a některé
další majetkové přečiny. Ozývá se zde běžné užití ordálů, jako je soud
vody (judicium aquae) či souboj kyjem (duellum, quod in vulgari dicitur
kiy).30 Specifický význam má první článek, který je věnován držbě dědin
(hereditates), a dále článek o jejich dědění dcerami a dalšími příbuznými;
bude o nich pojednáno níže. Tři články (čl. 29–31) se týkají zasedání soudu
a jeho obsazení; jde vlastně o dva druhy soudu, přičemž jejich identifikace
hraje velmi důležitou roli pro pochopení platnosti Statut.
Předně jde o soud, kde podle Statut soudí soudce v přítomnosti
kastelána nebo dalších šlechticů („aut aliquibus nobilibus “); byť to není
řečeno přímo, jde nepochybně o přísedící takového soudu, jinak by jejich
přítomnost vcelku neměla smysl. Ve druhém případě jde o soud vilikův,
který má soudit společně „cum militibus “ a nemá vycházet pro rady mimo
soud, nepochybně proto, aby nemohl být ovlivněn. Pokud jsou všichni
shromážděni k soudu a vilik nechce (či spíše nemůže?) přijít, má místo
něj soudit soudce cum militibus. Překládat termín milites jednoduše jako
bojovníci, vojáci či členové hradské družiny je velmi ošidné, neboť již sám
takový překlad implikuje předpoklad, že šlo o soud méně významný ve srovnání s tím, kde mají být nobiles, tedy urození či šlechtici. Jenže u všech tří
vydání Statut není vše tak, jak by se dalo usuzovat na základě významových
rovin známých z pozdějšího období. Adresáty vydání z roku 1222 jsou
pouze milites znojemské provincie, adresáty vydání z roku 1229 suppani et
omnes nobiles brněnské provincie a konečně adresáty vydání z roku 1237
pro Břeclavsko jsou suppani milites totique. V článku o zabití na cestě
a příhlavních penězích (či spíše drahých kovech) je zabitý označen jako
homo militis sive judicis sive villici (čl. 32). Termín miles je zde na prvním
místě před výrazy označujícími poměrně vysoké úředníky, což by bylo
stěží možné, kdyby šlo jen o nějakou nízko postavenou osobu. Jisté je,
29
J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 121.
30
K ordálům nejnověji obsažně M í č a , Ladislav: Ordály, pouhé iracionální důkazní
prostředky? Úloha božích soudů ve středověké společnosti doby předhusitské. Disertační práce na UP
v Olomouci. Olomouc 2017, kde je rozsáhlá literatura k tématu.
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že za vysoce postavené jsou považováni suppani, aniž lze přesněji stanovit
genezi a proměny tohoto označení.31 Po nich však jsou uváděni nobiles
nebo milites, v případě Znojemska pak milites označují celou světskou elitní
vrstvu. Nezbude než přiznat, že termíny nobilis a miles jsou ve Statutech
užívány promiskue a označují souhrnně příslušníky šlechtické vrstvy, bez
toho, aby se dalo přesněji určit jejich postavení (pokud nejsou suppani).
Nikde v textu nestojí miles a nobilis v takové pozici, aby se z ní dalo usuzovat
na nižší a vyšší vrstvu nobility. Pokud jde o zjevná opozita, jsou to nobilis
vel rusticus v článku o zabití (čl. 9), či nobilis vir et non druho, tedy urozený
muž, nikoli družiník, ve článku o nároku, případně nobilis vel aliquis, cuius est
villa ve článku o propadnutí jmění zloděje a hrdelní moci knížete (čl. 3–4).
Jistěže Statuta vyšší i nižší šlechtickou vrstvu znají, jak dosvědčuje první
článek o dědinách (viri nobiles tam maiores quam minores), bude však nutné
smířit se s tím, že nobiles a milites tuto kvalitu nevyjadřují.32
Z uvedeného plyne, že nelze jednoduše předpokládat menší význam
vilikova soudu či nižší sociální příslušnost jím souzených. To byla skutečně
cesta, kterou se vesměs ubírali starší autoři. Podle pozdějšího vývoje považovala část autorů soud soudcův za soud pro vyšší šlechtu a soud vilikův
za soud pro šlechtu nižší, případně usuzovala, že se před vilikem měly
soudit jen případy, u nichž škoda nepřesahovala deset hřiven bez lotu,
stejně jako se později soudilo u menšího zemského soudu. Podle jiných
byl zase soudcův soud určen pro šlechtu, kdežto soud vilikův pro nevolníky a služebníky ze zeměpanských statků, nebo modifikovaně pro nižší
šlechtu a ostatní obyvatelstvo.33 V. Vaněček měl soud sudího za obecnou
„státní“ instituci, kdežto „soud vilikův byl speciálně tribunál pro lidi z domén
zeměpanských, které villicus s hradu spravoval  “.34 „Stále není plně jasné, v čem
se oba soudy lišily: zda směrem k právně sociálním skupinám, které pod ně
spadaly, nebo věcným zaměřením,“ napsal ještě v roce 2002 J. Žemlička.35

31
K termínu v českém a moravském prostředí srov. J a n , L.: Václav II. a struktury
panovnické moci. Brno 2010, s. 176–182; v širší srovnávací perspektivě V y k y p ě l , Bohumil: Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Praha 20112,
s. 173–216.
32
J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 177–178, uvádí, že termín milites může označovat
i významné šlechtice, velmože, u nichž předpokládá úzkou vazbu na panovníka. Taková vazba se dokonce může projevovat i v listinném materiálu. Přemysl Otakar I. dává v roce 1201
spolu s manželkou Konstancií a synem Vratislavem za souhlasu předních šlechticů z Čech
i Moravy olomouckému biskupovi desátek šesti denárů z popluží v Holasicku „per omnes villas
meas et militum meorum“ (CDB II, č. 22, s. 18–20). Výklad zde může být samozřejmě dvojí:
král dává buď desátek ze statků, které mají jeho šlechtici propůjčené (beneficia), jsou tedy
panovníkovy, nebo může termín milites mei označovat šlechtu kompletně, pak by ale bylo
s podivem, že král disponuje i desátkem z jejich svobodných statků.
33
Přehled podal výstižně D. J a n i š : Zemské soudnictví, s. 174–176, není proto třeba
odkazy znovu opakovat.
34
V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 151–152.
35
Ž e m l i č k a , J.: Počátky Čech, s. 569.
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Autor těchto řádků se v rámci svého výzkumu nejstarší podoby
moravského zemského soudnictví ztotožnil s výkladem Rudolfa Kossa,36
který předpokládal, že soud soudce byl fórem, kde se soudilo na základě
soukromých žalob a žalovaní před něj byli poháněni prostřednictvím
nižších soudních úředníků (komorníků, půhončích, poslů – v latinských
pramenech camerarii, pohonczy, bedelli, nuncii ). Jde podle něj tedy o Zivilgericht, který má svůj vrchol v pozdněstředověkém „soudě panském“,
zatímco na soudě vilikově soudí zeměpanský úředník spolu s přísedícími
ex officio, tedy z moci úřední, zjevné zločince polapené na určitém území (Kossův Strafgericht ). Na Moravě pak vilik pro 13. století s častějším
označením krajský rychtář (iudex provincialis) či ve 14. století s německým
počeštěným ekvivalentem lantrychtéř existuje až do počátku husitského
období.37 Zároveň jsem odmítl, že by v případě vilika mohlo jít o tzv. menší soud, u nějž se soudilo o částky menší deseti hřiven a jemuž v Praze,
jakož i v moravských cúdách předsedali podúředníci – místokomorník,
podsoudce a podpísař, protože pro takový výklad, objevující se částečně
ve starší literatuře, neexistují skutečné argumenty.38 Kossův výklad navíc
naprosto zapadá do kontextu vývoje zemského soudnictví na Moravě, zatímco pro Čechy není dost dobře možné jej aplikovat, protože kupříkladu
v Praze mizí úřad centrálního vilika někdy na počátku 13. století a stíhání
zločinců tam prováděli v pražském kraji zřejmě jiní úředníci. Zachovali se
ale vilikové v jednotlivých českých krajích, kde naopak jsou důkazy, že
takovou činnost tito úředníci prokazatelně vykonávali; existovali ovšem
i vilikové menších celků, především zeměpanských dvorů jakožto center
režijního hospodaření.39
V poněkud hněvivé reakci na mé názory Dušan Třeštík a Josef
Žemlička v prvním čísle Českého časopisu historického z roku 2007 měli již
ale jasno: „Pokud by Jan nahlédl do taktéž jím opomenutého díla Hermenegilda Jirečka, možná byl dal za pravdu postřehu o tom, že před ‚soud panský‘
Konrádových statut náležely věci ceny vyšší, před ‚soud vládyčí‘ naopak ceny
36
K o s s , Rudolf: Forschungen zur mittelalterlichen Gerichtsverfassung Böhmens und
Mährens. Prag 1919, s. 50–57.
37
J a n , L.: Počátky zemského soudu, s. 42–54; totéž konstatuje J a n i š , D.: Zemské
soudnictví, s. 142–145, 176.
38
J a n , L.: Počátky zemského soudu, s. 47–48. J a n i š , D.: Zemské soudnictví,
s. 175–176, podává přehled těchto starších názorů i s příslušnými odkazy. K tzv. menšímu
soudu neboli menšímu právu viz Kniha Tovačovská, s. 118, čl. 214, a dodatek „O úřednících
menších“, tamtéž, s. 126. Právě skutečnost, že tito úředníci měli být rytířského stavu, vedla
starší autory k předpokladu, že vilikův soud s přísedícími označenými jako milites byl takovým menším soudem. Na Moravě se k němu pohánělo pro škody ve výši deseti hřiven bez
věrduňku a pohnáni mohli být v 15. století jen zemani, nikoli páni. Opět se ale pohánělo
na základě soukromé žaloby; srov. též B r a n d l , V.: Glossarium, s. 386. V Čechách se
pohánělo o škody do deseti hřiven bez lotu, srov. Pozůstatky desk zemských Království českého
r. 1541 pohořelých. Ed. J. Emler. Praha 1970, s. 36, 42, 44 aj.
39
Srov. J a n , L.: Václav II. a struktury, s. 24–29.
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nižší.“40 Jako by náhle došlo k prozření: „postřeh“ H. Jirečka by zde
měl mít nepochybně takovou platnost, jako citace míst z církevních otců
ve scholastické metodě středověkých teologů a filozofů. Svůj názor pak
měl Jireček doložit odkazem na jiný článek Statut o veřejném oceňování,
kde se říká: „Kdyby někdo tajně uzmul koně, kobyly nebo voli, krávy či jiná
velká [dobytčata], velikost škody ať se odhadne s bezpečnou vírou a přísahou
těch, jimž je svěřena pravomoc, a podle toho nechť se připustí žalobci“ (čl. 11).41
Nehledě na to, že v závěrečné pasáži o žalobcích není článek příliš jasný,
se zde vůbec nehovoří o nějakém rozdělení kauz mezi dva typy soudu
podle výše škody, a nelze tedy než uzavřít, že volné asociování skutečně
mezi vědecké metody nepatří.
S další formulací pak přišel J. Žemlička jen o rok později: „Přitom již
starší literatura postřehla, že Konrádova statuta mohou mít na mysli jediný soud,
který by se skládal ze dvou oddělení, jakýchsi senátů – soudce a vilika. Zatímco
první by řešil případy jisté ceny, vážnější skutkové podstaty nebo výše postavené
jedince (možná v kombinaci), byl by vilikův soud filtrem, který odlehčoval soudci
a jeho přísedícím od menších a méně výnosných kauz.“42
V této souvislosti ale nepřekvapí další, opět poněkud odlišná charakteristika obou soudů z pera J. Žemličky: „Soudcův tribunál řešil závažnější
kauzy, vilikův soud méně významné, což nevylučuje jistá specifická určení. Oba
měly ještě dost širokou klientelu, všechen ‚svobodný‘ hradský lid. O tom, že vilikovi
odjakživa náležely trestní a rozhodčí úkony v oblasti hmotné, ale i kriminální
(tak se posuzovaly škody v knížecích lesích), nikdo nepochybuje. Stěží se ale dalo
od soudcova, prvotně prefektova (kastelánova) soudu očekávat, že bude stíhat
drobné, ač pokutami zatížené přečiny, naopak vilikovi by se stěží přenechávala
tak vážná věc jako zvláště ‚odporná‘ vražda.“43
Jenže: u vědomí skutečnosti, že vilik mohl být v čele svého soudu
zastoupen soudcem (podle uvedených názorů tedy výše postaveným
úředníkem), a také vzhledem k vágní výpovědní hodnotě termínu milites,
respektive k jeho ve Statutech patrné významové ekvivalenci s termínem
nobiles, není možné přinést žádný opravdu závažný argument pro to, aby
mohl být vilikův soud považován za nějaký soud nižšího typu. Všechny
názory uvedené v předchozích třech odstavcích jsou založeny na více či
spíše méně poučených domněnkách starších autorů, ale bez skutečně pádné
argumentace vycházející z analýzy a interpretace pramenů, které se bohužel
dochovaly v tak torzovitém stavu. Naopak názor o dvou druzích soudů, jak
jej vyslovil jako první R. Koss, odpovídá celkovému kontextu soudnictví
40
T ř e š t í k , Dušan – Ž e m l i č k a , Josef: O modelech vývoje přemyslovského
státu. Český časopis historický (= ČČH) 105, 2007, s. 153.
41
V a n ě č e k , V. : Glossy, s. 129–130.
42
Ž e m l i č k a , Josef: Kasteláni, vilikové a beneficia v netransformované transformaci.
ČČH 106, 2008, s. 124.
43
Ž e m l i č k a , Josef: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011, s. 293.
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a vývoje společenských struktur v zemi, kdy se vyhranily „panský“, tj. zemský soud (na Moravě 13. a zčásti i 14. století ve variabilní podobě), kam
předstupovali svobodní lidé se soukromými žalobami, a paralelně fungující
trestní soudy, před něž byli dopravováni zločinci. Ale i u těch se soudilo
původně podle zemského, obyčejového práva, postupně však výkon této
jurisdikce přecházel na vrchnosti a soudit se začalo podle práv městských.
Šlo však o dlouhý, mnoho desetiletí trvající proces.
Ostatně další nepřímý důkaz o pravděpodobnosti výše uvedeného
řešení představuje agenda zemského soudu, jak ji zachycuje jediný dochovaný kvatern českých knih půhonných z let 1316-1319. Jaké případy se
před tímto soudem řešily? Půhony byly doručovány kvůli okradení na cestě, krádežím koní, dobytka, zbroje, šperků, šatstva, ale i obilí nebo sena,
loveckých psů a ptáků, dále pro pokácení stromů v lese, zajetí poddaných
či škody způsobené založením ohně.44 Poměrně časté jsou i půhony pro
zabití „sine iure in via pacis“, tedy kvůli bezdůvodnému usmrcení na veřejné cestě, kde měl být dodržován mír. Tato zabití v afektu, nejčastější
mezi drobnou šlechtou, se řešila pokutou, tzv. příhlavními penězi (capitalis
pecunia, capitalis argentum, jak se ostatně vzpomíná i v jednom ze závěrečných článků Statut). Zabití se totiž označovalo jako „hlava“, a výše pokuty
byla stanovena s ohledem na výši majetku toho, kdo zabil.45 Neozývá se
zde nikterak agenda stíhání zjevných zločinců a souzení vykonávaného
ex officio, o kterou se dělily vrchnosti s popravci v Čechách, s lantrychtéři
na Moravě, případně s purkrabími zeměpanských hradů, někdy i s lovčími
(viz lovecký soud na hradě Buchlově).46 Ostatně i ve jmenovaném zlomku
knih půhonných je jedenkrát v roce 1318 jmenován písař psanců (notarius
perscriptorum) společně s pomocníkem popravce (cum socero poprawczu),
ale samozřejmě ve věci, která se jich týkala před zemským soudem.47
44
Pozůstatky desk zemských, s. 9–12, 14–16, 59, 62, 64 aj.
45
Tamtéž, s. 5–8. K dané problematice srov. J a n i š , Dalibor: Smlouva o hlavu. Rituály sporu a smíření ve středověkém zemském právu. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení
ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007
v Brně. Edd. M. Nodl a M. Wihoda. Brno 2008 (= Země a kultura ve střední Evropě, sv. VIII),
s. 173–184.
46
K dlouhému procesu přenosu hrdelního soudnictví od panovníka k duchovním
institucím i šlechtickým vrchnostem viz J a n , L.: Vznik zemského soudu, s. 55–65, k loveckému soudu na Buchlově tamtéž, s. 203–206. Velmi ilustrativně i s dalšími příklady také
J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 215–232, kde je na s. 231 výstižné shrnutí: „Z uvedených
zpráv vyplývá, že zemské soudy označované jako judicium provinciale či lantgericht se konaly
jednak v hlavních moravských centrech Olomouci, Brně a Znojmě, kde se konaly také řádné zemské
soudy (cúdy), a dále na dalších místech – ve městech, zpravidla tam, kde byl současně i zeměpanský
hrad – v Bzenci, Přerově, Opavě, Ivančicích, snad i v Telči a Hodoníně, nebo se vztahovaly přímo
k jednotlivým zeměpanským hradům – Brumovu, Lukovu, Veveří. Imunitní privilegia osvobozovala
své příjemce zpravidla od zásahů této trestní jurisdikce, tedy pravomoci viliků – provinciálních
soudců/rychtářů, často – dle dikce listin – ‚nepříjemně‘ obtěžující jejich statky.“
47
Pozůstatky desk zemských, s. 64. K písaři psanců v době Václava II. a o tom, že jména
těch, které prohlásilo některé město za psance, i těch šlechticů a jejich služebníků, kteří byli
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Přehledy beneficiářů moravských provincií, kteří se aktivně zapojovali do jednání zemského soudu ve všech jeho modalitách na Moravě
ve 13. století, jednoznačně dokazují, že kromě komorníka, soudce (cúdaře)
a purkrabího to byl právě vilik neboli krajský čili provinciální rychtář, kdo
zde hrál v uvedené době ještě dosti významnou roli;48 patrně ne proto, že
by se před těmito soudy se soukromou žalobní praxí projednávaly hrdelní
skutky rušitelů zemského míru a zjevných zločinců, ať již z řad šlechty,
nebo neurozeného obyvatelstva, ale nejspíše z toho důvodu, že dotyčný
úředník zastupoval zájmy panovníka na statcích jeho domény. Tento úkol
již neměl zcela jistě komorník, který původně tyto zájmy podle všeho prezentoval. V Čechách však taková situace ve 13. století nepanovala, protože
úřad centrálního královského vilika, jak již bylo uvedeno, zanikl. Situace
zachycená ve Statutech odpovídá stavu v centrech moravských provincií,
ať již tří starých údělů (střediska Olomouc, Brno, Znojmo), či mladších
(Opavsko, Břeclavsko) a ne vždy zcela samostatných derivátů (Přerovsko,
Bítovsko). A opět slovy D. Janiše: „Statuta tak nepředstavují nějaký ‚ideální‘
model hradského soudnictví, který by bylo možné jednoduše vztáhnout na (všechny) starší hradské obvody. V této souvislosti je tak nutno zdůraznit, že Statuta
v této podobě nejsou jednoduše ‚přenositelná‘ na poměry v Čechách – na zdejší
hradskou soustavu.“49 A uvedený autor dodává, že samozřejmě jednotlivá
ustanovení Statut mohla v Čechách platit,50 nikoli však Statuta sama v podobě, v jaké se zachovala.
Lze tak uzavřít: Statuta Konráda Oty v podobě, v jaké jsou dochována,
platila zcela jistě pouze v moravských krajích. Odpověď na otázku, proč se
nedochovala v modifikované podobě z českých končin, již asi nikdy nikdo
nedá. Nelze ale vyloučit, že čeští šlechtici prostě Statuta nějakým způsobem
ignorovali a nepovažovali je za závazný moment pro chod zemského práva
a procesu před zemským soudem, i když se v jejich naraci říká: „[…] že
my po pečlivém jednání s věrnými našimi župany, Čechy stejně jako Moravany,
chtějíce, aby ode všech navěky byla neporušeně zachovávána, práva ustanovujeme
tímto způsobem […].“ Ve vztahu panovník–šlechta v celém českém a moravském středověku totiž „chtít“ ještě neznamenalo „prosadit“.

prohlášeni za psance na zemském soudu, se měla sdělovat do dalších královských měst, viz
J a n , L.: Václav II. a struktury, s. 29, 202.
48
Srov. J a n , L.: Vznik zemského soudu, s. 137–143; J a n i š , D.: Zemské soudnictví,
s. 185–205.
49
J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 181.
50
Tamtéž, pozn. 917.
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Omnes hereditates
„Všechny dědiny, které urození muži jak vyšší, tak nižší vlastnili za času
vévody Konráda beze sporu spravedlivě a pokojně až dodnes, ať vlastní i nadále
v dobré bezpečnosti pokoje.“51 Tak zní úvodní článek Statut, o němž toho
bylo napsáno snad nejvíce a jehož interpretace jsou značně protichůdné.
Hledala se v něm jakási závažná změna, kterou si nejspíše měla vymoci
šlechta na panovníkovi. Tak se uvažovalo o ustanovení dědičnosti doposud
doživotně držených lén (F. Graus),52 o přeměně výsluh v léna či naopak
ve svobodný majetek (V. Vaněček, J. Slavík).53 Každý z takových výkladů
byl zpravidla závislý na tom modelu vývoje staré české společnosti, který
příslušný autor zastával. Přitom nejblíže realitě byli vlastně ti historikové,
kteří se nejvíce drželi vlastního znění článku, tedy že řádným způsobem
držené dědiny, tj. dědičné nemovité statky, u nichž neexistují sporné
nároky v období od vlády knížete Konráda Oty do současnosti, mají být
drženy či spíše vlastněny jejich urozenými držiteli, ať již z významnější části
šlechty, či ze skupiny s nižším statusem, i nadále.54 Nejde tedy o nic více
a o nic méně než o potvrzení trvalosti řádné dědičné držby, jejíž případné
změny (koupě, prodeje, směny) byly prohlašovány před šlechtickým fórem
na soudním zasedání.
Podle J. Žemličky Statuta garantovala nenarušitelnost soukromé
šlechtické držby, čímž nezasahovala ani tak knížecí moc, jako spíše nižší
a střední vrstvu hradských úředníků, „závislých na exploataci ubývajících
hradských příjmů“. Panovník totiž podle něj vydělováním soukromé držby
„stavěl bariéru kolem zbylých zeměpanských majetků, příjmů, důchodů a služeb“, čímž vlastně „vytvářel předpoklady k uzavírání šlechtických soukromých
domén“.55 Mělo tak jít o jakýsi svérázný druh imunity. Lze však namítnout:
Pokud by byla uvedená pasáž skutečně namířena proti jedné vrstvě šlechty
(nižším a středním beneficiářům) a ve prospěch vrstvy druhé, tj. utvářejících
se pozemkových vlastníků, co si pak počít s těmi nobiles minores a nobiles
51
„Omnes hereditates, quas viri nobiles tam minores, quam maiores tempore ducis Conradi sine
querela iuste et pacifice huc usque possederunt, in bona tranquillitate pacis amodo possideant.“
52
G r a u s , František: Prawo lenne w Czechach. Sobótka 6, 1951, s. 30–44; t ý ž :
Lenní právo v Čechách. Český lid 29, 1952, s. 67–73; t ý ž : Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten im Mitteleuropa. Historica 10, 1969, s. 5–65; t ý ž : Origines de l’État et de la
noblesse en Moravie et en Bohême. Revue des Études Slaves 39, 1961, s. 43–58. Grausův výklad
nadlouho ovlivnil vnímání problematiky Statut v české a moravské historické obci.
53
Srov. V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 117. Stručný, nicméně velmi výstižný přehled
názorů podal B a k a l a , Jaroslav: K výkladu prvního ustanovení Statut Konráda Oty. In:
Český stát na přelomu 12. a 13. století. Opava 1993, s. 9–15.
54
Srov. kupř. D u d í k , Beda: Dějiny Moravy IV. Od roku 1173 až do roku 1197. Praha
1878, s. 224, který výraz vykládá jako „dědičné statky (allodia) “, či N o v o t n ý , Václav:
Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197–1253). Praha 1928 (= České dějiny I/3),
s. 51, jenž soudí, že jde o dědiny, které byly drženy řádně.
55
Ž e m l i č k a , J.: Počátky Čech, s. 208.
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maiores uvedené pasáže, vždyť právě o dvou vrstvách šlechty se v článku
hovoří a jsou jim přiznána stejná práva?56
Kupodivu se proti interpretaci hereditates Statut Konráda Oty jakožto
svobodného (a tudíž dědičného) majetku ozval právě J. Žemlička, podle
nějž „k důkazům, že hereditas nemusí vždy ohlašovat absolutní ‚dědičné‘ svobodné vlastnění či majetnictví, ale jen právo dědičného, tedy z generace na generaci
převáděného užívání nějakého jmění, statku či práva, patří emfyteuze“. A dále
uvádí, že emfyteuze se označuje jako ius hereditarium seu Theutonicum
a v tomto kontextu je možné užít i termínu hereditas, stejně jako se u lenních systémů užívá spojení hereditates homagiales či feudales; předkládá také
příklady.57 Samozřejmě, má pravdu, neboť jak u emfyteuze, tak u lenního
zřízení se taková terminologie vyskytuje. Ale aby měly jeho příklady pádnost argumentů, musel by doložit, že se termín hereditas v uvedených dvou
právních okruzích (okruhu německého/emfyteutického práva a okruhu
práv lenních) vyskytuje v Čechách a na Moravě v letech 1189–1222, tedy
mezních datech pro jeho užití ve Statutech, nadto v míře tak hojné, že by
jej bylo možné považovat za obecně srozumitelný šlechtické vrstvě, která
by hereditates vnímala jako jakékoli dědičné majetky, svobodné, stejně jako
jen (dědičně) propůjčené.58 A jaké dědičně propůjčené majetky může mít
vlastně na mysli? Nebyla by to jistě beneficia, protože ta neměla dědičnou
podstatu, byla dočasná. Byly to tedy ony „výsluhy“, jimiž naše historiografie již po generace operuje, i když jde o ahistorický termín, který se
v pramenech té doby nevyskytuje?59 Nebo snad míní pravá léna? Jenže
ta také nejsou, krom několika málo vazeb českého prostředí na zahraničí,
56
J. Žemlička patrně situaci vnímal tak, že nižší a střední beneficiáři mezi ony nobiles tam
maiores quam minores prvního článku Statut zřejmě nepatřili, což lze doložit pasáží z jeho článku
K osobnosti knížete Konráda II. Oty. In: Český stát na přelomu 12. a 13. století. Opava 1993,
s. 23: „Dovětek o ‚viri nobiles tam minores quam maiores‘ potvrzuje sociální rozrůzněnost tehdejší
nobility, na jejíž ‚dědiny‘ už nemá panovník ani jeho úředníci libovolně sahat. Pokud tedy Konrádova
statuta právně garantovala nenarušitelnost šlechtické držby, nepostihovalo to pouze knížecí moc, jak se
dosud uvažovalo, ale ještě bolestněji hradské úředníky, především jejich nižší a střední stupně. Teprve
sklonek vlády Václava I. však přinesl konfliktní vyznění sporů mezi zbytky hradských beneficiářů,
které po sobě zanechával časně středověký stát, a mezi vrcholnou středověkou ‚pozemkovou‘ šlechtou.“
Podrobné rozvedení výkladu ve stejných intencích lze nalézt v Ž e m l i č k a , Josef:
Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha 1990,
s. 56–57. Zde ovšem autor připouští, že se alespoň v královském potvrzení Statut z roku 1222
„již otevřeně uznává dědičné vlastnictví nemovitého majetku šlechty“ (tamtéž, s. 57). Žemličkův
výklad o vzpouře nižších a středních beneficiárních kádrů proti rodícím se velkým šlechtickým
pozemkovým vlastníkům na konci čtyřicátých let 13. století nebyl naší historiografií přijat.
57
Ž e m l i č k a , Josef: Heredes, hereditas, iure hereditario. K jednomu středověkému pojmu.
In: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště. Edd. I. Boháčová a P. Sommer. Praha
2014, s. 381–382; t ý ž : Přemysl Otakar II., s. 72–73.
58
K terminologii viz J a n , Libor: Hereditates a soudy statut Konráda Oty. In: týž – Janiš,
Dalibor et al.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích
ve středověku a raném novověku. Brno 2010, s. 13–14. U zde sebraných, značně sporadických
příkladů z uvedeného období nelze ani u jediného předpokládat, že by šlo o nesvobodný
dědičný majetek.
59
K termínu výsluha a jeho neukotvenosti v pramenech viz J a n , Libor: Hereditas,
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nikde v uvedené době zmíněna. Jaký právní status by tedy měly mít ony
propůjčené dědičné majetky, držené nikoli jako svobodné?
Výše bylo uvedeno, že jazyk Statut je jazykem zemského práva a v této
dimenzi je třeba nahlížet na ony hereditates. V tomto kontextu také autor
těchto řádků ve svých starších pracích vždy hovořil. Pokud se užije termín
hereditas, respektive česky diedina, v kontextu zemského práva, jde vždy
o svobodný, v zásadě zemskodeskový statek. Před zemským právem hereditas nikdy neznamená ani emfyteuticky udělenou usedlost, ani drobné léno.
Lenní záležitosti se ostatně soudily na soudech jiného typu, než je soud
zemský.60 V tomto smyslu svědčí jak pozůstalý půhonný kvatern českých
desk z konce druhého decennia 14. století, tak Kniha rožmberská, jež svojí
látkou dosahuje počátku druhé poloviny 13. století, či moravské zemské
desky dochované od roku 1348 i nejstarší moravské půhonné knihy z přelomu 14. a 15. století. Tyto prameny poskytují v tomto směru neocenitelné
svědectví. Zastánce názoru, že hereditas mohla v prostředí zemského práva
přelomu 12. a 13. století znamenat něco jiného než svobodný majetek, by
musel snést přesvědčivé důkazy o tom, kdy došlo v zemském soudnictví
ke změně a především proč.
Sám jsem podstatu termínu hereditas v prostředí zemského práva
definoval následovně: „Nejde jen o v přísném slova smyslu zděděný majetek,
ale obecně o jakýkoli svobodný majetek, který lze dědit, prodávat, směňovat, dávat do zástavy, darovat církevní instituci. Hereditas zkrátka neoznačuje pouze
dědictví, označuje nepochybnou kvalitu svobodného majetku.“61
J. Žemlička se však odvolává na V. Vaněčka, který překládal slovo
hereditates „jako ‚dědiny‘ ve smyslu nemovitosti, přičemž důrazně varuje před
chápáním tohoto pojmu jako ‚dědičné statky (allodia)‘  “, jak to činili někteří
badatelé.62 Podle F. Grause, uvádí dále, prý slovo hereditas – dědina mohlo
znamenat „souhrnný název všeho majetku feudálů“.63 Na uvedeném místě však
Graus říká něco poněkud jiného: „Méně určitý je výraz ‚hereditas‘ a analogický
český výraz ‚dědina‘. Oba výrazy mohou označovat určitý kus půdy (ev. ‚právo‘
s ním spojené). Vedle toho však se oba výrazy objevují v pramenech i ve svém
vlastním smyslu – ve významu dědictví. Pokud názvy ‚hereditas – dědina‘ značí
půdu, objevují se rovněž v různých významech jako na př.: a) jako souhrnný název všeho majetku feudálů – na př. v Konrádových statutech […], b) odpovídající

výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 461–472.
60
Srov. např. agendu lenního soudu olomouckého biskupství zachycenou v Die ältesten
Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz I–II. Ed. K. Lechner. Brünn 1902.
61
J a n , L.: Hereditas, výsluha, kastelánie, s. 466–467.
62
Ž e m l i č k a , J.: Heredes, hereditas, iure hereditario, s. 379, se odvolává na V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 13, což neodpovídá, protože Vaněčkův článek se nachází na s. 105–159.
Zřejmě jde o nějaký jiný Vaněčkův text.
63
Ž e m l i č k a , J.: Heredes, hereditas, iure hereditario, s. 379.
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jedné vesnici […], c) jako část vesnice.“64 Graus tedy vnímal termín mnohem
šířeji a neupíral mu možnou dědičnou kvalitu, aniž se dotýkal svobodného
charakteru či opaku. Je ale třeba podotknout, že Grausův výklad sub a)
je stejně mylný, protože hereditates ve Statutech nejsou použity ve smyslu
„souhrnného názvu všeho majetku feudálů“, ale ve významu souhrnu
jedné a každé řádně držené dědiny. A v tom je zcela jistě velký rozdíl.
Grausův názor měl podle Žemličky upřesnit J. Bakala, „váhající, zda pasus
Omnes hereditates má vůbec nějaký vztah k dědickému právu. S poznámkou, že
‚výraz hereditas (lze) chápat jako termín pro různé majetkové držby, a to nejen
dědičné‘.“65 To sice Bakala napsal, ale v jiném kontextu, ohrazoval se proti
staršímu mínění, že hereditates teprve na základě Statut dědičný charakter
získávaly; nešlo ani tak o jeho závěr, jako o volnou úvahu. Na stejné straně
také napsal: „Samo znění paragrafu ‚Omnes hereditates‘ není výrokem o otázce
dědičnosti. Dokonce můžeme říci, že je ustanovením týkajícím se sice dědičných
majetků, označených jako ‚hereditates‘, ale takových dědičných statků, které byly
dědičné nikoli na základě této normy, nýbrž nezávisle na obsahu Konrádových
statut.“66
„Je vágní hledat v preambuli Konrádových statut jednoznačné potvrzení
toho, že by se ‚dědičné‘ šlechtické majetky daly promítat hluboko do minulosti,“
říká J. Žemlička67 a prozrazuje tak, o co mu vlastně jde, totiž o tezi prosazující eliminaci svobodného pozemkového majetku šlechty ve starším
období, respektive jeho zásadní marginalizaci. Mé údajně „černobílé vidění
obsahu hereditas“ pak dokazuje odkazem na provolací knihy dvorských
desk z přelomu 14. a 15. století, kde jsou evidovány dvorskodeskové statky
spadlé na krále, tedy statky lenní (hereditates serviles, hereditates feodales,
omagiales atd.).68 To ale nepředstavuje žádný důkaz, že by se takovými
lenními hereditates mohly mínit ty, o nichž se mluví ve Statutech, protože
takové lenní statky na přelomu 12. a 13. století prostě česká a moravská
šlechta nedržela; pokud si někdo myslí opak, ať to dokáže. Vždy jsem
v případě dědin zmíněných ve Statutech hovořil o šlechtických svobodně
držených majetcích, těch, o nichž se jednalo před zemským soudem, jak to
potvrzují listiny ze 13. století a všechny prameny související se zemským
právem ze 14. a dalších století. Nikdy jsem netvrdil, že se v okruhu lenního
práva či v souvislosti s držbou selských usedlostí používá termín hereditas
ve významu svobodného majetku.69 Ale za povšimnutí stojí právě to, že
64
G r a u s , F.: Dějiny venkovského lidu, s. 329–330.
65
Ž e m l i č k a , J.: Heredes, hereditas, iure hereditario, s. 379.
66
B a k a l a , J.: K výkladu prvního ustanovení, s. 13.
67
Ž e m l i č k a , J.: Heredes, hereditas, iure hereditario, s. 380; t ý ž : Přemysl Otakar II.,
s. 71.
68
Tamtéž, s. 73.
69
Srov. J a n , L.: Hereditates a soudy, s. 15–17; t ý ž : Hereditas, výsluha, kastelánie,
s. 465, kde je vždy pregnantně vyjádřeno, v jakém právním okruhu se pohybuji a co pod
pojmem hereditas rozumím.
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i lenní hereditas i selská hereditas bývají drženy dědičně; pokud bychom
zcela zlikvidovali rys dědičnosti v sémantické struktuře daného slova (nevylučuji samozřejmě, že mohlo být použito v obecnějším významu), pak
bychom popírali schopnost lingvistiky přispívat k poznání dávné historie.
Předpoklad, že ve středověku užívali termíny promiskue a nebylo
tedy jasné, k čemu mají odkazovat, je naprosto zavádějící, protože jejich
uživatelé se pohybovali v jistých právních okruzích, kde existovala dosti
přesná terminologie, byť ne vždy úplně stejná. To ostatně dokládají pro
přelom 12. a 13. století samotná Statuta Konráda Oty. Jen novodobí historikové musí porozumět kontextu a vyložit užití toho kterého termínu
adekvátním způsobem. Použití termínu hereditas ve sféře lenního práva
či v poddanském prostředí prostě nemůže být důkazem, že v kontextu
zemského práva může hereditas znamenat i jiný než svobodný majetek.
Podobnou cestou jako uvedený autor se dal nedávno i Jan Zelenka.
Podle něj není možné souhlasit s mým názorem, že „hereditas zkrátka neoznačuje pouze dědictví, označuje nepochybnou kvalitu svobodného majetku.“70
Jedním z důkazů má být pasus z listiny olomouckého biskupa Jana
ze 17. září 1307, kterou vydavatel ohlašuje ukončení sporu s některými
svými leníky. Krom onoho jsou zde zmiňovány „hereditates illas, que purg
lehen wulgariter dicuntur “.71 Ano, zde je termín použit skutečně v dosti
obecném významu, nicméně tato hradní léna bývala opravdu dědičná. To
ale nelze použít jako argument pro výklad, že hereditates Statut mohou
označovat propůjčené, lenní statky, protože, jak známo, tvůrcem lenního
systému olomouckého biskupství byl biskup Bruno, který na olomouckém
stolci působil v letech 1245-1281. A listina sama jednoznačně dokazuje,
že se biskup a jeho manové pohybují ve sféře práva, jež se zde nazývá
ius magdeburgensium. Tím ale není míněno známé magdeburské městské
právo, nýbrž právo leníků magdeburského kostela, či ještě přesněji saské
lenní právo.72 I to ale historik musí vědět. O důkaz, že hereditas v kontextu zemského práva může být lenním, tedy propůjčeným majetkem, tak
v žádném případě nejde.
70
Z e l e n k a , Jan: Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Praha
2016, s. 133, pozn. 373. Jinde ale Zelenka říká: „Viděli jsme, že prameny běžně pracují s termínem hereditas jako s obecným označením majetku předávaného z generace na generaci. V takovém
případě první článek vůbec nemusí vypovídat o dědičnosti “ (tamtéž, s. 167). Majetek předávaný
z generace na generaci tedy nemusí být dědičný…? Z uvedeného není bohužel vůbec zřejmé,
co si autor o věci sám myslí či jaký názor vlastně zastává.
71
Codex diplomaticus et epistolaris Moravie VI. Ed. J. Chytil. Brünn 1854, č. 9, s. 7–9.
72
K otázce olomouckého lenního práva srov. S o v a d i n a , Miloslav: Lenní listiny
biskupa Bruna. Sborník archivních prací 24, 1974, s. 426–460, zde s. 456–460, a J a n i š ,
Dalibor: Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů.
In: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech.
Praha 2009 (= Mediaevalia historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3), s. 149–163.
Ve skutečnosti se saské lenní právo a lenní právo olomouckého kostela dost lišily, přesto
přetrvávalo povědomí o prvotním vlivu práva z Magdeburku.
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Jako další z argumentů slouží zmíněnému autorovi případ Giselberta,
bývalého rychtáře ze Služovic, z listiny s datem 18. srpna 1271. Giselbert
získal dříve od hradiského opata Roberta tři lány ve Služovicích, jež měl
držet svobodně až do své smrti („usque ad extremum vite mee diem liberos
tenendos suscepi “). Uvedené tři lány jsou zároveň označeny jako hereditas
sancti Stephani in Gradisch, tedy vlastnictví uvedeného premonstrátského
kláštera. Giselbert pak před opavským soudem (iudicio Oppaviensi) slíbil,
že lány připadnou po jeho smrti „iure hereditario“ jeho synovi. Tento postup však byl protiprávní a nový opat Giselbertovi uvedené lány odňal.
Bývalý rychtář se před olomouckým a opavským soudem výroku podřídil
a přijal zvláštní milost opata, který mu tři lány udělil znovu na doživotí,
ovšem s povinností sloužit s jedním plně vyzbrojeným koněm („cum equo
falerato“) a odevzdávat kámen vosku.73 J. Zelenkovi je tato listina dokladem,
že „termín hereditas označoval statky držené různými vlastnickými tituly“.74
Ani tento případ však nemůže posloužit jako důkaz, že se termínů užívalo
promiskue bez ohledu na souvislosti. Termín hereditas se zde nejdříve
váže k majetku hradiského kláštera, nejspíše může mít kvalitu svobodného
majetku, obzvláště pokud jej klášter získal koupí či darem od některého
šlechtice; může však být užit i v obecnějším významu části klášterního
majetku. Podstatné je, co je v listině míněno specifikací iure hereditario,
s níž Giselbert předstoupil před opavský soud, a o jaký soud vlastně šlo.
Na to odpovídá samotná listina: nepochybně jím byl opavský městský soud,
podobně jako Giselbertovo prohlášení bylo proneseno před olomouckým
a opavským soudem, protože oba rychtáři a městští přísežní jsou v listině
uvedeni jako svědci. Šlo tedy o sloučené zasedání obou městských soudů,
nepochybně se jednalo o věcech, které se musely řešit na společném foru.
Ius hereditarium je zde beze všech pochyb emfyteutické právo, Giselbertovi
však podle původního obdarování nebyly tři lány uděleny dědičně, ale jen
na dobu života; nemohl jimi proto disponovat dědičným způsobem. Šlo
mimochodem o standardní postup, kdy rychtář držel několik „svobodných“
lánů, tedy osvobozených od platů, nikoli svobodných podle zemského
práva. Nadto se rozhodnutím nového opata uvedené tři lány zatížené vojenskou službou vlastně staly lénem neboli manstvím. Opět zde tedy není
předložen důkaz o odlišném právním titulu termínu hereditas; v jednom
případě je užit ve významu klášterního majetku drženého z hlediska zemského práva svobodně, v druhém pak v souvislosti s emfyteutickým právem
(ius hereditarium). Před městským soudem se totiž o svobodných statcích
jednat vůbec nemohlo. Uvedený autor zmiňuje také listinu Václava II.
z 15. dubna 1298, v níž král povoluje měšťanům města Hlubčic (nejde
o Lubčice, jak se Zelenka domnívá, nýbrž o druhé nejvýznamnější město
73
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková.
Praha 1981 (= CDB V/2), č. 638, s. 260–262.
74
Z e l e n k a , J.: Beneficium et feudum, s. 133, pozn. 373.
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Opavska známé pod německým názvem Leobschütz a polským Głubczyce)
zřídit soukenné krámce (Kaufhaus) a kupovat od šlechticů „hereditates, que
feudales non sunt“.75 Zde jde o svobodné hereditates, tedy svobodné statky,
jež mohli měšťané od šlechticů kupovat, a lenní statky, jež kupovat nesměli.
Ale právě to odlišení adjektivem je zde podstatné.
Zajímavý případ dotýkající se právě terminologie uvádí J. Žemlička.
Ves Neprobylice na Žatecku koupil hereditario iure od krále Václava I.
za 60 hřiven stříbra pražský rychtář Konrád, a to se souhlasem šlechtice
Vlčka („de consensu et bona voluntate baroni sui dicti Lupi “), který měl na vsi
nějaká práva a získal i část kupní sumy. Jak vyplývá z listiny Přemysla Otakara II. s datem 7. října 1260, Konrád pojal úmysl ves prodat, a požádal
proto krále o stanovení hranic. Z toho důvodu daroval králi válečného
oře (dextrarium) v hodnotě 10 hřiven. Rozhraničovací obchůzkou byli
pověřeni tehdejší stolník Ondřej, zemský soudce Čéč, podkomoří Markvart
z Dunajovic, nejvyšší komorník Bavor, současný stolník Diviš a tři zástupci
pražského měšťanstva, Frowin, Otto a Lambin Gallicus. Deset hřiven dostala
také královna Markéta – nejspíše se ves dotýkala jejích věnných statků –
a ta vyslala za stejným účelem své komorníky Luipolda a Volkmara. Poté
skutečně Konrád požádal krále Přemysla Otakara II., aby mohl uvedenou
ves prodat, s čímž král souhlasil. Rychtář vesnici „takovým právem, jaké
týž držel od nás“ („eo eciam iure, quo eandem tenebat a nobis “), tj. od krále,
prodal plaskému opatovi a jeho konventu „proprietatis tytulo“.76 Pro uvedeného autora jsou informace uvedené královské listiny důkazem, že nešlo
„o Konrádovu plně svobodnou koupi, ale přesněji o koupi dědických uživatelských
práv, kdy si král vrchní dohled a vrchní dispoziční právo ponechal. Nic na tom
neměnila klišé o dědičnosti a věčnosti,“ uzavírá.77
J. Žemlička ale pomíjí celý kontext listiny. Limitační obchůzku mají
z příkazu krále provést nejvyšší zemští či královští úředníci, stěží by tak
konali, kdyby šlo o pouhou koupi nějakých dědických uživatelských práv,
a ne o záležitost dotýkající se zemského práva (a tudíž přesného určení
hranic, aby v budoucnu nemohlo dojít k jejich zpochybnění sousedními
držiteli). Konrád pak ves prodal proprietatis tytulo, tedy jako pravé vlastnictví
(v uvedené formulaci se ozývá římské právo), což by stěží mohl, kdyby
ves nedržel jako plné, svobodné vlastnictví. Pokud by králi náleželo vrchní
dispoziční právo, pak by musel prodávat on. To ale nemohl, protože ves už
předtím prodal jeho otec. Proč ale Konrád žádal krále o svolení? Důvodů
mohlo být několik. S největší pravděpodobností byla hlavním z nich další
dispozice s majetky, které byly původně královské, vědělo se ještě o tom,
75
Z e l e n k a , J.: Beneficium et feudum, s. 132–133, pozn. 373. Jde o listinu v Regesta
diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Ed. J. Emler. Pragae 1882, č. 1794,
s. 771. Zelenka pramen necituje.
76
CDB V/2, č. 241, s. 372–373.
77
Ž e m l i č k a , J.: Přemysl Otakar II., s. 70.
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a tudíž podléhaly panovníkově aprobaci; týká se to i darů duchovním ústavům. Nelze také vyloučit zřejmě velmi rozšířené právo zpětného výkupu
(povinnosti nabídnout statek původnímu majiteli v případě prodeje), kterým mohly být zatíženy i jiné statky, pokud byla kupříkladu mezi šlechtici
v tomto směru uzavřena smlouva (je otázkou, zda nešlo o standardní součást
transakcí v rámci zemského práva). Svůj význam může mít také vztah krále
a pražského rychtáře jakožto sice svobodného, ale nikoli šlechtického panovníkova poddaného. A jen stručná poznámka k představě o formulacích
listin jako jistých klišé bez opravdové fakticity: přijmout ji by znamenalo
zpochybnit jakoukoli zásadní informaci kterékoli listiny v situaci, kdy jsou
údaje pravých listin s ohledem na jejich právní charakter obecně v evropské
historiografii považovány vesměs za vysoce spolehlivé.
Právě listina zmíněné královny Markéty z 26. listopadu 1260 ukazuje,
jakých formulačních možností týkajících se převodu nemovitého majetku
bylo možné v rámci jedné písemnosti využít. Královna říká, že ves Chraštice
(Crasitz) v Bozeňsku, která byla v době jejího příchodu do země obsazena
jejími viliky, neobeznámenými se starší dispozicí královny Kunhuty, která
ves darovala břevnovskému klášteru („contulit in perpetuum possidendam“),
nyní dává uvedenému ústavu „jure hereditario“. Vesnice se vším svým
příslušenstvím má sloužit uvedenému klášteru navěky „proprietatis iure“.78
Jde tedy o převod majetku, který byl považován za svobodný, přičemž
měl věnný charakter, do plného vlastnictví, a svědectví i zde poskytli
nejvyšší hodnostáři království. Můžeme tedy považovat uvedené precizní
obraty z textu za pouhá klišé o dědičnosti a konstatovat, že ve skutečnosti
královna darovala klášteru jen dědická uživatelská práva? Že tomu tak
nebylo, dokazuje nejstarší břevnovský urbář, neboť v soupisu statků je
ves pod názvem Krasicze uvedena za nedalekými lokalitami Radvánov,
Zábrodí, Zahrádka, Jickovice a před Předíčkem a Žebrákovem (dnes část
Zduchovic), ležícími taktéž v dané oblasti.79 Šlo tehdy o nevelkou vesnici,
spíše vesničku, kde se nacházely čtyři selské hereditates, ze tří se platilo
dvakrát ročně po 10 groších, z jedné po 15, a jeden mlýn, který odváděl
dvakrát ročně platbu ve výši 48 grošů. S tím se pojily také menší naturální
dávky a roboty o žních.80
Představa, že šlechtické i církevní majetky „zůstávaly dlouho omezené,
vrstevnaté, s mezistupni “,81 by ovšem znamenala, že v právní řeči by nebylo
78
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. Edd. J. Šebánek et S. Dušková.
Pragae 1974, č. 247, s. 379–381. Editoři svazku písemnost považovali za podezřelou, není
k tomu však závažnější důvod.
79
Decem registra censuum Bohemica compilata astate bellum husiticum precedente. Deset urbářů
českých z doby před válkami husitskými. Ed. J. Emler. Praha 1881, s. 152. U vlastního soupisu
povinností vsi je název uveden v podobě Hrassicze (tamtéž, s. 182), což se blíží dnešní podobě
Chraštice.
80
Tamtéž, s. 182.
81
Tak míní Ž e m l i č k a , J.: Přemysl Otakar II., s. 75.
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možné nalézt jednotící prvky a společnost by byla v majetkových záležitostech ovládána chaosem egoistických interpretací a nároků, a navíc by
poskytovala moderním historikům možnost vykládat každý nebo téměř
každý právní akt voluntaristicky nebo účelově tak, aby takovým výkladem
podpořili svoje názory s ohledem na to, že jde o fakta, která jim momentálně
nehrají do noty. I když egoistické a ziskuchtivé postupy byly praktikovány
i v tehdejší společnosti, bylo to právě zemské právo, co poměrně precizním
způsobem a na základě dlouhodobého vývoje určovalo normy, kterými se
společnost řídila. A v jeho rámci nebyla obsahová nejistota zkrátka na místě.
Šlo o naprostou nutnost z hlediska vrstvy pozemkových vlastníků, tedy
šlechticů všech stupňů, ale i představitelů církevních institucí, šlo o jejich
primární zájem a jistotu, což se přibližně v době, o níž se právě hovořilo,
zobrazilo ve vedení královského registru, jak se také říkalo v nejstarší fázi
zemským deskám.82
„Kdyby někdo neměl syny nebo syna a měl dcery, na ty ať připadne dědictví
[hereditas] stejnoměrně; kdyby ani jich nebylo, dědictví ať připadne nejbližším
dědicům“ (čl. 18).83 Opět jeden z hůře vyložitelných článků. V. Vaněček
doložil, že ustanovení je s velkou pravděpodobností inspirováno Starým
zákonem,84 totiž čtvrtou knihou Mojžíšovou.85 Poukázal zároveň, že ve staré
české společnosti byl základní formou tzv. nedíl, tedy společné vlastnictví
držené příbuznými, zatímco oddělených mužských potomků a příbuzných,
včetně vyvěněných žen, stejně jako jeptišek, které při vstupu do kláštera
dostávaly příslušnou majetkovou výbavu, se další dědické nároky netýkaly.
Účast žen v nedílu byla podle něj v podstatě pasivní a aktivovala se teprve
tehdy, umíral-li otec bez synů nebo s majetkově oddělenými syny. Pokud
měl jen dvě či tři dcery, jež byly svobodné, dědictví po otci se dělilo mezi
ně.86 Sám Vaněček navrhoval spojení „ad proximos heredes“ překládat jako
„na nejbližší účastníky nedílu“. Ale celou záležitost zavedl ještě mnohem
dále ve směru spekulativním: hereditas uvedeného článku podle něj znamená majetek nedílníka získaný jím samým z vlastních prostředků, tedy
zůstávající mimo nedíl. Cílem článku prosazeného podle něj šlechtou bylo
zajištění majetku v rodě, když zůstavitel neměl syny ani dcery, tedy přímé
82
K tomu srov. J a n i š , Dalibor: Úvahy nad počátky zemských desk na Moravě. In:
Chocholáč, Bronislav – Jan, Libor – Knoz, Tomáš (edd.): Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám.
Brno 1999, s. 243–250; t ý ž : Zemské soudnictví, s. 235; J a n , L.: Vznik zemského soudu,
s. 73–75.
83
1222: „Si quis non habuerit filium, vel filios, et habuerit filias, ad illas deveniat hereditas
equaliter; et si non sint, hereditas deveniat ad proximos heredes.“ 1229: „Si quis non habuerit filium
vel filios, et habuerit filias, ad illas deveniat hereditas equaliter; et si non fuerint, hereditas deveniat
ad proximos heredes.“ 1237: „Si quis non habuerit filios vel filium, et filias habuerit, ad illas deveniat
hereditas equaliter; et si non fuerint, hereditas deveniat ad proximos heredes.“
84
V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 141.
85
Nu 27, 8–11.
86
V a n ě č e k , V.: Glossy, s. 141–142.
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dědice. Jenže Vaněček si neuvědomil, že ten, kdo zůstavuje hereditas a může
mít syny, dcery, případně další nedílné dědice, je v řeči uvedeného článku
hlava rodu, která mohla v podstatě nové majetky nabývat zase jen díky
prostředkům, které náležely k nedílu, a tudíž i nově nabyté statky byly jeho
součástí. Nezbude než přijmout, že se v článku hovoří jen o pravidlech,
jež mají panovat – a pravděpodobně v zásadě panovaly – v dědickém
intestátním řízení mezi nedílníky.
Otázku, zda ustanovení o dědictví neoddělených dcer v případě ne
existence neoddělených synů představuje novum, a tedy zásadu, jež měla
být prosazena v praxi, či jde jen o písemné zachycení stávajících poměrů, si lze položit, avšak není možné na ni zcela uspokojivě odpovědět.87
R. Rauscher sice mínil, že původně nedílné dcery nedědily a majetek spadal jako odúmrť na panovníka,88 ve světle mladších pramenů se však zdá
pravděpodobným, že jde jen o písemné zachycení běžné praxe.89
Problém písemného dochování
Pokud se čeští i moravští světští a církevní příslušníci elity sešli skutečně roku 1189 v Sadské, „aby vyslechli statuta vévody Konráda“, pak nelze
na základě tohoto sdělení nutně předpokládat jejich písemnou podobu.
Nicméně Konrádem Otou vyhlášená Statuta, ať již měla jakoukoli podobu,
musela vzniknout na základě spolupráce knížete s vrcholnými úředníky
předsedajícími soudu i dalšími osobami zasedajícími v tomto kolegiu a snad
též s duchovními jeho kaple, kteří provedli nějaký jednoduchý záznam –
samozřejmě v latině, zatímco sama Statuta byla beze všech pochyb vyhlašována v češtině. Latině totiž většina světských urozenců nerozuměla. Proto
zůstaly v textu výše uvedené bohemismy, které nedokázali ani klerikové
přesně převést do latiny (otázkou samozřejmě zůstává míra jejich znalosti
kanonického či civilního práva, která nemusela být vysoká). Vyhlášení
Statut v roce 1189 knížetem Konrádem mělo krom jiného nepochybně
integrativní charakter, bylo politickým aktem, meliorací a regulací procesního a trestního zemského práva, nikoli zásadním legislativním počinem

87
K tomu srov. nejnověji K n o l l , Vilém: Intestátní dědická posloupnost a odúmrť v českém středověkém právu zemském. In: Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové
zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von
Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. Edd. V. Knoll a P. Beránek.
Plzeň 2011 (= Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011), s. 129; t ý ž : Intestátní dědická
posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském. Časopis pro právní vědu a praxi 3,
2012, s. 236.
88
R a u s c h e r , Rudolf: Dědické právo podle českého práva zemského. Bratislava 1929,
s. 37, 44–45.
89
K n o l l , V.: Intestátní dědická posloupnost a odúmrť, s. 129–133.
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v novátorském smyslu slova; to kníže na základě charakteru zemského
práva ani provést nemohl.
Názor R. Rauschera, že Statuta byla výlučně moravským právním
textem, však nelze považovat za přesvědčivý.90 V podobě, v jaké se dochovala písemně, však moravským textem – jak už bylo uvedeno – byla,
to je nutné zdůraznit. Na druhé straně ale jeho mínění, že písemné vydání
Statut, které se dochovalo v archivech řeholních ústavů, odráží určité
vládní a administrativní změny, lze do jisté míry přitakat. V roce 1222 došlo k potvrzení textu pro Znojemsko a Bítovsko, nejspíše poté, co zemřel
Vladislav Jindřich (zařazení písemnosti G. Friedrichem bezprostředně
za 24. červen 1222, kdy byl bratr Přemysla Otakara I. ještě naživu, není
dostatečně vyargumentováno), v roce 1229 pro Brněnsko, snad v souvislosti se smrtí králova syna Vladislava (Jindřicha) či předáním Moravy jeho
dalšímu synovi Přemyslovi, a konečně v roce 1237, zcela jistě v souvislosti
s udělením Břeclavska Oldřichovi ze Spanheimu.91 A navíc je v písemnosti
Oldřicha Korutanského ohlášeno také potvrzení Václava I. pro brněnskou
provincii, které se nedochovalo; lze však předpokládat, že mohlo souviset
s politickými turbulencemi první půle třicátých let 13. století.92 Vcelku inspirativním se současně zdá být názor J. Zelenky, že se Přemysl Otakar I.
snažil písemným vydáním Statut, respektive formulací jejich prvního článku
o hereditates, překlenout období určitých zmatků ve vlastnických poměrech,
k nimž došlo po konci vlády Konráda Oty – proto odkaz na něj.93 Jenže
se nabízejí otázky: Proč tak neučinil třebas i v Čechách, když se tam ujal
vlády? Proč tak učinil až po smrti svého bratra a pouze na Moravě? Proč
tak neučinil již dříve v Olomoucku, jež spravoval před rokem 1210, byť
jeho bratr Vladislav Jindřich již nesl titul moravského markraběte a ovládal
Brněnsko i Znojemsko?
Nějaký více či méně stabilní, či spíše osnovní, text Statut v písemné
podobě proto pravděpodobně existoval, což vlastně dosvědčují i zásahy
a doplňky do tří dochovaných moravských verzí, respektive druhé a třetí.
Bez pochyb je nutné odlišit vlastní články Statut od protokolu a eschatokolu jejich písemných vyhotovení, takže když je řeč o textu Statut, jde
jen o jejich články, nikoli celý formulář listin. Je docela dobře možné, že
kompletní text Statut vznikl až v roce 1222 při formulaci privilegia pro
Znojemsko s Bítovskem, ovšem na základě nějakého reálného podkladu
v latině, jak již bylo uvedeno, snad uchovávaného v panovnické kanceláři.
Více o věci říci nelze.
90
R a u s c h e r , Rudolf: Nejstarší moravský zákon. Časopis pro právní a státní vědu 24,
1941, s. 121. Rauscher v uvedené práci (s. 122–123) také odmítá ztotožnit statuta vyhlášená
v Sadské roku 1189 se statuty potvrzovanými v letech 1222, 1229–1237, což však nelze
přijmout. K tomu viz J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 154.
91
K tomu srov. R a u s c h e r , R.: Nejstarší moravský zákon, s. 118–119.
92
Tamtéž, s. 119–120.
93
Z e l e n k a , J.: Beneficium et feudum, s. 167.
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Jelikož příjemci potvrzení Statut nebyly řeholní ústavy, v jejichž archivech se písemnosti dochovaly, ale šlechta uvedených provincií, je nejspíše
nutné počítat s tím, že písemnosti byly vyhotoveny ve více originálech. Kde
ale byly přechovávány ty, které byly skutečně doručeny šlechtě, nejspíše
na její soudní zasedání, je dnes nezjistitelné.
* * *
Byl-li kníže či král svorníkem (v realitě ale být nemusel), pak zemské
právo bylo beze všech pochyb fundamentem, na kterém česká a moravská
středověká společnost stála a z něhož vyrůstala. Stejně jako toto právo
se proměňovala, i když tyto proměny myšlení středověkých lidí v zásadě
odmítalo, protože příznakem stability byla v jejich myšlenkovém světě
naopak neměnnost. České a moravské zemské právo představovalo dvě
spojité nádoby či snad spíše jednu nádobu se dvěma hrdly. Statuta měla
v roce 1189 patrně jistou integrativní roli v rovině české a moravské elity.
Nelze samozřejmě zapomenout, že ani Morava nebyla původně jednotná,
nýbrž se skládala ze tří částí, od nichž se následně derivovaly další. Statuta
přinášela regulaci a jisté zlepšení dosavadní praxe, nezaváděla však žádné
překotné právní novinky. V úrovni právní i ekonomické zajišťovala řádnou
držbu svobodných majetků, které existovaly dávno před nimi.
Statuta Konráda Oty představují hmatatelný důkaz reálné existence
zemského soudnictví na přelomu 12. a 13. století a nepřímo dokazují také
to, že se formovalo v dlouhém období předcházejících staletí. Kníže sice
mohl svým zásahem provádět jeho melioraci či dílčí reformu, nemohl však
měnit jeho podstatu, neboť ta se neodvozovala výhradně z jeho legislativní moci, nýbrž z obecného konsensu nejmocnějších příslušníků elity,
kteří zasedali na soudních zasedáních, ať již v rámci starších kolokvií, či
později v rámci postupně se formujícího zemského soudu. Šlo o princip
kolektivního soudnictví a kolektivního legislativního procesu.94 Jelikož jde
o problematiku pro vývoj středověké monarchie zcela úhelnou, je na místě
nepochybně i polemika s odlišnými názory. V předchozím textu však nebyla
polemika, pokud byla vedena, zaměřena ad personam, nýbrž výhradně ad
rem. I když to z příslušných pasáží nepochybně vyplývá, považuje autor
za nutné na tuto skutečnost důrazně upozornit.

94

Srov. v tomto ohledu J a n i š , D.: Zemské soudnictví, s. 185.
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Obr. 1a–c: Potvrzení Statut pro znojemskou a bítovskou provincii vydané
roku 1222 králem Přemyslem Otakarem I., opis v tzv. matrice louckého
kláštera (MZA v Brně, G 12 Cerroniho sbírka, II, č. 253; foto L. Jan)
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Obr. 1c

31

Obr. 2: Potvrzení Statut pro šlechtu brněnské provincie vydané 17. března 1229 králem Přemyslem Otakarem II., originál
(MZA v Brně, G 1 Bočkova sbírka, č. 176; foto A. Pecková)
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Obr. 3: Potvrzení Statut pro šlechtu břeclavské provincie vydané 14. července 1237 správcem provincie knížetem Oldřichem ze Spanheimu, originál
(MZA v Brně, E 7 Cisterciáci Velehrad, sg. P 12; foto A. Pecková)
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Die Statuten Konrad Ottos und die Probleme ihrer historischen
und rechtsgeschichtlichen Interpretation
Im Jahre 1189 verkündete auf einem Colloquium des Adels in Sadska (Sadská), auf
dem sich die Elite aus Böhmen und Mähren versammelte, Fürst Konrad Otto Statuten. Diese
wurden in schriftlicher Form in den Jahren 1222 und 1229 durch König Přemysl Ottokar I.
sowie 1237 durch den Lundenburger Teilfürsten Ulrich von Spanheim aufgezeichnet, allerdings nur für die Provinzen im südlichen Teil Mährens mit den Zentren in Znaim (Znojmo), Vöttau (Bítov), Brünn (Brno) und Lundenburg (Břeclav). Diese Statuten stellten kein
grundlegendes Novum einer legislativen Tat dar, sondern bedeuteten lediglich eine gewisse
Regulierung und Melioration des gewohnheitsmäßigen Landrechts, und zwar vornehmlich
im Bereich des Prozess- und Strafrechts. Für den adeligen Grundbesitz erwies sich der erste
Artikel als sehr bedeutend, demzufolge erbliche Besitzungen (hereditates), die seit der Regierungszeit des Fürsten Konrad Otto als rechtmäßig galten, nicht angetastet werden sollten.
Der Autor zeigt auf, dass die Sprache der Statuten insgesamt jene des Landesrechts reflektiert
und der Terminus hereditas sich hier nicht im Kontext des Lehns- oder Burgrechts, d. h. als
unfreier erblicher Besitz, interpretieren lässt. Hier polemisiert der Vf. gegen die Auffassung
Josef Žemličkas sowie einiger anderer Autoren, denen zufolge diese hereditates auch etwas
anderes als einen freien Besitz darstellen konnten. Die Statuten Konrad Ottos sind ein sichtbarer Beweis für die reale Existenz des Landesgerichtswesens an der Wende vom 12. zum
13. Jahrhundert und verweisen indirekt auch darauf, dass sich dieses im langen Zeitraum
der vorangegangenen Jahrhunderte herausbildete. Der Fürst vermochte zwar durch sein
Eingreifen dessen Melioration bzw. eine Teilreform umzusetzen, dessen Wesen allerdings
konnte er nicht ändern, zumal sich dieses nicht ausschließlich aus der gesetzgebenden Macht
des Fürsten ableitete, sondern aus einem allgemeinen Konsens zwischen den mächtigsten
Repräsentanten der Elite. Letztere nahmen an den Gerichtsverhandlungen teil, sei es nun im
Rahmen älteren Colloquia oder aber später im Rahmen des sich schrittweise herausbildenden
Landgerichts. Es handelte sich um das Prinzip des kollektiven Gerichtswesens sowie des
kollektiven legislativen Prozesses.
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David Sychra
Raná církevní kariéra Bruna
ze Schauenburka (1229–1245)∗

The Early Church Career of Bruno of Schauenburg (1229–1245)
The study analyses the activities of Bruno of Schauenburg in the church offices he held
prior to taking up the career of Bishop of Olomouc, specifically from 1229 to 1245.
It attempts to reconstruct his family history and the circumstances that eventually led
to Bruno occupying the Episcopal See in Olomouc.
Keywords: Bruno of Schauenburg, church career, Magdeburg, Lübeck, Hamburg

„Téhož léta zemřel blahoslavené paměti Bruno, důstojný biskup olomoucký
sedmnáctý, rodem Sas, otec a ochránce duchovenstva, který vystavěl klášter
sv. Mořice v Kroměříži dílem obdivuhodným; jeho rady a pomoci užíval král
český Otakar v mnohých věcech často velmi prospěšně. Ó Moravo, ty ztrativši
nejprve krále Otakara jakoby jedno ze svých očí, měla jsi alespoň druhé, nyní
však jsouc obou zbavena, potácíš se takřka ve tmách. Plač proto nad ztrátou
takových světel.“1 Těmito slovy nás letopisec Jindřich Heimburský zpravuje
o smrti druhého zakladatele („alter fundator“) olomoucké církve. Brunova osobnost se těší dlouhodobé pozornosti medievistů.2 Badatelé se při
∗
Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu Ostravské univerzity SGS15/
FF/2016-2017 „Realita a skutečnost ve středověku“.
1
Letopisové Jindřicha Heimburského. In: Fontes rerum Bohemicarum III. Ed. J. Emler.
Pragae 1874, s. 318: „Ipso anno [1281] obiit beate memorie Bruno venerabilis episcopus Olomucensis
us
17 , nacione Saxo, pater et tutor cleri, qui monasterium sancti Mauricii in Cremsyr mirabili opere
construxit, cuius consilio et auxilio Ottakarus rex Bohemie in multis sepius prosperatus. O Moravia
amisso primo rege Ottakaro, quasi uno tuorum luminum evolso, adhuc lucem me in altero habere
videbaris; nunc autem utroque orbata, quodammodo in tenebras palpitare videris. Plange ergo,
tantis te fore luminibus spoliatam.“ Srov. také Heinrici de Heimburg Annales. In: Monumenta
Germaniae Historica (=MGH). Scriptores (in Folio) XVII [Annales aevi Suevici]. Ed. G. H.
Pertz. Hannoverae 1861, s. 717.
2
Z bohaté literatury vybírám stěžejní práce: E i s l e r , Max: Geschichte Brunos von
Schauenburg. Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schle
siens 8, 1904, s. 239–295; 9, 1905, s. 335–384; 10, 1906, s. 337–393; 11, 1907, s. 95–116,
344–380; 12, 1908, s. 187–208; W e i z s ä c k e r , Wilhelm: Olmützer Lehenswesen unter
Bischof Bruno. Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schle
siens 20, 1916, s. 32–56; T i l l a c k , Karlheinz: Studien über Bruno von Schauenburg und
die Politik Ottokars II. von Böhmen. Dissertationsarbeit an der Universität Münster. Münster
1959; H r a b o v á , Libuše: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé
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hodnocení charakteru Brunova episkopátu nejvíce zaměřují na jeho kolonizační úsilí, hospodářské a správní reformy v olomoucké diecézi či povahu
jeho vztahu k papežství a Přemyslu Otakarovi II., ale příliš nereflektují cestu,
po které se Bruno vydal již předtím a na jejímž konci se neočekávaně stal
olomouckým biskupem. Cílem tohoto příspěvku je obrátit pozornost zpět
k Brunovým „kořenům“ a revidovat otázku charakteru jeho rané církevní
kariéry ve Svaté říši římské.
Základní řemeslnou práci na tomto poli odvedl Max Eisler ve svých
textech z let 1904–1908.3 Přehled Brunových aktivit mezi lety 1229 a 1245
sestavil Karlheinz Tillack (1959) v rámci své disertační práce o Brunově
roli v politice Přemysla Otakara II.4 V české historiografii se tomuto tématu
naposledy blíže věnovali Stanislav Bárta (2009)5 a Tomáš Sommer (2014).6
Náležité zhodnocení Brunova olomouckého episkopátu vyžaduje rozkrýt a pochopit skutečnosti, které k němu vedly. V tomto ohledu je třeba
si znovu položit následující otázky: Jaké bylo prostředí, z něhož Bruno
vzešel a jakým způsobem jej mohlo ovlivnit ve vztahu k jeho budoucímu episkopátu? Jaký byl jeho vztah k církevním úřadům, které zastával?
A představovala pro něj jeho raná církevní dráha především službu církvi,

polovině 13. století. Praha 1964; M a t z k e , Josef: Das Bistum Olmütz im Hochmittelalter von
Heinrich Zdik bis Bruno von Schaumburg 1126–1281. Königstein – Taunus 1969, s. 43–81;
S o v a d i n a , Miroslav: Lenní listiny biskupa Bruna. Sborník archivních prací 24, 1974,
s. 426–460; S t o o b , Heinz: Bruno von Olmütz. Das mährische Städtenetz und die europäische
Politik von 1245 bis 1281. In: týž (ed.): Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen
Europa. Köln – Wien 1977, s. 90–135; H a g e n e d e r , Othmar: Inobediencia sceleri
comparatur ydolatrie. Bischof Bruno von Olmütz und die Bettelorden. Römische historische Mitteilungen, 1986, Bd. 28, s. 155–162; H r a b o v á , Libuše: Biskup Bruno ze Schauenburgu
a hospodářské proměny na Moravě ve XIII. století. In: Sága moravských Přemyslovců. Život
na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Olomouc – Brno 2006, s. 145–152; J a n , Libor:
Věrně po boku svého krále. Bruno ze Schaumburku. In: týž et al. (edd.): Osobnosti moravských
dějin I. Brno 2006, s. 63–67; B á r t a , Stanislav: Bruno ze Schauenburku, biskup a diplomat. In: Dobosz, Józef – Kujawiński, Jakub – Matla-Kozlowska, Marzena (edd.): Pierwsze
polsko-czeskie forum mlodych mediewistów. Poznań 2007, s. 191–199; J a n i š , Dalibor:
Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století. In: Dvořáčková-Malá, Dana – Zelenka, Jan
(edd.): Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. Praha
2008, s. 347–361, zde s. 354–361; t ý ž : Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů. In: Dvořáčková-Malá, Dana – Zelenka, Jan (edd.): Dvory
a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Praha 2009,
s. 149–163; K ö n i g h a u s , Waldemar: Bruno von Schaumburg, Bischof von Olmütz. Stationen eines rastlosen Lebens. In: Brüdermann, Stefan (ed.): Schaumburg im Mittelalter. Bielefeld
2013, s. 233-245. S o m m e r , Tomáš: Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec
v Olomouci. In: Kalous, Antonín – Stejskal, Jan – Šrámek, Josef (edd.): Jedinec a evropská
společnost od středověku do 19. století. Olomouc 2014, s. 129–144.
3
E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 240–250.
4
T i l l a c k , K.: Studien über Bruno von Schauenburg und die Politik Ottokars II. von
Böhmen, s. 2–5.
5
B á r t a , S.: Bruno ze Schauenburku, biskup a diplomat, s. 192–194.
6
S o m m e r , T.: Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouci,
s. 130–135.
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nebo se stala spíše prostředkem k upevňování a rozšiřování již nabytých
rodových pozic?
Úvahy nad těmito otázkami zahájíme tvrzením, že Brunova raná
církevní kariéra byla determinována rodovou politikou. Analyzujeme-li
totiž Brunovu genealogii, zjistíme, že hodnosti kanovníka a probošta, které
získal v lübecké, magdeburské a hamburské kapitule, byly výsledkem rodinné protekce, jež sledovala rodové zájmy v daném regionu.7 Prameny
nám neumožňují stanovit přesné datum Brunova narození – Max Eisler
je kladl do roku 1205 a pozdější historiografické práce tuto informaci
obvykle převzaly.8 Zato lze z pramenů vyčíst, že Bruno byl druhorozeným,
eventuálně třetím legitimním synem svého otce, a proto byl předurčen
k církevní kariéře. Vedle staršího bratra Adolfa, dědice otcových titulů,
měl ještě dalšího mužského sourozence, Konráda. V listině ze 14. července
1238, jejímž prostřednictvím schauenburský a holštýnský hrabě Adolf (IV.)
zaopatřil klášter v Rintelnu, je tamní kostel označen za místo Konrádova
hrobu („[…] fratri nostri Conradi qui in ecclesia Renthene sepultus est“).9
Z otcovy strany Bruno pocházel z rodu Schauenburků, jehož panství
se rozkládalo kolem stejnojmenného hradu na úpatí řeky Vesery nedaleko
města Rintelnu.10 Saský vévoda Lothar III. (1106–1137) udělil v roce 1110
Brunovu pradědovi, schauenburskému hraběti Adolfu I. (1106–1130),
do lenní držby holštýnské hrabství.11 Stalo se tak v důsledku křížové
výpravy proti západním Slovanům, kteří v té době sídlili na rozsáhlých
územích okolo Labe. Udělené hrabství nezahrnovalo oblast dnešního
Holštýnska, nýbrž prostor vymezený osadami Kiel („Holstenstadt tom Kyle“),
Lübeck („Ljubice“) a Hamburk („Hammaburg“) a přirozenou jižní hranicí
na Labi.12 Brunův děd, Adolf II. (1130–1164), obnovil roku 1143/1144
na místě někdejšího slovanského sídliště Ljubice kupeckou osadu Lübeck
(„Lubeke“), která se stala důležitým přístavem pro obchod s Baltem.13 Brunův otec, Adolf III. (1164–1225), založil v Hamburku Nové Město, které
7
K Brunově genealogii viz B e i d e r W i e d e n , Helge: Schaumburgische Genealogie. Stammtafeln der Grafen von Holstein und Schaumburg – auch Herzöge von Schleswig – bis
zu ihrem Aussterben 1640. Bückenburg 1966, s. 19.
8
E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 243; T i l l a c k , K.: Studien
über Bruno von Schauenburg und die Politik Ottokars II. von Böhmen, s. 2; M a t z k e , J.:
Das Bistum Olmütz im Hochmittelalter von Heinrich Zdik bis Bruno von Schaumburg 1126–1281,
s. 45. Heinz Stoob klade datum Brunova narození do roku 1204. Viz S t o o b , H.: Bruno
von Olmütz, s. 93.
9
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I. (786–1250). Ed. P. Hasse.
Hamburg 1886, s. 255, č. 570.
10
E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 240; T i l l a c k , K.: Studien
über Bruno von Schauenburg und die Politik Ottokars II. von Böhmen, s. 1.
11
Helmondi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum. Lib. I. In: MGH. Scriptores (in Folio)
XXI [Historici Germaniae saec. XII/1]. Ed. G. H. Pertz. Hannoverae 1849, s. 39: „De interfectione Rugianorum: ‚Comitiam vacantem dedit Luderus dux nobili viro Adolfo de Scowenburg.‘ “
12
H i g o u n e t , Charles: Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter. Berlin 1986, s. 74.
13
G r a ß m a n n , Antjekathrin (ed.): Lübeckische Geschichte. Lübeck 1988, s. 45.
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nadal lübeckým právem.14 Schauenburkové byli držiteli fojtských práv nad
probošstvími, která vznikla v obou městech, a tak nelze pochybovat o tom,
že Bruno nabyl tamní církevní úřady díky rodové protekci a za účelem
hájení rodových zájmů.
Dokládají to i peripetie spjaté se ziskem titulu lübeckého probošta.
Bruna lze v tomto úřadě doložit nejdříve k roku 1229, a to díky listině
z 16. prosince, kterou vydal magdeburský arcibiskup Albrecht.15 Schauen
burkové byli sice držiteli holštýnského hrabství již ve třetí generaci, ale
jejich tamní panství bylo na přelomu 12. a 13. století ohroženo kvůli dánským výbojům a mocenskému boji Štaufů s Welfy ve Svaté říši římské.
Adolf III., Brunův otec, byl v roce 1201 zajat Dány v Hamburku a výměnou za své propuštění roku 1203 rezignoval na své holštýnské državy.16
Panství Dánů v Holštýnsku akceptoval papež Inocenc III., který listem
z 12. prosince 1203 vyzval dánského krále Valdemara II. (1202–1241),
aby podpořil císařskou korunovaci Oty IV. (1198/1208–1218) a věrně
sloužil církvi.17 Fridrich II. (1212–1250) potvrdil roku 1214 panství Dánů
v Holštýnsku výměnou za jejich pomoc v boji proti Otovi IV.18 V roce 1223
schauenburský spojenec, zvěřínský hrabě Jindřich (1200–1228), zajal dánského krále Valdemara II. a výměnou za propuštění jej mimo jiné přiměl
vzdát se nároků na Holštýnsko.19 Z iniciativy severoněmecké šlechty pak
do událostí vstoupil Brunův bratr Adolf IV. (1227–1261), dědic někdejších
zeměpanských práv nad Holštýnskem. Spolu s brémským arcibiskupem
Gerhardem II. (1219–1258) se postavil do čela koalice severoněmeckých
knížat, jejíž součástí byli i vojenské kontingenty z Lübecku a Hamburku,20
a ta 22. července 1227 dánské vojsko porazila v bitvě u Bornhövedu. Vydobyté vítězství obnovilo nominální vládu Schauenburků v Holštýnsku,
kterou však bylo třeba mocensky upevnit. Právě v této době se Bruno stal
lübeckým proboštem: jeho církevní post měl zajistit schauenburský vliv
na tamní světské a církevní struktury.
Dochovaný diplomatický materiál ukazuje, že Bruno se až do roku
1238 zdržoval nejčastěji v Magdeburku a jeho okolí. Max Eisler označil Brunův magdeburský pobyt v letech 1229–1238 za „učednická léta“ a vyzdvihl
14
L o o s e , Hans-Dieter (ed.): Hamburg. Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner I.
Hamburg 1982, s. 60–61.
15
Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis. Sammlungen von Auszügen aus Urkunden und
Annalisten zur Geschichte des Erzstifts und Herzogtums Magdeburg II. (1192–1269). Ed. G. A. Mül
verstedt. Magdeburg 1881 (= RAM II), s. 409, č. 883.
16
J a n i c k e , Karl: Adolf III. Graf von Holstein und Storman. In: Allgemeine Deutsche
Biographie I. Van der Aa – Baldamus. Leipzig 1875, s. 108.
17
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 122, č. 238.
18
Die Urkunden der Deutschen Könige und Kaiser. In: MGH. Diplomata. Die Urkunden
Friedrichs II/2 (1212–1217). Ed. W. Koch. Hannover 2007, s. 201–202, č. 271.
19
Codex diplomaticus historiae comitum Schauburgensium. Urkundliches Material zur Geschichte und Genealogie der Grafen von Schauenburg. Ed. F. A. Aspern. Hamburg 1850, s. 29.
20
Tamtéž, s. 28, č. 26b.
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jeho význam pro růst Brunovy osobnosti i v souvislosti s jeho pozdějším
olomouckým episkopátem.21 Bruno svoji dráhu magdeburského kanovníka
nastoupil za archiepiskopátu Albrechta I. von Käfernburg (1205–1232), jak
dokládá listina z 16. prosince 1229, která dosvědčuje smír a vyrovnání mezi
magdeburským arcibiskupem a brunšvickým vévodou Otou.22 Albrecht byl
do úřadu magdeburského arcibiskupa prosazen štaufskou stranou a jí byl
také po smrti Oty IV. doživotně nakloněn. Regestář magdeburského arcibiskupství ukazuje, že Albrecht byl po většinu svého archiepiskopátu přítomen
v Itálii, kde vyvíjel diplomatické úsilí v pokusech smířit císaře Fridricha II.
s papežem; Albrecht byl častým svědkem císařových listin a jeho jméno se
vždy objevuje na nejčestnějším místě po církevních kurfiřtech a akvilejském patriarchovi.23 Častá nepřítomnost arcibiskupa v jeho arcidiecézi nás
vede k otázce, kdo jej zastupoval v záležitostech temporální a spirituální
správy magdeburského arcibiskupství. Svědečné řady arcibiskupských listin
nejčastěji zmiňují dva úřady, jejichž držitelé měli shodou okolností úzkou
vazbu nejen k arcibiskupovi, nýbrž i k Brunovi. Prvním z nich je úřad magdeburského probošta („maior ecclesiae Magdeburgensis prepositus“, „maior
prepositus Magdeburgensis, „vicarius“), který v letech 1225–1232 zastával
Wilbrand, Brunův představený a Albrechtův bratr i pozdější nástupce,24
druhým pak úřad magdeburského purkrabího („castellanus“, „burchrauius“,
„burchgrauius“, „prefectus Magdeburgensis“), jejž mezi lety 1209 a 1243/1247
vykonával Burchard (V.) z Querfurtu, Brunův strýc.25
S Querfurty byl Bruno spřízněn prostřednictvím své matky Adelheid
z Querfurtu (1165–1224), která se vdala za schauenburského hraběte
Adolfa III. někdy před květnem 1189.26 Querfurtové v té době drželi fojtská
21
E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 244.
22
RAM II, s. 409, č. 883.
23
V období, kdy byl Bruno magdeburským kanovníkem (1229–1238), se Albrecht
vyskytuje osmnáctkrát jako svědek na štaufských listinách. Výčet končí rokem 1232, kdy
Albrecht zemřel. Viz RAM II, s. 430, č. 930 (leden 1231); s. 431, č. 933 (20. duben 1231);
s. 432–433, č. 934 (30. duben 1231); s. 433, č. 935 (1. květen 1231); s. 433, č. 936 (1. květen 1231); s. 434, č. 937 (1. květen 1231); s. 436, č. 942 (17. červenec 1231); s. 444, č. 953
(prosinec 1231); s. 445, č. 954 (prosinec 1231); s. 446, č. 955 (prosinec 1231); s. 447–448,
č. 961 (leden 1232); s. 450, č. 965 (březen 1232); s. 450, č. 966 (březen 1232); s. 451, č. 967
(březen 1232); s. 452, č. 970 (duben 1232); s. 452–453, č. 971 (duben 1232); s. 454, č. 974
(květen 1232); s. 455–456, č. 976 (květen 1232).
24
V období, kdy byl Bruno magdeburským kanovníkem (1229–1238), Wilbrand figuruje
v písemnostech pojednávajících o záležitostech magdeburského arcibiskupství celkem sedmnáctkrát. Výčet je doveden do roku 1235, kdy byl Wilbrand zvolen novým magdeburským
arcibiskupem. Viz RAM II, s. 409, č. 883; s. 414–415, č. 897; s. 422, č. 911; s. 422–423, č. 912;
s. 426–427, č. 922; s. 429–430, č. 929; s. 435, č. 941; s. 436–438, č. 943; s. 438–440, č. 944;
s. 440–441, č. 947; s. 441–442, č. 948; s. 442–443, č. 949; s. 446, č. 956; s. 453–454, č. 973;
s. 456, č. 977; s. 461–462, č. 993; s. 462–463, č. 994.
25
V období, kdy byl Bruno magdeburským kanovníkem (1229–1238), Burchard figuruje
v dokumentech týkajících se magdeburského arcibiskupství celkem jedenáctkrát. Viz RAM II,
s. 409, č. 883; s. 412, č. 889; s. 414–415, č. 897; s. 424, č. 915; s. 435, č. 941; s. 441–442,
č. 948; s. 442–443, č. 949; s. 484, č. 1055; s. 489–490, č. 1067; s. 494, č. 1078; s. 497, č. 1083.
26
E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 241.
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práva úřadu magdeburského purkrabího již ve čtvrté generaci a s Magdeburkem je pojila rodová minulost: Bruno z Querfurtu (974–1009) zahynul
mučednickou smrtí při úsilí christianizovat pohanské Prusy, Konrád z Querfurtu dosáhl úřadu magdeburského arcibiskupa (1134–1142) a zajistil
Querfurtům úřad magdeburského purkrabího. Tyto skutečnosti ukazují, že
i Brunovo magdeburské angažmá bylo výsledkem chladného politického
kalkulu s cílem upevnit rodové zájmy v regionu. Brunova problematická
volba magdeburským proboštem na jaře 1238 naznačuje, že usiloval o zisk
arcibiskupského stolce. Magdeburská kapitula disponovala právem volby
arcibiskupa a v první polovině 13. století se ustálila praxe, že probošt
magdeburské kapituly je následně zvolen magdeburským arcibiskupem.
Platilo to pro všechny tři magdeburské arcibiskupy, během jejichž archi
episkopátu byl Bruno kanovníkem, tedy Albrechta (1205–1232), Burcharda
(1232–1235) i Wilbranda (1235–1253).27
Politické ambice Schauenburků a Querfurtů lze zpětně zhodnotit,
analyzujeme-li jejich sňatkovou strategii. Adolf IV., Brunův bratr, provdal
svou dceru Mechtildu (1225–1288) za Abela (1218–1252), šlesvického
vévodu a pozdějšího dánského krále, syna svého někdejšího soka, dánského krále Valdemara II. Tím dosáhl hned dvojitého úspěchu: ochránil
schauenburské panství v Holštýnsku a spojil svou rodovou linii s dánským
královským rodem. Je zjevné, že tím, kdo z tohoto sňatku vytěžil více, byli
právě Schauenburkové, a nikoliv Valdemar, jehož pozice byly po porážce
u Bornhövedu oslabené, ale rozhodně ne ztracené. Připomeňme také, že
Valdemar byl manželem Markéty, zvané také Dagmar (1186–1212), nevlastní sestry českého krále Václava I. Bruno tedy na Moravu přišel jako
vzdálený příbuzný Přemyslovců, protože i Querfurtové byli skrze sňatky
s braniborskými Askánci spřízněni s přemyslovskou dynastií. Božena,
jinak též Beatrix († 1290), dcera Václava I. (1230–1253) a sestra Přemysla Otakara II. (1253–1278), se vdala za braniborského vévodu Otu III.
(1220–1267), jehož bratr Jan (1237–1281) byl manželem Juty Anthaltské
(† 1277), vnučky magdeburského purkrabího Burcharda z Querfurtu,
Brunova strýce. Na příkladu tohoto příbuzenského soukolí vidíme, že
schauenbursko-querfurtská dynastická politika obsáhla evropský prostor
od Baltu až po Alpy. Zisk magdeburského arcibiskupského stolce snad
měl tyto vazby upevnit dvojím způsobem: magdeburské arcibiskupství
za prvé zajišťovalo kontrolu dálkového obchodu na Labi, které tvořilo
důležitou spojnici mezi schauenbursko-querfutskými državami, a za druhé
disponovalo jedinečnou vazbou ke štaufské dynastii a císařskému dvoru.

27
W e n t z , Gottfried – S c h w i n e k ö p e r , Berent (edd.): Germania Sacra I.
Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburgs. Das Erzbistum Magdeburg I. Berlin – New York
1972, s. 105.
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Tato skutečnost korespondovala se sňatkovou politikou Adolfa III. s cílem
dosáhnout úřadu císařského kancléře, na což upozornil Stefan Eick.28
Magdeburk byl od otonských časů důležitým centrem latinské kultury. V období Brunova kanovnictví město čítalo kolem 15 000 obyvatel,
což z něj činilo jedno z největších sídlišť na sever od Alp.29 Městu vládl
arcibiskup, který jmenoval městského šoltyse („sculthetus Magdeburgensis“)30
a purkrabího; Querfurtům tento úřad udělil do dědičné držby arcibiskup
Konrád z Querfurtu.31 Magdeburk byl nadán právem vlastního trhu, jako
místo s mostem k překročení řeky představoval důležitý bod při obchodu s Baltem a disponoval i svým městským právem.32 Metropole na Labi
přitahovala nejen podnikavé kupce, nýbrž i věřící poutníky. Impozantní
dóm sv. Mořice, přestavovaný v Brunově době na první gotickou katedrálu
v německých zemích, se pyšnil ostatky svatého Mořice a svaté Kateřiny,
které byly do města slavnostně přeneseny 30. května 1236.33 Popularitu
svatých patronů města šířily jejich podobizny ražené na nových arcibiskupských brakteátech. Magdeburk platil za významnou církevní metropoli:
v samotném městě se nacházelo šest kostelů (sv. Mořice, sv. Šebestiána,
sv. Mikuláše, sv. Martina, sv. Petra a Pavla, sv. Gangolfa) a čtyři kláštery
(sv. Jana Křtitele, sv. Vavřince, sv. Anežky, Panny Marie).34 Magdeburští
disponovali i intelektuální silou: nezastupitelný věhlas městu poskytovala
katedrální škola.35 Obchod a církev kráčely v raných dějinách města ruku
v ruce, neboť násilná christianizace východních území vytvářela nové příležitosti, kterých se chopili nejen riskující podnikavci, toužící pozvednout
se nad svůj stav, ale také duchovní klérus a laici, jejichž misijní úsilí bylo
vedeno ať už v upřímné víře, nebo v touze se proslavit. Magdeburský regestář
28
Srov. E i c k , Stefan: Die Reichskanzlei als Ziel Schaumburger Heiratspolitik unter
Adolf III. In: Brüdermann, Stefan (ed.): Schaumburg im Mittelalter. Bielefeld 2013, s. 352–370.
29
P u h l e , Mathias: Magdeburg im Mittelalter. Der Weg von der Pfalz Ottos des Grossen
bis zur Hansestadt um 1500. Halle 2005, s. 75.
30
K existenci tohoto úřadu viz Urkundenbuch der Stadt Magdeburg I. (Bis 1403). Ed.
G. Hertel. Halle an der Saale 1892 (= USM I), s. 59, č. 112.
31
RAM II, s. 438, č. 1116. Roku 1269 Querfurtové prodali purkrabská práva zpět arcibiskupovi a ten je obratem prodal saským vévodům. Srov. USM I, s. 76, č. 141.
32
Ke stavu bádání o magdeburském městském právu viz T i m m , Albrecht: Das
Magdeburger Recht an der Brücke von West und Ost. Hamburger mittel- und ostdeutsche
Forschungen 2, 1960, s. 71–96; E b e l , Friedrich (ed.): Magdeburger Recht I–III. Köln
1983–1995; L ü c k , Heiner: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Europäische Dimensionen
zweier mitteldeutscher Rechtsquellen. Hamburg 1998; C a r l s , Wieland (ed.): Rechts- und
Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa: Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Internationale
und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig von 31. Oktober bis 2. November 2003. Berlin 2008;
L ü c k , Heiner – P u h l e , Matthias – R a n f t , Andreas (edd.): Grundlagen für
ein neues Europa. Das Magdeburger und Lübecker Recht im Spätmittelalter und Früher Neuzeit.
Köln 2009.
33
RAM II, s. 488, č. 1063.
34
W e n t z , G. – S c h w i n e k ö p e r , B. (edd.): Germania Sacra I, passim.
35
Magdeburský kanovník Degenhart vystupuje v listinách římského krále Jindřicha (VII.)
z 2., 4. a 12. července 1234 jako „imperialis aule protonotarius“. Viz W e n t z , G. –
S c h w i n e k ö p e r , B. (edd.): Germania Sacra I, s. 88.
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zmiňuje pro léta 1229–1238 čtyři výzvy papeže Řehoře IX. (1145–1241)
k výpravám proti pohanským Prusům, adresované bratřím žebravých řádů
a všem věřícím v brémské a magdeburské arcidiecézi (ale také v Polsku,
Holštýnsku, Pomořanech).36 Pravidelnými účastníky křížových tažení byli
i Schauenburkové.37
Po smrti arcibiskupa Albrechta I. (1232)38 a dvouletém archiepiskopátu Burcharda I. (1233–1235)39 nastoupil svou vládu nad městem Wilbrand, Albrechtův bratr. Ten byl od roku 1225 magdeburským proboštem
a 31. května 1235 jej kapitula zvolila novým arcibiskupem.40 O jeho rychlé
zvolení se zasadil papež Řehoř IX. Už 17 dní po smrti Burcharda I. (20. července 1234) vyzval listem sufragány magdeburského arcibiskupství, totiž
merseburského a naumburského biskupa, aby neprodleně připravili volbu
nového magdeburského arcibiskupa.41 Řehoř patrně počítal s tím, že stejně jako jeho bratr Albrecht bude i Wilbrand horlivým zastáncem příměří
mezi Štaufy a papežstvím. Ten však Řehořovy naděje nakonec nevyslyšel,
protože vztahy mezi oběma muži ochladly kolem roku 1239, v době, kdy
papež uvrhl císaře do klatby.42 Wilbrand také pokračoval ve válce s braniborskými Askánci o sporná území a statky na východ od Labe, kterou začal
již jeho bratr Albrecht. Tendence magdeburských arcibiskupů zapojovat
město do své soukromé politiky vedla ke snahám magdeburských měšťanů
vymanit se z arcibiskupova vlivu. Magdeburský kronikář43 i autor Erfurtských análů44 nás zpravují o městském povstání proti arcibiskupovi na jaře
36
RAM II, s. 420, č. 906; s. 420, č. 907; s. 449, č. 962; s. 474, č. 1022.
37
H u c k e r , Bernd Ulrich: Die europäische Kreuzzugbewegung des hohen Mittelalters
und die Grafen von Schauenburg. In: Brüdermann, Stefan (ed.): Schaumburg im Mittelalter.
Bielefeld 2013, s. 216–232; ke křížovým výpravám Brunova bratra Adolfa IV. do Livonska
viz s. 226–231.
38
Naposledy je Albrecht zmíněn v regestáři magdeburského arcibiskupství jako svědek
v listině Fridricha II. z května 1232. RAM II, s. 455–456, č. 976.
39
Burchard je poprvé zmíněn jako magdeburský arcibiskup na jím vydané listině z 1. ledna
1233. RAM II, s. 458–459, č. 984. Naposledy je uveden spolu s magdeburským purkrabím
Burchardem jako svědek v listině Jindřicha VII. z 3. července 1234. Tamtéž, s. 471, č. 1015.
Jeho smrt datuje magdeburský regestář k 1. únoru 1235. Tamtéž, s. 477, č. 1032.
40
Tamtéž, s. 478, č. 1038.
41
Tamtéž, s. 473, č. 1020.
42
Řehořův nástupce Inocenc IV. považoval Willbrandovu věrnost Štaufům za provokaci
a hrozil Wilbrandovi klatbou. Roku 1245 papež pověřil mohučského arcibiskupa, aby vysvětil
naumburského biskupa, protože Wilbrand byl exkomunikován. Srov. Regesta Imperii V/3.
Jüngere Staufer 1198–1272. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II,
Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. Ed. J. F. Böhmer. Köln 1983,
s. 1275, č. 7514.
43
Magdeburger Schoppenchronik. In: Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis
16. Jahrhundert VII. Ed. K. Janicke. Leipzig 1869, s. 149–150: „In dem 1238 jar breken de
borger dat hus Bideritz und vorherden dat dort und de capellen: dat hus was des bischopes. Den krich
de dar van enstunt, den berichte de bischof van halberstad zwischen den borgeren und den bischope
van Magdeburg.“
44
Annales Erphordenses. In: MGH. Scriptores (in Folio) XVI [Annales aevi Suevici], Ed.
G. H. Pertz. Hannoverae 1859, s. 32: „Hoc anno in episcopatu Meydeburgensi quod per Alberti
prepositi interfectionem male seminatum fuerat, adeo pessime pullulavit, ut cives Meydeburgenses
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1238, během kterého byl poničen biskupský hrad a všichni mniši, klerici
a žebráci byli vyhnáni z města.
Z období Brunova magdeburského kanovnictví pocházejí dvě listiny,
v nichž je Bruno svědkem přesunu lén magdeburského arcibiskupství
od služebné šlechty magdeburského arcibiskupa k duchovenstvu. V první,
z 9. června 1235, magdeburský probošt a „electus“ Willbrand potvrdil cisterciáckému klášteru Maria-Kammer u Halle darování některých biskupských
statků: hospodářského dvora („curia“), který zdědil šlechtic Edart coby leník
magdeburského arcibiskupství po svých předcích a nakonec se jej vzdal
ve prospěch magdeburského arcibiskupa Albrechta; hospodářského dvora
vedle kostela sv. Martina; čtyř lánů u vesnice Bruncdorf, na něž rezignoval
Burchard, magdeburský purkrabí, ve prospěch arcibiskupa Albrechta; jednoho lánu ve vesnici Glaucha, jejž řečený Burchard odkázal výše jmenovanému klášteru.45 Prostřednictvím druhé listiny, tentokrát z 6. listopadu
1236, magdeburský arcibiskup Willbrand převedl některé statky na konvent
ženského kláštera v Alt-Haldenslebenu: dva hospodářské dvory, které
od magdeburského arcibiskupství obdržel jako léno Bruno von Eilsleben;
tři dvory, které drželi jakýsi Reiner, Konrád Lojardus a rytíř Werner; další
dva dvory, které za svého života držel humdisburský („Hunoldesburg“)
fojt. Dále konventu potvrdil udělení darů od svého předchůdce Albrechta,
které dosud nebyly stvrzeny listinou; jmenovitě šlo o 10 lánů společně
s hospodářským dvorem v Alt-Haldenslebenu, jeden dvůr v Niendorfu,
čtyři lány v Thetesdorfu, osm lánů v Gribitzu, dva lány v Rautenu a jeden
a půl lánu v Bödensellu.46 Těžko určit, do jaké míry tyto zkušenosti mohly
Bruna inspirovat při organizaci lenní soustavy olomouckého biskupství.47
Touto problematikou se dlouhodobě zabývá Dalibor Janiš, který konstatuje, že „právní rámec celého lenního systému [olomouckého biskupství]
vycházel podle doslovného znění lenních listin z práva ministeriálů, resp. vazalů
magdeburského arcibiskupství. Ve skutečnosti však nešlo o typ ministeriálního
systému, ale o soustavu skutečných lén, přičemž právním základem bylo lenní
právo užívané v Sasku, jehož základy jsou shrnuty ve známé právní knize
Sachsenspiegel. Přestože formální právní základ lenního systému olomouckých
biskupů byl takto zjevně recipován, samotná lenní soustava se již za biskupa
pontifici ad domino suo se contumaticer opponerent, ipsum armis bellicis impugnando. Nec hac
pertinacia contenti, omnes religiosos ac clericos, nonnullos etiam pauperesab urbe propellentes, iram
summi Iudicis sibi gravius accumulaverunt; hanc tamen eodem anno contumaciam grandi pecunia
cum domino suo componendo sopiverunt.“
45
RAM II, s. 479, č. 1040.
46
Tamtéž, s. 491, č. 1069.
47
K tématu viz E i s l e r , M.: Geschichte Brunos von Schauenburg, s. 377–380; W e i z s ä c k e r , W.: Olmützer Lehenswesen unter Bischof Bruno, s. 32–56; H r a b o v á , L.:
Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století, s. 100–108;
S o v a d i n a , M.: Lenní listiny biskupa Bruna, s. 426–460; K n o l l , Vilém: Jus vassal
lorum vel ministerialium ecclesiae Magdeburgensis. Poznámka k otázce původu olomouckého lenního
práva. Právněhistorické studie 37, 2005, s. 17–28.
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Bruna vyvíjela naprosto autonomně  “.48 Vliv magdeburských zkušeností
na Brunův olomoucký episkopát je patrnější v oblasti spirituální správy.
Do poloviny 13. století se v magdeburské arcidiecézi konstituovaly nové
církevní úřady (archipresbyteriáty, arciděkanáty, vikariáty) a shromáždění kléru (synody) s cílem prosadit větší kontrolu centra nad diecézními
farnostmi.49 Magdeburský listinář obsahuje zmínky o kumulaci těchto
úřadů ze strany členů magdeburské kapituly, zejména proboštů.50 Zřejmý
odkaz k Brunovu magdeburskému pobytu pak představuje translace kultu
sv. Mořice do Olomouce a Kroměříže.
Brunovo působení v pozici magdeburského kanovníka neskončilo
úspěchem. Na jaře 1238 Bruno kandidoval na úřad magdeburského probošta, avšak část kapituly zvolila jeho protikandidáta, Albrechta z Gleichenu.
Ten byl posléze obtěžován Brunovým služebníkem a při útěku z města
nakonec postřelen šípem z městských hradeb. Albrecht smrtelnému zranění podlehl 11. března 1238. O incidentu nás zpravuje kronika Petra
Erfurtského51 i Stadské anály.52 Erfurtské anály dávají událost do souvislosti
s městským povstáním proti arcibiskupovi, o kterém jsme se již zmínili.53
Informace o následujícím dění čerpáme z listu magdeburského arcibiskupa
Wilbranda z 2. dubna 1238, ve kterém je Bruno popsán jako exkomunikovaný a nepřítomný v arcidiecézi.54 Nic neukazuje na to, že by arcibiskup
klatbu vyřčenou nad Brunem stáhl. Podle dochovaných pramenů se Bruno
do roku 1245 v Magdeburku již neobjevil; místem jeho dalšího pobytu se
staly Řím, Paříž, rodové državy v schauenburském hrabství a proboštství
v Holštýnsku. Na přelomu let 1237 a 1238 také nejspíše zemřel Brunův
bratr Konrád – listina holštýnského hraběte Adolfa IV. ze 14. července
48
J a n i š , D.: Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století, s. 355.
49
W e n t z , G. – S c h w i n e k ö p e r , B. (edd.): Germania Sacra I, s. 158, 432.
50
USM I, s. 39–40, č. 81; s. 62–63, č. 117; s. 63–64, č. 119.
51
Chronica S Petri Erfordensis moderna a 1072–1335. In: MGH. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi XLII. Ed. O. Holder-Egger. Hannoverae – Lipsiae
1899, s. 234: „Eodem annoadhuc illis duobus electis prepositis Magdeburgensibus, Alberto videlicet
et Brunone, inter se conflictum habentibus nec ullo consilio vel arbitrio cedentibus, contigit servos
Brunonis in Magdeburg manentis ad castrum vicinum, in quo predictus morabatur Albertus, insidias
ponere et predam venari; quos ipse perniciter fugando persecutus usque ad muros civitatis, unum
ex eis graviter vulneravit. Quod videns quidam partis adverse, stans in muro saggitam direxit ac
prepositum Albertum letaliter vulneravit; qui mox accito confessore confessus ac defunctus est V. Idus
Marcii.“
52
Annales Stadenses. In: MGH. Scriptores (in Folio) XVI [Annales aevi Suevici]. Ed.
G. H. Pertz. Hannoverae 1859, s. 363: „A. D. 1238 […] Albertus frater, comitis Glico, electus in
praepositum, Magdaburg ante portamcivitatis sagitta perfossus, interii 6. Idus Martii, praeposito
Brunone, qui ab alia parte electus erat, penitus ignorante.“
53
Annales Erphordenses, s. 32: „Hoc anno in episcopatu Meydeburgensi quod per Alberti
prepositi interfectionem male seminatum fuerat, adeo pessime pullulavit, ut cives Meydeburgenses
pontifici ad domino suo se contumaticer opponerent, ipsum armis bellicis impugnando. Nec hac
pertinacia contenti, omnes religiosos ac clericos, nonnullos etiam pauperesab urbe propellentes, iram
summi Iudicis sibi gravius accumulaverunt; hanc tamen eodem anno contumaciam grandi pecunia
cum domino suo componendo sopiverunt.“
54
RAM II, s. 499–500, č. 1090.
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1238 o něm referuje již jako o zesnulém.55 Adolf stejného roku vytáhl
na křížovou výpravu do Livonska56 a po návratu z ní (1239) vstoupil do jím
založeného františkánského kláštera v Kielu.57
Brunův římský pobyt zmiňuje listina z 1. března 1239, v níž papež
Řehoř IX. nabádá Herberta, opata pařížského kláštera sv. Jenoféfy, aby
přiměl Bruna zaplatit dluhy vzniklé u římských bankéřů.58 Ty Bruno ne
uhradil až do roku 1240, jak o tom svědčí list magdeburského arcibiskupa
Wilbranda obsažený v pařížské formulářové sbírce Rudolfa Tourského.
Wilbrand v něm naléhá na opata Herberta, aby Bruna přiměl dostát svým
závazkům.59 Pro tento rok jej také nacházíme v aktech Alberta Behaima
(1190/1195–1260), v nichž je Bruno zmíněn jako „Lubicensis prepositus,
diligens executor ait, omnes principes papae partium“, takže se zdá, že se
v této době zapojil do kuriální politiky s cílem prosadit volbu římského
protikrále nakloněného papežství.60 V listě z 30. března 1240 arcibiskup
Wilbrand psal, že Bruno nebyl k zastižení ve svém magdeburském sídle.61
Bruno tehdy patrně pobýval v Paříži, neboť přibližně v tomto období se
z pařížských studií vraceli do rodových držav synové Adolfa IV., Brunovi
synovci Jan I. (1229–1263) a Gerhard I. (1232–1290), kteří se po Adolfově
odchodu do kláštera ujali vlády v Holštýnsku.62
Od roku 1240 až do září 1245 se Bruno pohyboval – až jednu výjimku – v Holštýnsku, kde se věnoval rodové politice a hájení zájmů lübecké
a hamburské kapituly. Po předčasné smrti bratra Konráda a Adolfově
dobrovolném odchodu do kláštera se Bruno ujal vedení rodové politiky,
55
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 255, č. 570.
56
Chronica S Petri Erfordensis moderna a 1072–1335, s. 234: „A. D. 1238 […] Comes
Adolfus cum uxore sua Heilewiga, filia filii Bernardi domini de Lippia, postea abbatis et episcopi,
Livoniam intravit.“ Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden II. (1250–1300).
Ed. P. Hasse. Hamburg 1888, s. 256–257, č. 571.
57
Prostřednictvím listiny z 16. srpna 1239 potvrdil Adolfův syn Jan I. jako holštýnský
hrabě městu Hamburku privilegium císaře Fridricha I. Viz Schleswig-Holstein-Lauenburgische
Regesten und Urkunden II, s. 266–267, č. 592. Adolf musel vstoupit do kláštera někdy před tímto
datem. Motivy tohoto jeho kroku se zabývá studie K r u p p a , Nathalie: Erinnerung an einen
Grafen: Adolf IV. von Schaumburg und seine Memoria. In: táž (ed.): Adlige – Stifter – Mönche.
Zum Verhältnis zwischen Klöstern und mittelalterlichen Adel. Göttingen 2007, s. 183–223.
58
Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae. In: MGH. Epistolae
saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae I. Ed. C. Rodenberg. Berolini apud
Weidmannos 1883, s. 636, č. 740.
59
S i m o n s f e l d , Henry: Historisch-diplomatische Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters IV: Über die Formelsammlung des Rudolf von Tours. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu
München, 1898, s. 466, č. 131. Na existenci tohoto listu upozornil T i l l a c k , K.: Studien
über Bruno von Schauenburg und die Politik Ottokars II. von Böhmen, s. 8–9.
60
Albert Behaim und Regesten Papst Innocenz IV. Ed. C. Höfler. Stuttgart 1847, s. 6.
61
S i m o n s f e l d , H.: Historisch-diplomatische Forschungen zur Geschichte des Mittelalters IV, s. 467.
62
O pařížských studiích Brunových synovců se zmiňuje J a n s e n , Karl: Gerhard I.,
Graf von Holstein und in Schauenburg. In: Allgemeine Deutsche Biographie VIII. Friedrich I.
von Sachsen-Altenburg – Gering. Leipzig 1878, s. 738.
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nominálně jako poradce nových holštýnských hrabat, fakticky však jako
její hlavní strůjce. Dokazuje to řada listin, které v této době mladá hrabata
vydala. Bruno je v přítomnosti svých synovců doložen listinou z roku 124163
a také další listiny obou hrabat poukazují na Brunův vliv. V roce 1242
potvrdili Bruno a jeho synovci ustanovení o odvodu desátků z obce Frille
klášteru v Mariensee,64 ve stejném roce udělil holštýnský hrabě Jan městu Kielu („civitas Holsatiae“) lübecké městské právo65 a daroval desátek
z obce Tangstedt klášteru v Ütersenu;66 oba bratři také obdarovali klášter
v Marienwerderu67 a směnili své majetky s klášterem v Rintelnu, a to „de
consilio dilecti patrui nostri Brunonis hamburgensis et lubecensis prepositi  “.68
Bruno je v listinách uveden jako přední svědek. Na svou hodnost magdeburského probošta mezitím rezignoval, neboť nová volba se musela konat
krátce poté, co Bruno opustil Magdeburk – již v následujícím roce (1239)
uvádí regestář magdeburského arcibiskupství v hodnosti magdeburského
probošta jistého Albrechta.69
Brunovu přítomnost v lübecké kapitule po magdeburském incidentu prameny dokládají k 1. říjnu 1239. V listině s tímto datem se Bruno
zřekl nároku na znovuobnovení soudního řízení proti městu Lübecku,
přičemž jako odškodné za spálený kostel požadoval desátek z nového
mlýna v Ratekau.70 V roce 1242 je Bruno uveden jako svědek v listině
rytířů Jindřicha a Hermana z Tralowa, v níž se hovoří o prodeji části jejich
majetku lübeckému biskupu Janovi.71 V Hamburku jej prameny dokládají
k 21. červenci 1238. Brunovo jméno figuruje v řadě svědků na listině jeho
bratra Adolfa, která potvrzuje darování statků hamburské kapitule.72 Podle
znění listiny z 10. února 1239 Bruno v hodnosti hamburského probošta
převedl kostel ve Steinbecku na ženský klášter v Reinbecku.73 V roce 1242
pak Brunův synovec Jan nařídil převod desátků z obce Tangstedt klášteru
v Ütersenu.74 Hambursko-brémský arcibiskup Gerhard II. tento převod
potvrdil listinou z 1. srpna 1244.75 Na obou těchto dokumentech je Bruno
uveden jako svědek. To se týká i listiny, jejímž prostřednictvím se jeho
63
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 278, č. 618. Příslušná
listina hovoří o tom, že schauenburský hrabě Jan daroval klášteru v Loccumu dva dvory
(„duorum proprietatem“) v Meringenu. Bruno je uveden mezi svědky.
64
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 280, č. 623.
65
Tamtéž, s. 281–282, č. 627.
66
Tamtéž, s. 282, č. 628.
67
Tamtéž, s. 282–283, č. 629.
68
Tamtéž, s. 283, č. 630.
69
RAM II, s. 511, č. 1120; s. 535–536, č. 1190.
70
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 268, č. 594.
71
Codex diplomaticus Lubecensis. Urkundenbuch des Bisthums Lübeck I. Ed. W. Leverkus.
Oldeburg 1856 (= CDL I), s. 80–81, č. 83.
72
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden I, s. 257, č. 572.
73
Tamtéž, s. 264, č. 587.
74
Tamtéž, s. 282, č. 628.
75
Tamtéž, s. 287, č. 641.
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bratr Adolf a oba Brunovi synovci zavázali zřídit nový mlýn a nahradit
škody způsobené na majetku hamburské kapituly v hospodářském dvoře
v Eppendorfu.76 V Hamburku byl Bruno přítomen ještě roku 1245, kdy
přispěl k rozmnožení kapitulních statků. Dokládá to blíže nedatovaná
listina hovořící o tom, že Bruno a hamburská kapitula vyčlenili desátky
z oldenburské země, kterou kapitule daroval Brunův bratr Adolf, na údržbu
církevních staveb a zřízení dvou prebend.77 Bruno zde byl titulován ještě
jako probošt. V další (blíže nedatované) listině, v níž se píše, že Bruno
a hamburská kapitula povolili zřízení ženského kláštera ve svém církevním
obvodě, je již Bruno mezi svědky uveden jako „in Ulmizcensem episcopum
confirmatus“.78 Zdá se tedy pravděpodobné, že tento dokument byl sepsán
ve stejné době jako série listin, které papež Inocenc IV. (1243–1254) zaslal
19. a 20. září 1245 z Lyonu do Českého království s cílem prosadit Bruna
na olomoucký biskupský stolec.
Je pozoruhodné, že Inocenc svým listem obeslal nejen olomouckou
kapitulu79 a českého krále Václava I.,80 ale také jeho sestru Anežku (kterou žádal, aby se za Bruna přimluvila u svého bratra),81 věřící olomoucké
diecéze,82 ferrarského biskupa Filipa (s prosbou o přímluvu u Václava
a jeho přátel – durynského lantkraběte Jindřicha, bavorského vévody
Oty II., míšeňského markraběte Jindřicha a braniborských markrabat Jana
a Oty III.),83 Václavovy syny Vladislava a Přemysla (s prosbou o přímluvu
u otce),84 korutanského vévodu Filipa85 a mohučského arcibiskupa Sieg
frieda86 (rovněž s prosbou o přímluvu u krále). Papež v listě adresovaném
olomoucké kapitule mluví o Brunovi jako o svém drahém synovi („dilecto
filio, quondam preposito Lubicensi, capellano nostro“), což ukazuje na blízký
vztah obou mužů. Současně nás uvedený citát informuje o tom, že Brunovi byl svěřen úřad papežského kaplana. Celý soubor uzavírá papežská
listina z 3. října 1245, ve které Inocenc IV. garantoval Brunovi používání
biskupské mitry a prstenu, ačkoliv ještě nebyl vysvěcen; Bruno je zde
zmíněn jako „electus Olomucensis“.87 Systematická naléhavost, s jakou Inocenc Bruna protežoval na post olomouckého biskupa, nás vede k otázce:
76
Tamtéž, s. 295, č. 658.
77
Tamtéž, s. 295–296, č. 659.
78
Hamburgisches Urkundenbuch I. (786–1300). Ed. J. M. Lappenberg. Hamburg 1842
(= HU I), s. 451, č. 533.
79
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1. Inde ab a. MCCXLI usque ad
a. MCCLIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1962, s. 161–162, č. 72.
80
Tamtéž, s. 162–163, č. 73.
81
Tamtéž, s. 162–163, č. 74.
82
Tamtéž, s. 163–164, č. 75.
83
Tamtéž, s. 164–165, č. 76/I.
84
Tamtéž, s. 164–165, č. 76/II.
85
Tamtéž, s. 164–165, č. 76/III.
86
Tamtéž, s. 166, č. 77.
87
Tamtéž, s. 166–167, č. 78.
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Jakými službami si Bruno toto zastání vysloužil? Odpověď nám nabízejí
účty erfurtského magistra Huga z 6. září 1246, ve kterých Bruno figuruje
jako ten, kdo vykonal službu kurii při přípravě prosazení římského protikrále v osobě durynského lantkraběte Jindřicha a na své výdaje obdržel
částku ve výši 100 marek.88 Bruno je zde uveden jako „prepositus“, takže
se dá předpokládat, že se navzdory uvedené dataci jde o službu dříve
vykonanou a zpětně vyúčtovanou. Tato informace koresponduje s výše
zmíněnou skutečností, že Bruno byl spolupracovníkem Alberta Behaima
při přípravě volby římského protikrále nakloněného papežství.
Na přelomu let 1245 a 1246 se Bruno přestal titulovat jako hamburský a lübecký probošt, přestože obou úřadů se okamžitě nevzdal. Podle
hamburského listináře vystřídal Bruna na pozici hamburského probošta
jistý Oto, který se však v listinách objevuje poprvé až roku 1248.89 Bruno
je v hamburských listinách zmíněn dokonce ještě v roce 1254, kdy se
hamburští klerikové odvolali na jím zavedený zvyk milostivého léta, jehož
platnost papežský legát Petr, kardinál jáhen titulu sancti Georgi ad velum
aureum (Al Velabro), rozšířil na celou hambursko-brémskou arcidiecézi.90
Podle lübeckého diplomatáře byl Brunovým nástupcem ve funkci lübeckého
probošta jistý Sigebodo, který se v listinách poprvé objevuje roku 1249.
To nemusí nutně znamenat, že Bruno v té době ještě stále aktivně řídil
tamní kapitulu, na druhou stranu prameny nehovoří o tom, že by se svého
obročí vzdal a že by mezitím proběhla volba nového probošta.91
Brunova církevní kariéra je příkladem neoddělitelného prolínání
sakrálního a profánního v životě středověké nobility. Byla determinována
rodovou protekcí i konfliktem mezi světskou a církevní mocí, který vyvrcholil sesazením císaře Fridricha II. na lyonském koncilu (1245). Bruno se
jako mladší syn bez nároku na dědictví stal klerikem, přičemž jeho úkolem
bylo zajistit vliv svého rodu na probošství v Lübecku a Hamburku, nad
nimiž Schauenburkové drželi patronátní právo. Avšak nezdařená volba
magdeburským proboštem (1238) Bruna přivedla do papežského tábora
a neočekávaně jej vynesla na biskupský stolec v Olomouci. Od roku 1245
se Bruno ve svých listinách tituloval jako „electus“ či „episcopus Olomucensis“, byť se svého přijetí v olomoucké diecézi dočkal až o dvě léta později.
Ta byla totiž po smrti biskupa Roberta (1240) zmítána sporem o uznání
biskupské svrchovanosti mezi Konrádem z Friedberka, kterého do úřadu
olomouckého biskupa prosazoval český král Václav, a opavským arciděkanem Vilémem, jehož zvolila olomoucká kapitula. Olomoučtí kanovníci
se s ohledem na své právo svobodné volby biskupa odvolali k římské
88
Monumenta Germanie Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum II.
(1198–1272). Ed. L. Weiland. Hannoverae 1896, s. 629–631, č. 458.
89
HU I, s. 461–462, č. 549.
90
HU I, s. 484–485, č. 856; s. 485, č. 587.
91
CDL I, s. 95–96, č. 103.
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kurii a zahájili proti Konrádovi proces, který papež Inocenc využil ve svůj
prospěch, když na Moravu prosadil svého člověka. Jindřich Šebánek
a Sáša Dušková datují Brunův příchod do olomoucké diecéze do přelomu
let 1246 a 1247.92
Die frühe kirchliche Karriere Brunos von Schauenburg
(1229–1245)
Bruno von Schauenburg wurde von seinen Zeitgenossen als zweiter Gründer („alter
fundator“) der Olmützer (Olomouc) Kirche angesehen. Seine Wirtschafts- und Verwaltungsreformen verliehen der Kirchenorganisation in Mähren einen derart festen Rahmen, dass diese
auch die Erschütterungen der Hussitenkriege überstanden. Die historische Forschung reflektiert bei der Bewertung von Brunos Episkopat bis auf Ausnahmen keineswegs das Milieu, aus
dem Bruno stammte und das seine Persönlichkeit formte. Der vorliegende Beitrag verweist auf
die Tatsache, dass Brunos Kirchenkarriere durch die familiäre Protektion sowie den Konflikt
zwischen weltlicher und kirchlicher Macht determiniert war, der mit der Absetzung Kaiser
Friedrichs II. auf dem Lyoner Konzil (1245) seinen Höhepunkt erreichte. Bruno wurde als
jüngerer Sohn ohne Erbanspruch Kleriker, um den Einfluss der Familie auf das Propsteiwesen in Lübeck und Hamburg, über das die Schauenburger das Patronatsrecht ausübten,
abzusichern. Auch der Umstand, dass Bruno Kanoniker in Magdeburg wurde, geschah aus
politischem Kalkül: Bruno von Schauenburg bemühte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um
das Amt des Erzbischofs von Magdeburg. Die missglückte Wahl zum Magdeburger Propst
(1238) führte ihn jedoch in päpstliche Dienste und brachte ihn am Ende unerwartet auf den
Bischofsstuhl in Olmütz. Aufmerksamkeit schenkt der Autor darüber hinaus Brunos Wirken
in Holstein, wo nach dem frühzeitigen Tod seines Bruders Konrad und dem freiwilligen
Eintritt seines älteren Bruders Adolf in ein Kloster Bruno die Führung der Familienpolitik als
Berater der neuen Grafen von Holstein, seiner Neffen, übernahm. Die Studie knüpft in ihren
Schlussfolgerungen an die Ergebnisse der älteren Forschung an (vor allem Max Eislers und
Karlheinz Tillacks), verweist neu aber zugleich auf die Tatsache, dass Bruno zu einem nicht
näher bekannten Zeitpunkt 1245–1246 aufhörte sich als Propst von Lübeck und Hamburg
zu titulieren, wenngleich er beide Ämter den überlieferten Quellen zufolge nicht vor 1248
aufgab, als er bereits an der Spitze des Bistums Olmütz stand.

92
Š e b á n e k , Jindřich – D u š k o v á , Sáša: Panovnická a biskupská listina
v českém státě doby Václava I. Praha 1961, s. 113.
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Jan Pezda
Mobilní život?
Volnočasové cestování v prostředí venkova
a maloměsta v letech 1857–1911∗

A Mobile Life?
Leisure Travel as Part of Rural and Small Town Life 1857–1911
The study is based on the analysis and interpretation of selected ego-documents from
rural and urban environments. These ego-documents deal mainly with leisure travel
in the second half of the long 19th century. The author uses the sociological concept
of lifeworld to discuss sociocultural aspects of mobility in the period under analysis.
This paper presents a reconfiguration of the existing interpreting scheme that seeks to
avoid a shallow description of the journeys and travel practices presented.
Keywords: second half of the long 19th century, mobility, leisure travel, lifeworld,
travel practices

Dějiny mobility jsou v zahraničí dynamicky se rozvíjejícím historiografickým konceptem, který v současné době jako produkt čilé mezioborové
komunikace disponuje širokou organizační, institucionální a publikační
platformou. Studium pohybu osob (cestování), zboží, informací a představ
v historické perspektivě, včetně jejich vzájemné provázanosti i sociálně-kulturních dopadů, které z prostorových změn vyplývají, vzešlo z pozvolné
přeměny tradičních dějin dopravy. Tato disciplína, která postupně opustila
svá někdejší radikální stanoviska, petrifikovaná ekonomickým determinismem hospodářských dějin a výkladovým modelem kontinuálního pokroku
v rámci dějin techniky, se v průběhu bezmála deseti let otevřela teoreticko-metodologickým východiskům jiných společenských a humanitních věd.
Poučena zejména sociologií, urbánní antropologií a historickou geografií,
vstřebává průběžně impulzy kulturní antropologie i přístupy tzv. nových
kulturních dějin.1
∗
Tato studie byla zpracována v rámci projektu SGS11/FF/2017–2018 s názvem Hospodářské a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18.–20. století, řešeném
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
1
R o t h , Ralf: Das Jahrhundert der Eisenbahn. Die Herrschaft über Raum und Zeit
1800–1914. Ostfildern 2005, s. 11–13. Není bez zajímavosti, že se tato perspektivní fúze vedle
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Studium mobility a jejích důsledků se začalo jevit naléhavým úkolem sociálních věd vlivem modernizační teorie Zygmunta Baumana, který
v procesu „zkapalňování“ dříve statických sociálních struktur spatřoval
důsledek technologického vývoje a úzkostlivých snah akcelerovat rychlost
pohybu, vystupňovanou dnes takřka k hranici okamžitosti.2 Tato akutnost
dopadla i na historické vědní obory, pro něž zůstává trvalou výzvou. Dosavadní badatelské úsilí dokládá, že dobře zaostřená dějinná perspektiva,
těsněji semknutá s teoriemi modernizace a s konceptuálně jasně vymezenými interpretacemi, může bohatě přispět k osvětlení kořenů plynulé proměny „ztěžklé a houževnaté“ modernity do její současné „lehké a tekuté“
podoby, tedy do stavu, kdy se otázka rychlosti oběhu lidí, financí, odpadů
nebo dat stává prvořadou – kdy vše je pohybem.
Ve světle Baumanových krajně znepokojivých diagnóz současnosti se
jako klíčové jeví zkoumání mobility období dlouhého 19. století, zejména
pak jeho druhé poloviny – éry překotné industrializace, technologického
rozvoje, zdokonalování dopravní infrastruktury, formování moderních
občanských společností a demokratizace cestování –, v níž koření pozdější
masový rozvoj turismu (neboli cestovního ruchu).
Přestože technologické inovace, moderní dopravní systém a postupná právní deregulace pohybu rakouských občanů a cizinců v habsburské
monarchii vytvářely turismu příznivé materiální podloží, samy o sobě ještě
nutně neznamenaly rozmach této formy mobility, svázané s kategorií „volného času“. V prvé řadě zde musela být přítomna patřičná sada mentálních
kompetencí, jelikož volnočasové cestování nepramení z animální složky
lidské psychiky.3 Není projevem „vrozeného pudu“, jak se naivně domníval
proslulý světoběžník Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.4 Jde o historicky podmíněnou, socializací vštípenou a v různé míře diskurzivně kontrolovanou
sociální praktiku vázanou na širokou škálu motivačních faktorů.
Touto studií, v níž se opírám primárně o rukopisné záznamy z pera
tří vybraných cestujících, sleduji dvojí cíl. Nejprve se pokusím o kvalitativní
prověření zdánlivě jednorozměrných obsahů zmíněných motivací, kterým
dlouhodobě klestí cestu dominantní historiografický diskurz. Následně
pak přistoupím k objasnění struktury všedních podmínek některých výprav
z perspektivy aktérského jednání. Nepůjde mi při tom ani tak o zkoumání
nadšených ohlasů přirozeně neobešla bez ostrých profesních střetů a vyřizování účtů perem
na stránkách některých vlivných periodik. W a l t o n , John: Transport, Travel, Tourism
and Mobility: A Cultural Turn? Journal of Transport History 27, 2006, s. 129–130, 133.
2
B a u m a n , Zygmunt: Tekutá modernost. Praha 2002, s. 24, 188–189; K a u f m a n n , Vincent: On Transport History and Contemporary Social Theory. Journal of Transport History 28, 2007, s. 302; S h e l l e r , Mimi – U r r y , John: The New Mobilities
Paradigm. Environment and Planning A 38, 2006, s. 210.
3
H a r a r i , Yuval Noah: Sapiens. A Brief History of Humankind. London 2014,
s. 128–131.
4
G u t h , Jiří: Turistika. Turistický katechismus. Praha 1917, s. 1.
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detailů a přímá pramenná svědectví, jako spíše o detailní pohled na skryté
souvislosti prostřednictvím pramenných „indikátorů“.
Volnočasové cestování
Široké interpretační pozadí studie tvoří pojem „volnočasové cestování“, který – pokud nemá být ztotožněn s pouhopouhou „zápletkou“ –
vyžaduje bližší definiční vyjasnění.
John Urry, čelný představitel britské sociologie mobility, jenž odhalil,
jak je zdánlivě nepředpojatá vizuální zkušenost moderního turisty konstruována prostřednictvím starších mediálních obrazů a manipulativních
praktik personálu turistické infrastruktury, se ve své práci pokusil stanovit
některé základní znaky odlišující moderní turismus od starších forem
cestování. Vedle nutného vědomí „odjezdu“ coby zlomu mezi nudnou
všední rutinou „doma“ a nevšední uvolněnou zábavou „na cestách“, které
se však v jistém ohledu pojí i se staršími formami cest „zahálčivé šlechty“
či s měšťanskými „výlety za město“ napájenými romantismem, je hlavním
definujícím znakem poměr k práci (placené i neplacené). Moderní turismus
je podmíněn existencí jasné hranice mezi „časem práce“, který již není
řízen kolísavou rytmikou přírody, ale je přísně regulován a organizován
umělými rytmy průmyslové výroby, a „volným časem“, jenž skýtá možnost
rozptýlení, rekreace a osvobození od stereotypních pracovních imperativů.
Cestování ve volném čase včetně aktivit v cílové destinaci, které turistům
přinášejí vzrušující zážitky a jinak nedostupné emoce, je pak podle toho
zcela odpoutáno od jakýchkoliv pracovních povinností a závazků.5
I přes Urryho vlažný vztah k radikálnímu nominalismu je jeho teoretický katalog ukazatelů, podle nichž určitou množinu sociálních praktik
identifikuje jednoduše jako „turismus“, ve své celistvosti jen obtížně
přenosný do historické vědy. Ahistoričnost, jež plyne z logiky ideální
typičnosti výchozího sociologického modelu, značně limituje jeho uplatnitelnost pro dynamické období druhé poloviny 19. století, kdy dochází
k postupnému pronikání kategorie volného času do všech vrstev společnosti, plynulému tříbení cestovních praktik, prudkému rozvoji dopravní,
stravovací a ubytovací infrastruktury a k významným institucionálním či
legislativním změnám, které jsou tradičně považovány za ustavující principy
cestovního ruchu v jeho úvodní fázi.
Ostrost Urryho analytické kategorie turismu proto koriguji pomocí
myšlenek francouzského sociologa Joffreho Dumazediera. Podle jeho teo
rie je volný čas schopen pojmout i praktiky zaměřené na zištný, utilitární
5
U r r y , John: The Tourist Gaze. London – Thousand Oaks – New Delhi 2002, s. 1–3,
12; L a r s e n , Jonas – U r r y , John: Gazing and Performing. Environment and
Planning D: Society and Space 29, 2011, s. 1110–1111.
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či ideologicky angažovaný cíl.6 Z tohoto hlediska – a jak se také pokusím
dále ukázat – se tradiční dělení na bezprostředně účelové cesty (za prací,
na zkušenou, za zábavou, do lázní, poutní cesty, putování studentů atp.)
jeví jako neudržitelné. Schematický předpoklad jednostranně motivovaných cest až příliš zakrývá proměnlivost a fragmentaci původního obsahu
cestovního záměru.
Výraz „volnočasové cestování“ v této studii tudíž chápu nominalisticky
coby název pro dějinnou strukturaci konstituovanou jednáním historických
aktérů, která není ze zvolených pramenů a jejich jazyka bezprostředně
odvoditelná.7 V metodologické rovině termín dovoluje integrovat výše
zmíněné teoretické postuláty a zároveň překlenout starší pojmově nereflektované historické bádání. V narativní rovině mého textu je pak použit pro
historiografický řez napříč různými časovými úrovněmi, který mi umožní
rozkrýt a propojit osudy tří vzájemně cizích jedinců. Pomůže mi také
ukázat, že různorodé obsahy jejich chování „na cestách“ vykazují jeden
překvapivě společný rys.
Logika přístupu: aktérská zkušenost
Přestože česká historiografie sleduje zahraniční trendy výzkumu
mobility s notným zpožděním, zdá se, že má potenciál uchopit minulost
nastíněným způsobem a klást si příslušné otázky.8
V poslední době se objevují dílčí, konceptuálně jasně definované
příspěvky časově ukotvené v období 19. století. Jejich společným jmenovatelem je neotřelá instrumentalizace pramenů, v nichž různé modality cestovatelské zkušenosti tvoří široký diskurzivní rastr pro literární reprezentace.
Jde zpravidla o studie ovlivněné poststrukturalistickou analýzou diskurzivní
praxe, které využívají primárně korpusy popularizačních textů – v daných
případech obvykle tištěné spisy z produkce kulturních elit (cestopisy, apodemika, cestovní průvodce), svého času strategicky distribuované napříč
6
„Vypadá to, jako by okruh primárních závazků zasahoval do okruhu volného času, a tak
na jejich průsečíku vznikal napolo volný čas. Tak tomu je, když sportovec je placen za část své činnosti, když rybář, který loví na udici, prodá několik ryb, když zahradník milující květiny pěstuje
trochu zeleniny, aby se jí živil, když člověk vášnivě oddaný kutění opravuje dům, když někdo jde
na občanskou slavnost, spíše aby se bavil, než aby participoval na obřadu, nebo když zaměstnanec
čte literární dílo, aby mohl ukázat svému nadřízenému, že ho četl.“ Dumazedier, Joffre: Volný čas.
Sociologický časopis 2, 1966, s. 445.
7
Ambice podrobit sémantické analýze pojem „turismus“ („cestovní ruch“) ve „velkých“
textech intelektuálních a kulturních elit (na venkově i ve městech), včetně kontextuální
proměnlivosti jeho významů, která by v rámci výzkumu sledovaného období umožnila jeho
reflektovanější užití, přenechávám v této chvíli jiným badatelům.
8
Viz esej H l a v a č k a , Milan: Mobilita, doprava, cestování, turismus – zamyšlení nad
pojmy a jejich rolí ve společnosti. In: Jakubec, Pavel (ed.): Na kolech do světa. Po silnicích nejen
Českého ráje a Pojizeří. Semily – Turnov – Jičín 2016, s. 11–24.

54

M

O

B

I

L

N

Í

Ž

I

V

O

T

?

společností „shora“ a potenciálně schopné (pre)strukturovat subjektivní
myšlenkové horizonty jednotlivců či logiku řídící sociální praxi.9
Předložená stať tenduje k metodologicky opačnému pojetí problému
mobility, citlivému k některým antropologickým přístupům a proudům
interpretativní sociologie. V rámci něj dochází za použití interpretativních
modelů a díky tzv. pohledu zdola k rehabilitaci role jednotlivce v konstrukci sociální reality, k vyzdvižení jeho racionality v procesu ustavení
smyslu či ke zdůraznění subjektivní zkušenosti. Tato logika otřásla jistotami
kvantifikace starších makroanalytických výkladových schémat, které se
projevovaly markantním sociálně-ekonomickým determinismem, typickým
pro marxismus a strukturalismus. Dříve upozadění historičtí aktéři jsou
po tomto obratu vnímáni nikoliv jako pouhá pasivní masa pozorovatelů
a konzumentů dostupných diskurzů či jako rezultát různých forem ovládání
a ideologických infiltrací, ale je zdůrazňována jejich schopnost aktivního
výběru a kreativní interpretace jednotlivých kulturních objektů a obsahů
myšlení. Daný pohled počítá s tím, že tento „kulturní sortiment“ nabízený
direktivně „shora“ je rekonstituován pomocí individuální racionality a „taktiky přivlastňování“, posléze uváděn do nových kontextů, a tak přizpůsoben
potřebám jednotlivců.10
Ve vztahu k dějinné realitě tak v následující analýze přesouvám důraz
ze statisticky doložitelných ukazatelů mobility kolektivních entit (třída, sociálně-profesní kategorie) na jednání konkrétních aktérů, z kvantitativního
rozšíření kulturního objektu na jeho subjektivní osvojování, z dominantních
diskurzivních strategií na individuální taktiky.
V souladu s tvrzením odborníků těžících z výhod „zúžení zorného
pole“ vycházím z předpokladu, že i pečlivý rozbor malého počtu statisticky
vzácných dokumentů nás může nasměrovat k širším otázkám lidského
jednání v minulosti a dovést k předběžným závěrům obecnější povahy,
novým badatelským perspektivám, případně ke korekcím jinde a jinak
stanovených vývojových tendencí daného sociálně-kulturního jevu.11
9
Koncepční východisko literární reprezentace (například alterity/identity) umožňuje
postavit tyto navenek hodnotově neutrální texty do světla, které obnažuje jejich silný persvazivní charakter a možný ideologický účinek. Viz P o j a r , Vojtěch: Cestovní průvodce
v procesu modernizace: případ Prahy v „dlouhém“ 19. století. Pražský sborník historický 43, 2015,
s. 59–120, zde s. 100–110; R a n d á k , Jan: Paměť v prostoru a prostor v paměti – příklad
moderní české společnosti. In: Poliaková, Martina – Raška, Jakub – Smyčka, Václav (edd.):
Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha 2014, s. 111–129, zde
s. 121–127; S t o r c h o v á , Lucie: „Zemi i pracovitým lidem jsou za břemeno.“ Alterita
a biopolitika ve fiktivních cestopisech Václava Matěje Krameria. In: Hrabal, Jiří (ed.): Fenomén
cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc 2015, s. 119–147.
10
C h a r t i e r , Roger: Na okraji útesu. Červený Kostelec 2010, s. 45–46, 53–54,
81–82, 87–88.
11
M e d i c k , Hans: Mikro-Historie. In: Schulze, Winfried (ed.): Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion. Göttingen 1994, s. 43–45; G r e g o r y ,
Brad S.: Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life. History and Theory 38,
1999, s. 104–105.
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Toto kvalitativní prohloubení epistemologických možností si už dávno
našlo své místo v metodologii historické vědy. Diskuse o relevanci metody
a argumentačním stylu jeho italské varianty v podobě zevrubných analýz,
z globální perspektivy zdánlivě specifických a podružných případů, však
doposud neutichly. Narážím zde pochopitelně na diskutabilní teoretický
nástroj a argumentační výzbroj všech kovaných mikrohistoriků i stoupenců
analytického drobnohledu – na „neobvyklou normalitu“.12
Konceptuální rámec, který poskytuje studii dostatečně pevný podklad pro ukotvení dílčích problémových okruhů a sevřenější interpretaci,
představuje explikační model „životního světa“ sociálního teoretika Alfreda
Schütze. Životním světem označil celkovou souvislost dílčích realit: svět
každodennosti, svět snů, fantazie a vědy.13 Jeho teorie předpokládá, že
lidský život je bezpodmínečně spoután se světem, jenž předem předjímá,
z něhož se nedá vyvázat, a že svět nelze tematizovat jinak než v korelaci
se subjektem. Životní svět je tak předem daným horizontem veškerého
pozorování, faktorem určujícím každou praxi. Je apriorní strukturou, z níž
se odvíjí každé konání i myšlení. Každodennost jako dílčí svrchovaná realita
životního světa, se kterou je člověk fyzicky svázán, v níž je nutné žít a ze
které nelze utéci, pak vymezuje prostor veškeré zkušenosti jedince s jinými osobami, předměty, událostmi – se vším, co jej každodenně provází.14
Do skupiny pramenů fundamentálních pro přístup orientující pozornost na aktérskou zkušenost, prožitek a užívání jazyka spadají zejména
autobiografické texty. V našem případě jde o dokumenty textově utvářející
„já“, které paralelně reflektují cestovatelské aktivity (cestovní deníky),
a jiné žánrově příbuzné spisy (písemné vzpomínky z cest). Právě cestovním relacím soukromé povahy, jež zprostředkovaně vtahují do perspektivy konkrétních jednotlivců a které nejsou předurčeny stát se veřejným
majetkem, přičítám oproti volně distribuovaným tiskům vlastnosti, jež
nabízejí schůdnější badatelský přístup k mimotextové vrstvě žitého bytí,
k aktérskému zakoušení reality, zkrátka k sociální praxi. „Archeologizací“
zvolených pramenů pomocí jemného hledání indikátorů či symptomů těchto
momentů a prostřednictvím demaskování aktérsky ustavených významů,
které nese literární konstrukce pramene, pak minimalizuji interpretačně
neúčelné přepínání do režimu reportérského sběru a třídění dat.15

12
K tomu M e d i c k , H.: Mikro-Historie, s. 46–47; T r i v e l l a t o , Francesca:
Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global History? California Italian Studies 2, 2011, s. 3–4, 16 [online]. Dostupné z: http://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq [cit.
16. 10. 2015].
13
N o h e j l , Marek: Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze. Pojednání
o východiscích fenomenologické sociologie. Praha 2001, s. 60, 62.
14
A u e r , Peter: Jazyková interakce. Praha 2014, s. 113–119; S e d l á k , Petr: Kaž
dodennost jako předmět a koncept dějepisného poznání. Soudobé dějiny 20, 2013, s. 143.
15
V a š í č e k , Zdeněk: Archeologie, historie, minulost. Praha 2006, s. 50, 69–70, 72.
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Základní pramennou bázi předložené kulturněhistorické črty tvoří
narativní celky tří cestujících z řad lidových vrstev venkova a nešlechtické
vrstvy z maloměstského prostředí. Prameny vykazují znaky autobiografických textů, přičemž podnes, kromě jedné výjimky, unikaly soustředěnějšímu
zájmu historiků. Sociální, hospodářská, generační a geografická variabilita
studovaného vzorku je pak spíše nevyhnutelnou nutností než záměrem.
Tato rozmanitost je dána na jedné straně závazkem nesoustředit pozornost
na mobilitu elit, ale na cestování badatelsky přehlížených vrstev maloměstské a venkovské společnosti, na straně druhé pak heuristickou komplikací, kterou tento záměr zpětně přináší – malé množství dochovaných
ego-dokumentů odrážejících cestovní aktivity ve venkovském prostředí.16
Naproti tomu se mi však nesourodostí vzorku podařilo oklikou uniknout
nástrahám záměrného výběru pramenů, předem podřízeného diktátu
profesní, majetkové či příjmové klasifikace některých, dnes již poněkud
zastaralých, koncepcí sociálna.
Teritoriálně zaměřuji svou pozornost na území Koruny české17
a blízké příhraničí. Důvodem je orientace dosavadního výzkumu, který tíhl
spíše k výkladům cestovních relací z per jedinců mířících do vzdáleného
zahraničí. Zevrubných analýz deníků a písemných vzpomínek z druhé
poloviny 19. století, v nichž se odráží zkušenost z tuzemských cest, je
prozatím kupodivu málo.
Aktéři: Josef Stříž, Josef Antonín Günther a Mořic Remeš
Josef Stříž žil v letech 1833–1905 v Bruzovicích, vsi ležící na Frýdecku, tedy v oblasti slezsko-moravského pomezí. Přišel na svět jako desáté
dítě výměnkáře Josefa Stříže staršího, který dle panujícího venkovského
úzu přenechal svou selskou usedlost svému prvorozenému synovi. Jedinou Střížovou možností, jak se po ukončení docházky do triviální obecné
školy a následné tkalcovské praxe vyhnout nádenictví či čelední službě,
byl výhodný sňatek. Oženil se s dívkou, která disponovala chalupnickou
usedlostí, čímž si takticky zajistil na lokální poměry slušnou výchozí materiální pozici. Od roku 1851 byl tedy majitelem domu s výměrou půdy
cca 1,1 hektaru, přičemž rolnickou činnost v dobách vegetačního klidu
doplňoval domáckou textilní výrobou, přestože v tomto směru neměl
formální odbornou kvalifikaci. Chalupa disponovala dvěma tkalcovskými
stavy a v obdobích přechodné lokální konjunktury měl Stříž k ruce také
jednoho tovaryše. Není však známo, na který z typů organizace výroby byla
domácnost napojena, zdali na kupní systém v součinnosti s lokálním trhem,
16
Srov. G r u l i c h , Josef: Možnosti studia migrací a mobility venkovského obyvatelstva.
Východočeské listy historické 32, 2014, s. 136.
17
Součást Rakouského císařství a pozdějšího Rakouska-Uherska.
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nebo na systém nákladnický. Repertoár svých sociálních rolí Stříž v průběhu života dále doplňoval a obměňoval: od chalupníka-tkalce, hrobníka,
kostelníka a spoluzakladatele čtenářsko-osvětového spolku přes obecního
zastupitele v Bruzovicích až k nestorovi slezské bibliofilské tradice. Jeho
soukromá knihovna čítala na 5 000 svazků a stala se jedním z klíčových
mediátorů osvěty napříč celou societou Bruzovic a okolí. Obec se tak zásluhou dlouhodobé koexistence Střížovy knihovny a čtenářsko-osvětového
spolku stála jedním z nejvýznamnějších ohnisek českého národního hnutí
v Těšínském Slezsku.
U Stříže se tvůrčí nadání, zaujetí textem a psaním projevovalo v primitivní formě už od raného dětství. Lidové prostředí však nebylo oproti
vyšší společnosti právě živnou půdou rozvoje individuální kreativity.
Nepříznivý předpoklad byl ve Střížově případě navíc umocněn údajnou
ostrou názorovou vyhraněností jeho otce, podlomeného těžkým alkoholismem. Ten prvotní intelektuální projevy svého syna, jako četbu a kresbu,
už v zárodku brzdil, jelikož je v souladu s kulturním schématem nižších
vrstev považoval za zahálku a zbytečnou ztrátu času, který mohl být lépe
investován do „poctivé manuální práce“ jako jediné činnosti zaručující
příznivé a stabilní životní podmínky.
Do Střížova života však zasahovaly také události, které jeho tvůrčí
schopnosti a zájem o „kulturní artikly“ nepohřbívaly. Důležitým momentem se zdá být jeho učňovský pobyt u frýdeckého tkalce a písmáka Jiřího
Pohludky. Ten se před Střížem pravděpodobně nikterak netajil svou rozsáhlou knihovnou a je nanejvýš pravděpodobné, že o možnosti pořídit si
vlastní knižní fond bylo rozhodnuto právě zde. Míra Střížovy gramotnosti,
které dosáhl v triviální škole, spolu s aktivním užíváním knih a s jejich
kreativním „přivlastňováním“ pak mohly stát za pokusem zanechat po sobě
stopu ve formě písemných vzpomínek, jejichž kopie se nám dochovala.18
Březové je malá ves ležící asi 4 km jihovýchodně od Litovle na Mlýnském potoku, pravém rameni řeky Moravy. Roku 1793 se v této obci se
150 obyvateli, přifařené k Náklu, nacházelo na 20 domů, včetně vodního
mlýna, který tu údajně stál nejpozději už od 15. století.19 Podle matričního záznamu zde 20. února 1839 přišel na svět Josef Antonín Günther.20
18
P e z d a , Jan: A Smallholder on the Road: Selected Aspects of the Pilgrimages and Travel in the Second Half of the 19th Century, Based on the Example of Josef Stříž (1833–1905). In:
Teterycz-Puzio, Agnieszka – Kościelak, Lech – Łączyńska, Ewa (edd.): Via viatores quaerit.
Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk 2016, s. 381–382;
Zemský archiv (= ZA) v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 70, Kronika životopisná Josefa Stříže,
chalupníka v Bruzovicích č. 26.
19
S c h w o y , Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren I. Olmützer Kreis.
Wien 1793, s. 199; W o l n y , Gregor: Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch
und historisch geschildert V. Olmützer Kreis. Brünn 1839, s. 127–128.
20
ZA v Opavě, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 6420, sg. Ch VIII 5, N,
1814–1860, f. 14r; inv. č. 7566, sg. Št I 29, O, 1811–1838, f. 253v.
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Narodil se jako prvorozený syn do rodiny tehdejšího majitele mlýna, třicetiletého Antonína Günthera,21 a jeho čtyřiadvacetileté ženy Vincencie,22
a to pět měsíců po jejich svatbě ve Šternberku. V následujících letech se
pak narodili ještě další dva jeho sourozenci, v roce 1842 Marie a o pět let
později Johan Nepomuk Antonín.23
O dětství a životě staršího ze synů nemáme mnoho informací; ostatně
i dochované fragmenty Güntherova textu, zaměřené na přelom padesátých
a šedesátých let 19. století, jsou chudé na zprávy o jeho osobním životě,
školní docházce či poměrech v rodné vsi. Jejich potenciál je soustředěn
v jiné oblasti.
Vodní knihy, které by vnesly světlo do majetkoprávních poměrů
a technologických dispozic mlýna, se pro Litovelsko nedochovaly. Dostupný císařský povinný otisk mapy stabilního katastru a indikační skica
katastrální obce Unčovice nicméně napovídají, že Güntherův mlýn musel
být hospodářsky dosti výkonným provozem. Mohl využívat čtyři vodní kola
instalovaná ve zděné budově na pravém břehu a dvě vodní kola v menší
zděné stavbě na levém břehu Mlýnského potoka. K budově mlýna přiléhala jedna větší dřevěná hospodářská budova a další dvě stály samostatně
opodál. Güntherovým patřily také dvě menší louky s ovocnými stromy
a dvě zahrady se zeleninou přiléhající k mlýnu a rovněž kus orné půdy
ležící dál od břehu.24
Pro venkovské prostředí nebyla praxe pořizování osobních deníkových zápisků v kratších časových intervalech něčím zcela obvyklým,
na rozdíl od kronikářských záznamů s přídechem lidového moralismu.
Možnost zachytit bilanci uplynulého odpoledne či celého dne a jejím
prostřednictvím se vyjádřit k událostem širšího společenského dosahu
nebo verbalizovat vlastní tajná přání a pocity byla z důvodu nižší úrovně
gramotnosti a vzhledem k omezenějším možnostem rozvoje literárního
nadání na venkově výsadou aristokracie a zámožného měšťanstva.
V tomto ohledu se soubor kopií rukopisných záznamů Josefa Antonína Günthera jeví jako neobvykle hodnotný relikt. Jsou jednoznačně
orientovány na zachycení cestovních aktivit svého autora, omezených
v drtivé většině na Moravu a rakouskou část Slezska. Oproti Střížovým
vzpomínkám, u nichž komplikovaná vnitřní struktura problematizuje
typologické určení textu, máme v Güntherově případě jednoznačně co
do činění s deníkovými záznamy. Byť není možné přesně vysledovat průběh Güntherova čerpání vzdělanostního kapitálu, v denících se objevují
21
ZA v Opavě, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 6440, sg. Ch VIII 25, Z,
Z-I, 1861–1908, s. 323.
22
Tamtéž, s. 333.
23
ZA v Opavě, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 6420, sg. Ch VIII 5, N,
1814–1860, f. 17r, 24v.
24
Stabilní katastr. Morava a Slezsko – 3226-1 Unčovice [online]. Dostupné z: http://
archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=m3226-1 [cit. 2. 4. 2016].
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indicie, že dispozice k literárnímu vyjadřování získal snad i díky absolutoriu na některé ze středních reálných škol.25
„Spouštěčem“ psaní pak mohl být bezprostřední kontakt se zápisky
jeho praotce a kmotra Josefa Kořinka, písaře a majitele hostince ze Šternberka, z téměř jedenáctiměsíční cesty do Francie, podniknuté v roce 1833.26
Domněnku, že aktivní četba byla přinejmenším inspiračním zdrojem a že
Kořinek mohl být pro svého vnuka co do rozsahu výpravy nedostižným
cestovatelským vzorem, podporuje přítomnost totožných Güntherových ex
libris na obou rukopisech. Kořinkův rukopis byl tak dle všeho rodinným
klenotem a zdrojem rodové paměti, příležitostně zapůjčovaným blízkým
přátelům.27
Lékař a uznávaný amatérský geolog a paleontolog Mořic Remeš
(† 1959) se narodil 21. července 1867 v domě na příborském náměstí,
kam se Remešovi rodiče přestěhovali po penzionování jeho otce Bedřicha
Remeše, bývalého vojenského chirurga, který si zde zřídil soukromou
lékařskou praxi. Téměř celé dětství strávil Mořic Remeš v Příboře, kde
docházel na obecnou školu v přízemí piaristické koleje a následně na nižší
německé gymnázium. Po krátké letní epizodě na námořní akademii v Rijece
se roku 1881 vrátil zpět na Moravu a pokračoval ve studiích na českém
gymnáziu v Litomyšli. V Remešovi, jehož vzdělávání do té doby probíhalo
v němčině, se tak rozvinulo české národní smýšlení a pobyt v intelektuálně
rušném litomyšlském prostředí podnítil rozvoj jeho sklonů k přírodním
vědám, literatuře, divadlu a hudbě.
I přes zjevný literární talent se po delším váhání rozhodl následovat
rodinnou tradici a v roce 1885 se díky konexím svého otce, které sahaly až
na zemské gubernium, zapsal do prvního ročníku studia medicíny na vídeňské lékařské fakultě. Po absolutoriu v roce 1891 se následně přesunul
do Olomouce, kde se sňatkem s dcerou hudebního skladatele začlenil
do tamní měšťanské společnosti. Na Moravu se tak začátkem devadesátých let vrátil vzdělaný, jazykově perfektně připravený mladý muž, jehož
kulturní fundus ho řadí k reprezentantům české maloměstské inteligence
přelomu 19. a 20. století.28
Deníky tvoří dílčí součást rozsáhlé osobní pozůstalosti Mořice Remeše, která se dochovala ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci. Korpus
25
„Nach meinen absolwirten Realstudien habe ich mit meinem Freunde Eng. Kraus einen
Reiseplan nach dem Altvater gemacht […].“ ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 3.
26
V dochovaných matrikách figuruje Kořinek jako „Schreiber“, „Gastwirth“ či „Bürger“.
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 69, Reise-Beschreibung von Sternberg nach Frankreich.
27
Viz tamtéž, přiložený dopis lokálního kaplana z Březového adresovaný Güntherovi,
24. 9. 1876.
28
G l o n e k , Jiří – N o v o t n ý , Lubomír: Mauric Remeš (1867–1959). Olomoucký
lékař a vědec. Praha 2010, s. 12–24.
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čítá celkem 37 dokumentů, které Remeš vlastnoručně sepsal mezi lety
1881 a 1959. Lze říci, že přibližně polovinu tvoří deníky, do nichž autor
promítal své cestovatelské zkušenosti, nabyté především v období před
první světovou válkou. Už od mala snil pod vlivem četby cestopisů o službě na moři, což vyústilo v krátký pobyt v Rijece, kde nastoupil na tamní
námořní akademii. Údajné osamění a teskná touha po rodině však čtrnáctiletého mladíka přiměly po několika měsících k návratu zpět na Moravu.
Cestování se však v budoucnu nevyhýbal a po kratších studijních pobytech
v Berlíně a Lipsku následovalo po roce 1895 dlouhé cestovatelské období.29
V denících tak postupně podává relace z výprav do metropolí v Německu,
Rakousku a Uhrách a svou pozornost obrací také k jižní a jihovýchodní
Evropě, přičemž jeho oblíbenými destinacemi byly zejména Itálie a Dalmácie. Cestoval i po francouzských koloniích severní Afriky, po Turecku,
objevují se i záznamy z výprav do Španělska a Francie, na severozápad
do Anglie a cíleně zamířil i k pobřeží Severního moře a Baltu. Deníky však
obsahují i řadu pasáží, které v nesrovnatelně omezenější míře reflektují
pobyty v Čechách, na Moravě i ve Slezsku či v blízkosti zemských hranic,
a právě ty stojí v zorném badatelském úhlu této práce.30
Motivace
Není dost dobře možné zabývat se prostorovou mobilitou, aniž
bychom se odvážili hlouběji sledovat impulzy, které stály u zrodu lidské
vůle vydávat se mimo svůj „dům“, a pokusili se tak odhalit důvody zájmu
jednotlivců o zúročení osobních dispozic k mobilitě. Ten v průběhu staletí
horizontálně penetroval do všech pater diferencované společnosti jako
jeden z kmenových prvků hektického životního tempa v postindustriálních
společnostech, s nímž má dnešní člověk prakticky každodenní zkušenost.
Předpoklady pro zvýšení mobility jsou spatřovány v transformaci rozpadající se pozdně feudální agrární společnosti v moderní kapitalistickou
společnost. Rozšiřování tovární výroby a implementaci nových technologických poznatků provázela překotná urbanizace a demografický rozvoj, který
vedl k prudkému nárůstu počtu obyvatelstva urbánních sídlišť a k vzniku
velkých průmyslových městských center. Spolu s kulminací revolučních
událostí závěru čtyřicátých let, jejichž plodem byl hospodářský liberalismus,
začalo docházet k hluboké restrukturalizaci dosavadních společenských
struktur, vyznačující se postupným oslabením postavení rodové šlechty
29
Tamtéž, s. 7–9, 45–46; N o v o t n ý , Lubomír: Svědek umírajícího času. Pozůstalost
Mořice Remeše ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci. In: Krušinský, Rostislav (ed.): Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 15. odborné
konference, Olomouc, 22.–23. listopadu 2006. Brno 2007, s. 201–213.
30
Vědecká knihovna v Olomouci (= VKOL), Pozůstalost Mořice Remeše, osobní deníky.
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ve prospěch nově se tvořící buržoazie a inteligence s vlastními hospodářsko-politickými zájmy.31
Tento vývoj neminul ani cestování, které díky zlepšení své dostupnosti
ztratilo někdejší punc objevitelské autentičnosti a romantiky a stalo se populární výplní dříve neexistující kategorie volného času. Ten se pozvolna
rodil s postupujícím zpřesňováním výrobního procesu a zkracováním doby
strávené v zaměstnání. Vlivem disciplinace společnosti závaznou časovou
normou se tak začalo rozlišovat mezi pracovní dobou a dobou, jejímž smyslem je regenerace fyzických i duševních sil, nejlépe daleko od rutinních
povinností a pracovního shonu.32 Díky průběžnému budování moderního
komunikačního systému nabývala praxe volnočasového cestování v řadách
emancipujícího se měšťanstva postupem času komerční a masové formy.
Klíčovou roli v tomto směru sehrála parostrojní železnice, která tak oproti
své původní úloze akcelerátoru industrializace nalezla své další, jejími
průkopníky neočekávané uplatnění. Narůstající obliba dočasných pobytů
mimo domovinu byla však také důsledkem dlouhodobého působení negativních vlivů industrializace na společnost. Ta začala pociťovat „nedostatek
krajiny“ a nutkavou touhu „návratu k přírodě“, zosobňující nerušený klid
a svobodu.33
„Drážďany zahaleny byly v oblaky kouře. Myslel jsem si, jak málo příjemné je teď cestování. Všude ten shon. Pohledy na přírodu, na města atd. kazí
jen moderní ruch. Stálý hluk lidí a celého toho života člověka omamují. Ta
hrozná atmosféra na nádražích. Štiplavý vzduch je plný částeček uhlí. Sykot,
hukot lokomotiv, skřípání kol, hvízdání zřízenců u strojů, elektrické zvonky, křik
obecenstva – to je zrovna ke zbláznění. Haldy uhlí jsou všude nahromaděny,
celé sítě kolejí a na nich množství vozů, v klidu nebo pohybu; tam přijíždí vlak,
zde zase odjíždí, každý přeplněný obecenstvem. A dále telegrafní tyče s pletivem
drátů, stožáry s elektrickými svítilnami. Potom v každém větším městě přibývá
rok od roku vysokých komínů, které okolí ve dne v noci spousty kouře nad krajinu, otravují vzduch a ruší celý dojem, který by jinak města dělala. – Jak jsme
si oddechli, když se vlak octl na venku a čerstvý vzduch z posečených luk a polí
vnikal nám do oken.“34 Remešova pesimistická vize názorně ilustruje jeden
z dobových patologických jevů vývoje moderní společnosti, kterým je právě citelný dopad industrializačního procesu na urbánní prostor a krajinu.
31
M a t o u š e k , Václav: Nenápadný půvab (české) buržoazie. Počátky masové a indivi
duální rekreace v Čechách v době industrializace pohledem historika. In: Blažková, Tereza – Fialová,
Dana – Matoušek, Václav (edd.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha 2014, s. 15, 22–23; U r b a n , Otto: Kapitalismus a česká
společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha 2003, s. 249–251.
32
L e n d e r o v á , Milena – J i r á n e k , Tomáš – M a c k o v á , Marie:
Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha 2010, s. 272–273.
33
R o t h , R.: Das Jahrhundert der Eisenbahn, s. 185, 192–195.
34
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Anglie, 21. 8. 1909 – 14. 9. 1909, nestránkováno.

62

M

O

B

I

L

N

Í

Ž

I

V

O

T

?

Telegrafními dráty protkané a elektrickými sloupy posázené průmyslové
centrum se vzduchem prosyceným odpadními látkami z komínů, lokomotivy
chrlící oblaka kouře, pendlující davy cestujících, to vše je v ostrém kontrastu
k ulevujícímu závanu svěžího a čistého vzduchu, který naplnil jeho kupé
při průjezdu krajinou mezi Drážďanami a Lipskem.
Remešovu tísnivou civilizační kritiku však částečně přivodila i jím
zmíněná únava či jiné mrzuté okolnosti jízdy v přeplněném kupé, neboť
čtyři roky nazpět ve Vídni ještě neviděl každodenní realitu v tak ponurých
odstínech šedé. „Zaznamenal jsem opět rozhodný pokrok, jak se Vídeň v posledních letech vzmohla. Ulice hojně elektricky osvětlené vypadají nádherně, ruch
zdá se mi býti mnohem čilejší, než byl za mých studentských let. Celá řada domů
starých zmizela a nahražena novými obrovskými činžáky a jinými budovami.
Jinde ohražená stavební místa naznačují, že zde co nevidět zvedne se nová obrovská budova. Hotel Zillinger, kde jsme hrávali jako studenti v Pokroku divadlo, zmizel.“35 Všední realitu a horečný městský rytmus Vídně zde podává
s lichotivou intencí a pokrokářsko-optimistickou notou, a to i přesto, že
frekventovaný pouliční provoz, technologické inovace a prudký stavební
ruch, držící krok s dobou, pohřbívají nenávratně kulisy jeho vzpomínek
na dávná studijní léta.
Jednou z forem odstupu vůči nepříznivým dopadům modernizačního
procesu, které byly postaveny na imanentním motivu návratu k přírodě,
byla horská pěší turistika. Přestože diskurz její institucionalizované podoby
hojně čerpá ze vzorů romantických putování a postromantických pěších
cest a tzv. výletů za město, nelze ji s nimi bezešvě spojovat či ji považovat za jejich vyústění. Ryze moderní fenomén z ní činí vedle estetického
vnímání krajiny zejména její sportovní složka v podobě samoúčelného
požitku z fyzického výkonu. Horská pěší turistika tedy neoživovala staré
formy tradičního cestování, nicméně vykazovala obdivuhodnou schopnost obratného strategického využívání představ o nich. Její modernost
dokládá rovněž kontradikční skutečnost, že i přes proklamovaný dohled
nad přírodou jako „sacrem“ provázely náplň činnosti turistických spolků
paradoxně i výrazné zásahy do rázu krajiny.36
Horská turistika existovala zcela jistě už před její institucionalizací,
ke které v monarchii pozvolna došlo po změně ústavnosti v roce 1861
a přijetím liberálního spolkového zákona roku 1867.37 Přesto však Střížovo časté pěší putování s moderní horskou turistikou a jejím sportovním
elementem slučovat nelze. „Byl jsem na Lysé Hoře, tam jsem se pomodlil před

35
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Deník z cesty do Itálie, Marseille, Alžírska,
3. 10. 1905 – 26. 10. 1905, nestránkováno.
36
K tomu P e l c , Martin: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých
zemích. Brno 2009, s. 28–33, 142–144, 153.
37
Tamtéž, s. 30, 34.
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kostelem P. M. frýdecké a slezl zpět pracně k Malenovicům,“38 vzpomíná nábožensky silně zapálený Stříž. Znatelně chladný vztah k půvabům přírody
a negativně konotovaný fyzický výkon jsou pro něj charakteristické, což
jen podtrhávají jeho cesty směřující téměř výlučně do měst.39
Náplň Güntherových výprav však naznačuje, že teze o anonymitě
prvních horských turistů nemusí platit bez výjimky a že Střížovy aktivity
nemusejí být co do podílu venkovanů na rodícím se cestovním ruchu ojedinělým případem. V roce 1857 se Günther spolu se svým přítelem, jeho
otcem a dalšími rýmařovskými měšťany vydal z Rýmařova na Praděd.40
Svébytnost tohoto „výstupu“ (Bergreise) oproti pouhým „výletům za město“ (Ausflug) jasně odstiňuje už Güntherova zmínka o výletním místě při
pěší cestě do Rýmařova den před výstupem. „Jetzt waren wir fröhlich, nach
einem 4 Stunden langem Marsche wieder Menschen zu erblicken, und hier
tranken wir abermals aus einer krystallhellen Quelle, […] u. ruheten auf den
Bänken hier eine Weile aus, es ist hier ein Ziel der Römerstädter Ausfügler an
Sommerfeiertagen.“41
Přestože se v Güntherově deníku nevyskytují symptomy pozitivně
percipované fyzické zátěže, artikulaci prostoru ve formě popisu pohybu
a místa provází při líčení celého výstupu také zapálený obdiv k přírodě.
„Wir trafen und aßen wohlschmeckende rothe Himmbeeren, ungewöhnlich
große Erdbeeren und schwarze Heidelbeeren,“ zaznamenal si Günther, „die
Gesellschaft lagerte auf dem weichen Moose und wir lagen ausgestreckt im hohen
frischen Grase […]. Wir gingen jetzt durch prächtige Alleen von nur Klafter
hohen Fichten, die der Aussage nach nicht größer wachsen könen und des schweren
Schnees wegen umgebogen auch zerbrochen und verdorrt waren […]. Vor uns
both sich der prächtige Anblick der ‚hohen u. grossen Haide‘ dar, ganz Baumlos
und blos mit niedere Gesträuch und Heidelbeerstellweise bewachsen […]. Wir
gingen zimlich schnell […], bunte Falter belustigten sich auf den schönen Blumen
in ihrer Frühlings pracht! […] An der Quellen der Tess […] rasteten wir eine
Weile, in der wir uns mit ihrem köstlichen Wasser labeten entspringt am Fuße des
Altvaters, wo sie sich in dessen Thale im hohen Grase fortschlängelt! Es ging jetzt
sehr steig, der Weg war mit Gebüsch und dürren Fichten hie u. her verwachsen.
Diese Bäume sehen wie verblichene Gerippe aus, […] um ½ 12 Uhr Mittags
erreichten wir die Kuppe des Altvaters, wir um die errichte Triangulirungsstange
uns lagerten und fröhliche Gesänge anstimten. Da ist eine prächtige Aussich in
38
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 70, Kronika životopisná Josefa Stříže, chalupníka
v Bruzovicích č. 26, s. 65.
39
V literatuře se obecně traduje, že venkovské obyvatelstvo, nezasažené modernizačními
procesy, bylo vůči půvabům přírody imunní. S t i b r a l , Karel: Proč je příroda krásná?
Estetické vnímání přírody v novověku. Praha 2005, s. 112; L i b r o v á , Hana: Antropologická
a sociální dimenze v percepci krajiny. In: Freimanová, Milena (ed.): Člověk a příroda v novodobé
české kultuře. Praha 1989, s. 33.
40
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 6.
41
Tamtéž, s. 5.
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das Königreich Preußen durch ein enges Thal.“42 U Günthera, vyrůstajícího
v rurálním prostředí, které hodnotu půdy měřilo ekonomickým ziskem,
se vyskytovaly projevy zjevně utilitárního vztahu k přírodě. Výraz agrárně-kolonizačního smýšlení je v textu sporadicky vyjádřen i explicitně.43
Z předchozích úryvků je nicméně jednoznačně patrný také estetický vztah
ke krajině. Pestrost vřesovišť a jiných biotopů, prameny krystalicky čistých
potoků, jarní flóra a drobná fauna, to vše dotváří kolorit, vůči němuž je
mlynářský syn senzitivní. Malebná příroda vtahuje a nutí nasát atmosféru
a pozitivně hodnotit estetickou sílu horské krajiny, která je objektem relaxačního vytržení, korunovaného působivým výhledem z vrcholu Pradědu.
Ostatně zdá se, že právě rozhled do dálky je jedním z lákadel jeho
cest. Napovídá tomu bezpočet takových pasáží v Güntherově deníku, kde
je narativ přerušován těmito statickými výjevy, kterých se ve městech,
příměstských oblastech a nížinách nedostává. Někdy je dosažení slibného
výhledu cílem „horské vycházky“ (Gebirgsparthie) či naplněním bezpřívlastkové touhy po závratné perspektivě,44 jindy se stává rámcem pro
inscenaci chvilky mileneckého slibu či dramatického vyznání lásky a záhy
pak i impulzem k milostnému rozpomínání.45
V souvislosti s topickým motivem výhledu je pozoruhodné, jak si
Günther dokázal udělat v momentě geografický přehled a vizuálně identifikovat jednotlivé sídelní jednotky. Zdali používal podobně jako Stříž
mapy, či jestli byl předem seznámen s místopisem a kartografií daných
regionů, není zřejmé. Početné historické a místopisné vsuvky v textu, týkající se vybraných moravských měst či jiných míst paměti, nicméně svědčí
o bohatém zájmu o historii rodné země či přinejmenším kraje, okresů nebo
vybraných měst a vsí.
Zápal pro horskou turistiku je patrný i z Remešových deníků, konkrétně v případě záznamů výprav na Bradlo či na Čerchov, kam se Remeš
pod příslibem příznivého počasí spontánně vydal po cestě z Norimberka.46
Oba turistické podniky spadají do počátku 20. století, kdy pohoří Šumavy
i Jeseníků již pokrývala hustá síť značených stezek, množství chat, penzionů
a rozhleden, které měly zintenzivnit prožitek výhledu a vzbuzovat pocit
niterného sepětí s okolní krajinnou scenérií.47
42
Tamtéž, s. 7–10.
43
„[…] da wir um ein Felsstück bogen, fort auf einem fast unkenntlichen Fahrtwege, stellweise
mit Wasser und guten weichen Humus, das wäre eine gute Gartenerde u. hier liegt es so unbrauchbar!  “ Tamtéž, s. 10–11.
44
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 9, 15, 29.
45
Tamtéž, s. 38, 41.
46
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Anglie, 21. 8. 1909 – 14. 9. 1909, nestránkováno; Cestovní deník, 1881–1903, nestránkováno.
47
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Anglie, 21. 8. 1909 – 14. 9. 1909, nestránkováno; P e l c , M.: Umění putovat, s. 99.
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Ve světle Remešových deníků se horské túry, kterých muselo být nepočetně víc, zračí jako pouhý doplněk k jádru jeho cestovatelských aktivit,
které leželo v již zmíněných exotických krajích a dalekých zahraničních
cestách. Výjimkou je návštěva Krakova, naplňující rysy městského turismu,
a blízkých solných dolů ve Věličce, které byly už od poloviny 19. století
částečně zpřístupňovány veřejnosti jako atrakce rodícího se báňského
turismu.48 Rutinními se zdají být i pobyty ve Vídni, kde si Remeš nutný
přestup na mezistátní či vnitrozemské rychlíky mnohdy zpestřoval noclehem a zapojováním se do různých forem měšťanské reprezentace, jakými
byly návštěvy divadelních a operních představení, kaváren či restaurací.49
Tyto krátké pobyty v rakouské metropoli silně kontrastují se Střížovou
pěší výpravou do Vídně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Jeho
první kroky zde vedly do katedrály sv. Štěpána, již „dobře obezdřel, potom
[…] se z kostela pustil dále na ohlídku […]. Nejlepší se [mu] líbila ulice Mariahilf a Panská ulice. Byl […] též v Šenbruně v obrazárni, v zahradě, v domě
na 3 patra“.50 Reflexe podobných kulturních objektů je však v porovnání
s množstvím navštívených sakrálních staveb v jeho vzpomínkách vzácná.
Klasifikace výprav do kategorických celků dle tematičnosti by byla
u Stříže, stejně jako u Günthera, zjednodušující. Poutní slavnosti a individuální cesty spojené s odpočinkem od manželky a práce, návštěvami
příbuzných či pouhou koupí tabáku utváří v pestrých konfiguracích materii výprav bruzovického chalupníka, protkanou honbou po literatuře,
prohlídkami pamětihodností a církevních objektů v odlehlých farnostech,
ve městech i vsích.51 Text druhého a třetího Güntherova deníku pak odráží
jeho letní cesty po Moravě a Slezsku. Ty se svou náplní blíží prázdninovému cestování studentů či novopečených absolventů, kteří si návštěvami
významných lokalit a pamětihodností rozšiřovali vzdělání a rozhled.52
Mlynářský syn cesty plánoval s předstihem a spojoval je s návštěvami přátel,
rodinných příbuzných či pouhých vzdálených známých, u kterých následně
trávil i několik dní. Tyto dočasné pobyty vyplňoval také socializací v přilehlých kavárnách či restauračních zařízeních, drobnými „výlety za město“
či obligátními prohlídkami měst a návštěvami exponovaných míst paměti
(Hostýn, ruiny Helfštýna, Svrčov).
Specifikum Güntherovy výpovědi však s ohledem na jeho profesi tkví
v reflexi mlýnských stavení. Ty v textu tvoří body, jež jsou často pouze
48
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cestovní deník, 1881–1903, nestránkováno.
49
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Paříže – San Sebastianu, 20. 8. 1910 –
13. 9. 1910, nestránkováno; Cesta na Korsiku, 28. 8. 1908 – 22. 9. 1908, s. 12.
50
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 70, Kronika životopisná Josefa Stříže, chalupníka
v Bruzovicích č. 26, s. 37, 42.
51
P e z d a , J.: A Smallholder on the Road, s. 385–386.
52
V o š a h l í k o v á , Pavla: Poznávání „cizího“ světa očima vandrovníků v 19. a počátkem
20. století. In: Augustin, Milan (ed.): Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém
pomezí. Plzeň 2013, s. 119.
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statickou součástí verbalizace okolního prostoru, někdy s patrným akcentem
imanentní sociální identity. „Im Schloße […] die dampfmühle versorgt die
Beamten mit dem notwendigen Mehlbedarf,“53 zapsal si Günther, čímž podtrhl nezbytnost mlýnského zařízení pro zdárný chod úřednického aparátu
a legitimizoval si tím svou mlynářskou identitu i budoucí profesní směr.
Nezřídka však využíval častých příležitostí také k důkladným prohlídkám
celého podniku, doprovázeným zpravidla vřelým přijetím a pohoštěním.54
Technologická úroveň mlýnských zařízení se různila, a přestože se mezi
mlynáři mohl vyskytovat jistý druh podnikatelské rivality, příliš se nezdráhali pochlubit se svým dílem. „Ich eilte noch in die Neumühle,“ napsal si před
tím, než odcestoval vlakem do Luhačovic, „gerade kam mir Herr Hoffmann
Müller entgegen mit Frau Gemahlin, sogleich auf meinen Wunsch seine neuerbaute Kunstmühle mit 4 Mahlwerken gezeigt, alles recht praktisch ausgeführt,
recht solid, wo möglich einfach gebaut, seinen Garten und Große Wehre gezeigt.
In Zimmer mit Bier bedient und Anweisung ins Bad entgetheilt.“55 Obzvláště
Güntherova třetí cesta navozuje obraz jakéhosi mlynářského vandru. Četné
návštěvy a prohlídky vnitřního vybavení či provozu jednotlivých podniků,
které při ní absolvoval, sloužily jako inspirace pro rozvoj budoucí vlastní
mlynářské živnosti. Letní pobyty mimo rodnou usedlost tak v jeho případě
nabývaly podnikatelsko-poznávací funkce.
Další výraznou motivační složku Güntherových cest dokládá jeho
měsíční terapeutický pobyt v lázních Luhačovice roku 1862. Do jihomoravské vodoléčebné lokality se vydal s blíže nespecifikovaným jaterním
onemocněním, jak vyplývá z popisu vstupní prohlídky a rozhovoru
s tamním hydropatem.56 Není zcela jasné, proč se Günther rozhodl zvolit
z pestré nabídky terapeutických přístupů, které nabízel léčebný trh, právě
nekonvenční přírodněléčebné praktiky. Svou roli však určitě sehrálo doporučení bývalých pacientů, kteří měli s hydropatickou terapií zkušenost.
Z deníků je evidentní, že bezprostřední zkušenost s léčebnými metodami
v luhačovickém lázeňském komplexu měla choť Josefa Ziaka, majitele
soukenické továrny v Lipníku, u něhož Günther nejednou nocoval.57 Své
poznatky o luhačovických lázních a tamních společenských poměrech před
ním zmínili i členové některých mlynářských domácností, jež navštívil.58

53
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 14.
54
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 4–5, 10, 18, 30, 37, 40;
Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz. dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai
bis 29. Juni 862, s. 9–10, 31–32.
55
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz.
dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai bis 29. Juni 862, s. 3–4.
56
Tamtéž, s. 7.
57
Tamtéž, s. 35–36.
58
Tamtéž, s. 4.
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Právě druhá polovina 19. století je považována za „zlatý věk lázeňství“,
kdy se stále více rozrůstalo sociální spektrum návštěvníků vodoléčebných
ústavů o širší středostavovské vrstvy. Vnější manifestace šlechtické identity prostřednictvím lázeňských pobytů se ale už během první poloviny
19. století stalo inspirací pro staré, ale i nově se formující měšťanské elity.
Obzvláště zámožná buržoazie tak ve snaze o stabilizaci své sociální pozice
začala sezónním pobytem v exkluzivním prostředí lázní reprezentovat svou
příslušnost k „dobré společnosti“.59
Günther si nepochybně uvědomoval dvojí funkci lázeňských středisek, která v sobě spojovala výkon léčebných procedur s atmosférou bujaré
společenské zábavy. Stadium jeho onemocnění mu umožňovalo trávit
volný čas v luhačovických lázních různorodým způsobem – promenádami
na kolonádě, účastí na plesech a koncertech či návštěvami kaváren, čítáren
a obchodů – a neomezovalo jeho pobyt jen na terapeutické úkony v ústraní.
Se společenským aspektem pobytu v lázních byl ostatně poprvé konfrontován už při jednodenní návštěvě Karlovy Studánky, kam se z Rýmařova spontánně vydal se svými vrstevníky při zpáteční cestě z Pradědu.60
Skupina pěti mladíků si v malém lázeňském komplexu velkolepě pronajala
pokoj v místním hostinci. „Es war 9 Uhr, als wir in Bergers Gasthof, Weiß ließ
sogleich im ersten Stockwerk ein Zimer geben […]. Eine Musikbande spielte in
unserer Nachbarschaft. Wir spazirten nach einer Erhohlung in Park, ich war zum
erstenmal in einem Kurorte! […] Wir sahen unterschiedliche Trachten unter den
Badegästen, alles in noblen Kleidern, nur wir waren wie abgebadet und kothig.
Von da auf unser gemiethetes Zimer, blieben wir solange, bis die Glocke erschallte,
ein Signal zur Tafel in Saal, gerade 12 Uhr Mittags. Wir speisten kräftige Suppe,
Rindfleisch mit Suppenkrem, dann Reis mit Schweinefleisch, sodann Brathuhn
mit Salat u Zwetschken, dazu Wein mit Sauerbrunwasser trinkend […]. Es
aßen fast 100 Personen bei der Tafel; dann rauchten wir in unserem Zimer,
derartig, daß man vor dichten Wolken nichts sah und wir mußten die Fenster
öffnen.“61 Z úryvku je patrná Güntherova snaha o momentální sebestylizaci
do role lázeňského hosta a o identifikaci s měšťanským životním stylem.
Mondénní svět odpočinku, uvolněných radovánek, luxusu a bohatých hostin
mladíky dočasně vtáhl do některých podob společenské komunikace, jako
bylo například společné stolování, pro lázně typické a formálně zaštítěné
ideou fiktivní rovnostářské společnosti.62
Günther a jeho přátelé však v průběhu návštěvy citelně narazili
na sociálně-ekonomické bariéry daného prostoru. „Ich ging mit Krisch pro59
H a n u l í k , Vladan: Reprezentace urozenosti? Pobyt představitelů rodu Mensdorff-Pouilly v lázních Gräfenberg. In: Špačková, Lenka – Stočes, Jiří (edd.): Historická dílna VIII.
Plzeň 2014, s. 110–122.
60
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 17.
61
Tamtéž, s. 19–20.
62
H a n u l í k , V.: Reprezentace urozenosti?, s. 117–119.
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meniren und wir konten nur wenig einkaufen, weil alles sehr theuer war […].
Nachmittags tanzten einige gesunden Kurgäste in Speisesaal, es waren viele
Mädchen, aber wenige Tänzer, hätte ich reine Kleider gehabt, so hätte ich sehr
gerne ein Tänzchen gemacht, aber da ich von der Reise kothig war, so mußte
ich mich mit dem Zusehen begnügen.“63 Hlubší zapojení se do specifických
forem sociálních vztahů v lázeňském prostoru, spoutaném společenskými
normativy, znemožňovala v jeho případě absence adekvátní „sociální kůže“
a dostatečného množství financí.64 Tyto okolnosti Günthera v lázních degradovaly na pouhého kolemjdoucího či pasivního diváka společenského
dění a donutily ho Karlovu Studánku záhy opustit. Naplnit úsilí o imitaci
vytříbeného životního stylu měšťanstva se mu do určité míry podařilo až
během zmíněného měsíčního pobytu v Luhačovicích, kam se vypravil tentokrát vybaven patřičným společenským „know-how“, plným zavazadlem
a hotovostí dvaašedesáti rakouských zlatých v kapse.65
Ve světle cestovních aktivit Günthera a Stříže, kontrastujících s cestováním Remeše, se tvrzení, že z participace na turismu bylo ještě na počátku
20. století vyloučeno venkovské obyvatelstvo, jeví přinejmenším jako pochybné.66 Venkovskou societu nelze z účasti na formujícím se cestovním
ruchu jako předdefinovaném teoretickém typu (pro české země v 19. století
nota bene stanoveném analogicky, tedy nikoliv postupnou verifikací dílčích
hypotéz) paušálně vyloučit, a to ani v případě, kdy bychom k němu neřadili
poutnictví jako fenomén spojený se specifickým ideovým nábojem, jak je
postulováno v souladu s německým vzorem.67 Ne za okolností, kdy je náboženský charakter poutí v průběhu 19. století stále výrazněji upozaďován
politickými a hospodářskými aspekty, které činí z poutnictví a poutních
lokalit ruku v ruce s rozšiřováním dopravní infrastruktury vítaný objekt
obchodu a dalších složek sektoru služeb, přispívajících v nezanedbatelné
míře k rozvoji turismu. A ne v situaci, kdy nám jsou dostupné indicie, že
motiv cesty v podobě náboženské víry mohl být v jejím průběhu transformován či doplněn o další edukativní či kulturně-poznávací funkce.68
Nevyjasněný postoj některých spolucestujících k původnímu smyslu poutí
63
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 20–21.
64
Oděv a kulturou standardizovaná míra jeho okázalosti je ukazatelem ekonomické
prosperity a sociálního postavení jeho nositele. Představuje nástroj performance životního
stylu a profesní či genderové identity, který utváří sociální asymetrie, a praxe společenské
exkluze. T u r n e r , Terence S.: The Social Skin. HAU: Journal of Ethnographic Theory 2,
2012, s. 486–487, 503.
65
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz.
dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai bis 29. Juni 862, s. 2–3.
66
Š t e m b e r k , Jan: Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století. Historická sociologie 5, 2013, s. 85.
67
„Na přelomu 19. a 20. století můžeme poněkud zjednodušeně rozdělit cestovní ruch na čtyři
základní oblasti – letní rekreace v podobě tzv. letních bytů, turistiku (včetně alpinismu), lázeňské
pobyty a přímořský cestovní ruch […].“ Tamtéž, s. 75, 86.
68
P e z d a , J.: A Smallholder on the Road, s. 383–387.
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a vysoký podíl venkovského obyvatelstva ostatně reflektují i účastníci
masových organizovaných poutí do Levanty, fenoménu poslední čtvrtiny
19. a počátku 20. století.69
Reálné geografické horizonty všech tří aktérů jistě doplňovala složka
imaginativních cestovních zkušeností, která bujela úměrně s bouřlivým
rozvojem různých oblastí komunikace a přístupu k informacím v podobě
tisku, literatury, reklamy či ústní formy podání s dosahem do toho či onoho koutu země. Dostupné indicie nasvědčují tomu, že čilým mediátorem
kupříkladu poutní osvěty byli příslušníci lokálního kléru. Apelativní funkci
jejich sdělení odhaluje Stříž v dopisní rubrice brněnského církevního
listu. „V našem okolí málo kdo co věděl o posvátném Velehradu, a zmíníš-li se
o Velehradě, uslyšíš otázku: Co je to Velehrad? Co to za pouť na Velehrad? […]
Tu však náš horlivý vp. kaplan poučil nás o Velehradě, rozložil nám význam
tisíciletého jubilea, a již s toužebností radostivou chystáme se z okolních far
u Frydku na pouť ku starodávnému Velehradu. Budeť to první průvod z naší
krajiny ku kolébce křesťanství.“70
Uskutečňování cestovatelských snů však bylo vždy podmíněno odhodláním vložit dostupné finanční prostředky do cestovních nákladů, u Stříže
například i ochotou omezit plnou saturaci biologických potřeb, jíž se mu
ve standardní míře dostávalo v domácím zázemí. Nechyběly však ani peněžní výpůjčky u přátel a známých či taktické pokusy o jízdu „načerno“.71
Ryze teoreticky je možné, že všichni tři jmenovaní podnikali také
další, možná i nesrovnatelně rozsáhlejší výpravy, o nichž si deníky nevedli,
a které by tak rozšířily dosud známou paletu motivačních faktorů cest.
Těmto hypotézám však prameny odpírají kterýkoliv z „režimů pravdy“
a jasně uplatňují své příslovečné „veto“.72
Saturace potřeb a (časo)prostorová percepce
Výpovědi o základních biologických potřebách utvářejí výrazný repetitivní rozměr každodennosti. Jejich saturace je nezbytnou součástí udržování
fyzické kondice a jako nesociální popud (mimo jiné potřeba jídla, spánku)
může být zdrojem interpersonálního chování. V rámci obecných principů
motivace lidského chování v podobě „maximalizace příjemného a minimalizace nepříjemného“ a „restaurace psychické rovnováhy“ se k ní obrací
69
V i d l i č k a , Jiří: První moravská lidová pouť do Svaté země v roce 1905. Olomoucký
archivní sborník 9, 2011, s. 107, 117.
70
Hlas. Časopis církevní, 25. 6. 1863, s. 139.
71
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 70, Kronika životopisná Josefa Stříže, chalupníka
v Bruzovicích č. 26, s. 23–24, 34.
72
K o s e l l e c k , Reinhart: Futures Past. On the Semantics of Historical Time. New York
2004, s. 151.
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primární lidská zřetel.73 Soudobé reflexe konkrétních podob uspokojování
těchto potřeb, které nabývají na cestách specifického rázu, jsou pak mimo
jiné i neuvědomělými referencemi o ekonomických dispozicích cestujících
a mohou poodhalit individuální měřítka kvality a formy konzumu.
Obvyklý, byť mnohdy nezáměrný mezilidský kontakt na cestách, jenž
se v ego-dokumentech v různé intenzitě odráží, doprovází vlastní přepravu,
pobyt v ubytovacích a restauračních zařízením, ale i směnu zboží za peněžní prostředky. Časté jsou však i vsuvky, v nichž lze sledovat rozdílně
vnímanou alteritu. Stříž artikuluje jinakost ve střetu s romským obyvatelstvem, na jehož přítomnost při jízdě po železnici opovržlivě poukazuje.
Nedůvěřivě se k Romům staví i při výpravě do Vídně, jindy mu však nečiní
problém pokračovat společně s nimi v pěší cestě.74 Takto kolísavou míru
etnické předpojatosti nevykazuje jeho postoj k židovskému obyvatelstvu,
k němuž chová notný despekt. Jeho nevraživost způsobovaly buď zakořeněný tradiční lidový antisemitismus, nebo neblahá zkušenost z cest.75 Jako
šrám na jinak vlídné tváři města pociťuje velký podíl židovské populace
i Remeš.76 Také Güntherův rukopis obsahuje několik drobných odkazů
na „jiné“. Nejde však o explicitně negativní hodnocení. Komickým shledává
jednotný všední kroj obyvatel Uherského Brodu na Slovácku77 a v případě
židovské menšiny pouze neutrálně poukazuje na očividnou skutečnost její
existence.78 Při náhodném rozhovoru se sedmnáctiletou židovkou, která
cestovala s Güntherem ve vlaku, nemohl díky fyzické přitažlivosti dívky
prostor pro silnější etnickou stigmatizaci ani vzniknout.79
V období, kdy vlakem cestoval Günther, nebyly interiéry vagónů ještě
stiženy všudypřítomností trapného ticha panujícího mezi pasažéry, kteří se
uchylují k osvobozujícímu pohledu ven z okna či do novin. Tento „úhybný
manévr“ nahradil vzájemnou verbální komunikaci, která v éře tradičních
dostavníků plnila úlohu kratochvilné a příjemné náplně času stráveného
jízdou.80 „[…] reisste nach Olmütz zu ihrer Bruder,“ zapsal si Günther,
73
M a s l o w , Abraham Harold: A Theory of Human Motivation. Psychological Review
50, 1943, s. 370–380.
74
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 70, Kronika životopisná Josefa Stříže, chalupníka
v Bruzovicích č. 26, s. 23, 36.
75
„Potom jsem kráčel na Wavel, ale mi na Kadimířu Židi zastupili cestu a co nesu. Začli se se
mnu rváť.“ Tamtéž, s. 47–48, 64.
76
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cestovní deník, 1881–1903, nestránkováno.
77
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz.
dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai bis 29. Juni 862, s. 5.
78
Tamtéž, s. 32, 38, 40.
79
„Zu uns gesellte sich eine schöne 17jährige Jüdin aus Bennisch […].“ ZA v Opavě, Sbírka
rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren, kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 26–27.
80
Tento sociálně-psychologický jev se objevil společně s rozšířením přepravy osob nejen
na železnici, ale i omnibusy a tramvajemi v moderních městech, kde lokální komunita netvoří
na rozdíl od předmoderních kultur základ širší sociální organizace a kde je kontakt s neznámými lidmi spjat s většinou času společenského života. Urbánní sociologií je „sklopení světel“
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„deren Cousine begleitete sie Amalie Klein, gab mir die Adresse an ihren Liebling
in Brünn, den sie in Troppau kennenlernte, einen Preussen, den sie liebt.“81 Je
očividné, že byť se jedná o osobní interpretaci kusých informací, které dívka
z nějakého důvodu zmínila, čilá komunikace byla při jízdě vlakem na počátku šedesátých let stále přítomným aspektem. Nutnost setrvat v průběhu jízdy
v těsném očním kontaktu, navozená technicko-prostorovými podmínkami
přepravy s minimem osobního prostoru, vyvolávala ještě stále iluzi přátelské
a důvěrné atmosféry, jež přiváděla debaty pasažérů i k delikátním tématům
a která může být reliktem tradičního cestování v dostavníku.
Příznivou konstelaci v kupé, kde Remeš se svými přáteli pravidelně
hodoval, však častokrát střídalo dusné klima, které mohlo vyústit v konfliktní situace. „Na nádraží nával. Dva Čecháčci – dělníci – se hádali celou
cestu až do Přerova, protože se nesešli tam, kde měli. Jeden začal nám kouřiti
v kupé, a když jsme jej upozornili, že to nejde – prohlásil rozhořčeně, že dráha
nechá si zaplatiti za jízdné, ale vozů dostatek nepřipne […].“82 Nerespektování
normativních zásad jízdy v oddíle nekuřáckého vozu je rovněž důsledkem zmasovění osobní přepravy v železniční soupravě, jejíž prostorová
rozměrnost evokuje dojem vnější nekontrolovatelnosti vlastního počínání
a jeho nepostižitelnosti ze strany dopravní instituce. Remeš si s dotyčnými,
jejichž chování nebylo v souladu s jeho standardy a očekáváními, vyřídil
účty jejich inferiorizací ve svém textu. Invektiva symbolizující intelektuální
nedochůdnost a mravní slabost je zde explicitně spojena s dělnictvem.
Stříž naopak sobě sociálně bližší dělníky a drobné řemeslníky přezíravě nepřehlíží. Na cestách s nimi ochotně komunikuje nebo pouze
registruje jejich pracovní, ubytovací a mzdové podmínky. Mnohdy navíc
z podobných snah o utužení sounáležitosti profitoval formou lacinějšího
noclehu v soukromých bytech; jako například ve Vídni, kde inklinoval
ke kulturně blízkému dělnictvu hovořícímu polsky či slovensky.83
Kvalitativní srovnání pobytů v habsburské metropoli na Dunaji nabízí
jeden z modelových prodloužených přestupů Remeše. „Do Vídně příjezd
před ¾ 4 odpoledne. Omnibusem na Štěpanské náměstí. Zde jsme přesedali […].
My s Valinkou do Hotelu zur Stadt Triest. Upravivše toaletu zpět do města […].
Večeře ‚majolikasäl‘ v Hotelu Krantz, Kärtnerstrasse. Pěkné, čisté místnosti. Dobré
jídlo a pivo (Spatenbräu), rovněž výborné. Od 7. hod. pomalu do opery […].

(vyhnutí se očnímu kontaktu) traktováno jako únik před znepokojením, bezradností nebo
zmateností. Wolfgang Schivelbusch pocit nazývá souhrnně jako „úzkostlivost“ či „trapnost“.
S c h i v e l b u s c h , Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von
Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2002, s. 70–72.
81
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 27.
82
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Adrie a Baška – geologicko-paleontologické poznámky, 20. 8. 1911 – 12. 9. 1911, nestránkováno.
83
P e z d a , J.: A Smallholder on the Road, s. 391, 394–395.

72

M

O

B

I

L

N

Í

Ž

I

V

O

T

?

Po divadle na sklenici Grenadiny do ‚Quisisany‘ a do hotelu.“84 Zapojení se
do aktivit naplňujících podoby měšťanské reprezentace v mondénním světě
divadel, galerií a kavárenských či restauračních zařízení vyžadovalo pečlivě
aranžovanou „fasádu“, zajišťující pocit společenské integrity a vzbuzující
dojem nenuceného stylu a elegance.85 Náležitě vkusný oděv v zavazadle
a možnost diskrétní úpravy a kontroly vzhledu před zrcadlem v hotelovém
pokoji adekvátní úrovně byly v tomto ohledu nezbytné.86 Stříž cestující
do Vídně pěšky, s jedním oděvem, pěti zlatými v kapse a s vakem naplněným
dvěma bochníky chleba, svým zevnějškem evidentně nesplňoval nároky
kladené na nocležníky v kvalitativně vyšším zařízení. „[…] v žádném hotelu
mne nechtěli přenocovať, že by tam byl pro mne nocleh drahý, že bych musil
platiť za nocleh 1 zl, bych si hledal lacinější nocleh. Viděli po mne, že jsem jest
pro hotel trochu pofiderný.“87 Porušením norem středostavovského vzhledu
i způsobu vystupování se tak společensky neobratný Stříž na poli svázaném
měšťanskou morálkou nejednou vystavoval sankcím v podobě sociální
izolace či výsměchu, doprovázených subjektivními pocity nepatřičnosti.88
Stříž na většině svých cest vyhledával to nejméně finančně náročné
ubytování. Vyčerpán pěší chůzí častokrát přespával pod širým nebem či
v opuštěných staveních. Častým úkrytem mu byly i kláštery či zahrady
kostelů. Neostýchal se žádat o nocleh a stravu u cizích venkovanů, kteří
mu zdarma či za časově nenáročnou výpomoc umožnili přespat mimo
hlavní prostory stavení, v přístavbě se slámou či ve stodole. Příznačná je
pro něj tendence kontaktovat jedince z řad duchovenstva. Setkání s nimi
se však různila a pohybovala se v oblouku od naprosté nevraživosti přes
odmítavý postoj až k vřelému přijetí a nalezení doslova spřízněné duše
v osobě vyšehradského kanovníka Václava Štulce, u něhož se Střížovi
bezplatně dostalo nebývalého komfortu.89 Stříž už v dětství citově přilnul
ke svému lokálnímu faráři, který přispíval k duchovní kultivaci chlapce,
přičemž i později oba vázalo silné přátelské i pracovní pouto. Na cestách
tak intuitivně stopoval klérus jako známý prvek, etablovanou autoritu a garanta bezpečí a křesťanské víry. Ve Střížově životě totiž obsah katolické
doktríny sehrával coby metanarativ s vlastním materiálním a myšlenkovým
dispozitivem, který se na něm modeluje (fara, katolické tiskoviny, rituální praktiky, nepsané normy a předpisy), závažnější úlohu než v případě
mlynářského syna.
84
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta na Korsiku, 28. 8. 1908 – 22. 9. 1908, s. 11–12.
85
G o f f m a n , Erving: Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě.
Praha 1999, s. 25, 29–30.
86
VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cesta do Anglie, 21. 8. 1909 – 14. 9. 1909, nestránkováno.
87
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, Kronika životopisná Josefa Stříže, chalupníka v Bruzovicích č. 26, s. 40.
88
Tamtéž, s. 81.
89
P e z d a , J.: A Smallholder on the Road, s. 391–392.
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Obdobnými faktory, stabilizujícími vědomí zjitřené „cizím“ prostředím,
byly v Güntherově případě vedle již zmíněných mlynářských usedlostí
také budovy hájenek, kde nalézal dočasně bezplatné útočiště před tmou
a nevlídným počasím.90 Jelikož samotný Güntherův mlýn dle stabilního
katastru těsně sousedil s hájovnou a s polesným se Günther dobře znal,91
mohl v mentální rovině identifikovat fakticky cizí myslivnu s bezpečným
a osvojeným prostorem, který mu během výprav zajišťoval pocit vnitřní
jistoty a domova. Jaké byly motivy samaritánství samotných hajných a jejich rodin, zdali šlo o projev určité formy podvědomého altruismu, nebo
o snahu naklonit si z taktických důvodů mlynářského syna jako optimální
partii pro jednu z dospívajících dcer, není zcela zřejmé. Druhou variantu
podpírá fakt, že obzvláště při lázeňském pobytu v Luhačovicích či jízdách
vlakem se Günther coby budoucí dědic solidní mlynářské usedlosti jevil
samozvaným dohazovačům z řad statkářů, obchodníků či mlynářů jako
perspektivní partie, vhodná pro mladé, atraktivní a dosud neprovdané
mlynářské dcery.92
U Remeše je rutinizace cestování vlakem po dobře známých trasách mezi uzlovými stanicemi Olomouc a Vídeň či Olomouc a Bohumín
úměrná rozsahu kusých písemných poznámek, a projekce těchto fází cest
na stránky jeho notesů se tak stává obětí stručnosti. Zápisy z Remešovy
cesty do Krakova a Věličky v roce 1900 nám však názorně ilustrují důležitý
jev: průjezd bohumínskou vlakovou stanicí se stává přepínačem z modu
strohého popisu dobře známého úseku trati do režimu pestrých verbalizací vizuálních dojmů z nově otevřených prostorových horizontů. V těch
Remeš svou mysl znejistěnou „neznámým“ prostředím stabilizuje příměry
k již notoricky známým lokalitám a místům.93
Nocování mimo stěny budovy bylo, jak patrno, u Günthera, natož
teprve u Remeše, nežádoucí. Maličkostí, v tomto kontextu ovšem nepřehlédnutelnou, je skutečnost, že mlynářův syn byl vlastníkem kapesních
hodinek. Ty nebyly jen odznakem privilegovanosti a prostředkem sociál
ní reprezentace, méně movitým venkovským vrstvám nedostupným až
90
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise in das östliche Mähren. im Jahre 1859,
s. 24; Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren, kk: Schlesien und Öestlichen Mähren.
Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 41–43.
91
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz.
dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai bis 29. Juni 862, s. 2.
92
Tamtéž, s. 31, 39, 42; ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in
nordwestliche Mähren, kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 27.
93
„15. 8. odpoledním rychlíkem do Krakova, příjezd asi o 20 30 hodin večer. – Cesta do Bohumína z dřívějších dob známá. Za Bohumínem upomíná krajina zcela na scenérii u Studénky.
Rovina místy pahrbky přerušená, hojnosť stromoví – k jihu výběžky Karpat upomínají na pásmo
radhošťské, zvedající se na jižní straně Kravařska […]. Kol Osvěčíma zdá se býti krajina písčitou
s četnými borovými lesíky. Do Trzebinie dorazil vlak již za tmy. Nádraží krakovské je zajímavé.
Imposantní stavba obloukem se pne nad tratí, podobně jako na nádraží společ. státní dráhy v Praze
[…].“ VKOL, Pozůstalost Mořice Remeše, Cestovní deník, 1881–1903, nestránkováno.
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do konce 19. století, ale i sebedisciplinačním nástrojem, který však částečně
osvobodil pohyb v krajině. Latentní obavy o včasné dosažení cíle či úkrytu
před setměním mohly být totiž potlačovány průběžnou kontrolou ciferníku.
V Březovém, ozvučeném stále církevními signály zvonů, a na cestách, kde
si Günther nosil svůj „umělý“ čas neustále s sebou v kapse, tak vnímal
časovost a prostor moderně – separátně.94
Zpoždění, které v Güntherovi při pěším pochodu probouzelo zneklidnění a nutilo jej k nervózní kontrole minutové ručičky hodinek či zapadajícího slunce, pak dokázal umně přenášet na papír. „[…] auf dieser Strecke
buste ich meine nette neue Holzpfeife ein, siezusuchen, konnte ich nicht soviel Zeit
versäumen, da es schon Abend wurde, und mein Reiseziel noch ein entferntes war.
[…] es war ½ 6, als ich aufbrach; die freundliche Sonne schien, und ertheilte
die warmen Strahlen schon schief, […] die später in den dunklen Wald verlor,
als ich nach einer ½ Std bergab gegangen war, sah ich in der Ferne vergnügt
im Thale mein heutiges Reiseziel liegen, nämlich Schönberg ¼ 7 Uhr […].“95
V textu zaznívají obavy z pozdní hodiny a cíle v nedohlednu, doprovázené
však posledními slunečními paprsky jako nadějí a stimulem k vytrvalému
pochodu dál. Nadějná perspektiva se ovšem vytrácí společně se vstupem
do temného lesa a znovu se vynořuje až s pohledem na kýžený cíl.96
Topoi temného lesa jsou v Güntherových relacích častým prvkem jeho
narativní strategie.97 Oproti očekáváním však les v jeho případě generuje
strach pouze ojediněle, navíc v souvztažnosti se známou antropologickou
konstantou strachu z neznámého.98 Zdá se tak, že prapůvodní strach ze
zalesněné oblasti jako neosvojeného a nebezpečného periferního prostoru,
který měl být zakořeněn v mentalitě celé evropské populace od středověku po 19. století, a to bez ohledu na region či sociální původ, je skutečně

94
Venkovská společnost až do konce 19. století nepotřebovala rozčleňovat den „umělým“
časem, a už vůbec ne časem zjemněným minutovou ručičkou. Zemědělské a agrotechnické
lhůty se řídily přirozeným rytmem přírodních cyklů. Čas tak nebyl oddělen od místa. Určit
dobu bez odkazu k dalším sociálně-prostorovým ukazatelům bylo nemožné. „Kdy“ bylo
pevně svázáno s „kde“. G i d d e n s , Anthony: Důsledky modernity. Praha 2003, s. 23–26;
H l a v a č k a , Milan: Fenomén času ve zrychlené době. In: Blümlová, Dagmar – Rauchová,
Jana et al.: Čas rychlých kol a křídel aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních
dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice 2008, s. 7–8, 13–15.
95
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 2.
96
Vlastnictví hodinek mělo formativní vliv i na samotný vznik cestovních deníků.
Umožnilo totiž pisateli narativ z hlediska času snadněji strukturovat a ulehčilo mu i samotné
rozpomínání.
97
ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 2, 8, 20, 42, 43.
98
„Nachdemselben traf ich Eng. Kraus ganz überrasch in seinem Quartiere bei Herrn Heidenreich, der mir von Römerstadt so weit entgegenkam, wie erfreut war ich, diesen unbekannten Weg,
durch bergigte Wälder nicht allein zu machen.“ ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Die
Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 3.
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jen permanentně omílaným historiografickým klišé.99 Přinejmenším
ambivalentní vztah Günthera a jeho březovských sousedů k lesu je čitelný
i v pasáži reflektující pohyb v jeho rodišti. Dichotomickou hierarchizaci
prostoru na bezpečnou oblast gruntu a nebezpečný, neosvojený hvozd u něj
v mentální rovině nahrazuje prostupná hranice mezi mlýnskou usedlostí
a nedalekým lesem, který je místem odpočinku a vyvázání se z monotónního
sledu všedních povinností.100
Güntherovy časté neohlášené návštěvy příbuzných byly jako vhodná
příležitost ke spojení příjemného s užitečným obvykle krátkodobé, omezené
na jednu noc, ale vyskytují se i případy, které svědčí o čilé korespondenci
ohlašující předem plánovaný příjezd. Následné pobyty, které mohly být
i několikadenní, pak mají povahu krátkých letních rekreací. Poštou poté
zasílal průběžné zprávy domů, ale o postupu cesty informoval také své přátele, přičemž díky korespondenci mohla být trajektorie výpravy operativně
upravována i v jejím průběhu.101
Ilustrativním příkladem krátkého letního pobytu je Güntherova návštěva jeho přítele a bývalého spolužáka Engelberta Krause, jehož rodiče
byli nájemci hotelu Zur Post v Loučné nad Desnou.102 Güntherovo přátelství
s Krausem, se kterým se střídavě navštěvovali, mu zajistilo bezplatný pobyt
v hotelu s plnou penzí po dobu čtyř nocí. Kraus, který zastával neurčitou
nižší úřednickou funkci v tamním sídle soudního okresu šumperského
hejtmanství, uvedl v průběhu návštěvy svého přítele do společnosti lokálních úředníků, kteří mu díky svým kontaktům s místní hospodářskou
elitou umožnili exkurze do okolních průmyslových podniků, mechanické
přádelny lnu a rejhotické železárny rodinného klanu Kleinových. V souladu
s kulturní orientací tamních maloměšťanů trávil čas i návštěvami blízkého
zámeckého parku, hotelové restaurace či okolních hostinců, hrou kuželek
nebo drobnými výlety do blízkého pohoří.103
Závěr
Předchozí text nabídl analýzu tří „mobilních“ životních světů v zrcadle cestovních deníků a písemných vzpomínek z cest spjatých s druhou
99
W o i t s c h , Jiří: Les živitel – člověk strašpytel. Strach z lesa ve středověku a raném
novověku. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 28, 2006, s. 30–33.
100 ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reise und Badeleben im Bade Luhatschowitz.
dann Eine kleine Ungarnreise. von 29. Mai bis 29. Juni 862, s. 2.
101 ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 3–4, 6, 16; Die Altvater-Reise. Im Jahre 1857, s. 21; Reise in das östliche Mähren. im Jahre 1859, s. 13, 27.
102 ZA v Opavě, Sbírka rukopisů, inv. č. 71, Reisebeschreibung. in nordwestliche Mähren,
kk: Schlesien und Öestlichen Mähren. Von 4. bis 19. Juli 1861, s. 7.
103 Tamtéž, s. 6–15.
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polovinou dlouhého 19. století. Zvýšená míra autenticity pozorovatelské
zkušenosti v ego-dokumentech umožnila zjemnit dosavadní hrubý obraz
procesu osvojování volnočasových cestovních aktivit. Ten je v panujícím
historiografickém diskurzu konstruován analogicky, popřípadě ideálnětypicky na základě kvantitativně vyjádřitelného zastoupení reprezentativních
ukazatelů mobility kolektivních entit. Doplněním těchto makroanalytických
tahů o interpretativní „pohled zdola“ jsem zpřesnil škálu motivačních faktorů cest a rozkryl některé konkrétní momenty každodenního aktérského
jednání „na cestách“.
„Archeologizované“ prameny dokládají imitování měšťanských volnočasových cestovních praktik ze strany venkovanů formou modifikované,
skromnější varianty cesty. Formativní aspekty volnočasového cestování buržoazie a inteligence, jako jsou kulturně-poznávací zájmy, moderní podoby
estetizace krajiny či pokusy o imitaci společenské sebestylizace měšťanstva
v lázeňských komplexech, pronikaly do mentální výbavy jednotlivců z řad
venkovských vrstev daleko dříve než na počátku 20. století, jak někteří
badatelé předpokládají.
Cestovní praxe v případě Stříže a Günthera sedimentovala v jejich
habitu, a stavěla tím jejich uvažování a vnímání okolního světa do osobitých úhlů. Stříž nezřídka učinil své dojmy a zážitky z cest veřejným majetkem svých krajanů. V domácí lokalitě tím výrazně posílil svůj symbolický
kapitál, a to v míře, která mu umožnila stát se viditelnou figurou vybrané
pročesky orientované komunity soustředěné kolem bruzovického čtenářsko-osvětového spolku. Rozvinutí a využití jeho dispozic k mobilitě se tak
zřetelně promítlo ve změně jeho sociálních pozic a vztahů. Ty se podařilo
odkrýt a vyložit v konturách ostřejších než u Günthera, jehož rukopis se
k otázkám autorova společenského postavení v rodné vsi a okolí vyjadřuje
v citelně omezenější míře. Onen moment kulturní distribuce „suvenýrů“
a vizualizace nově nabyté cestovatelské identity, kterou se sociální aktér
v domácím prostředí vsi hlásí o uznání a moc, se v textu mlynářského syna
nevyskytuje. Jeho sezónní volnočasové cestování s podnikatelsko-poznávací a léčebně-terapeutickou funkcí, doplněné o kvazituristický moment,
nemělo sílu vyvolat diferenciační efekt v rámci obývaných sociálních polí,
a z tohoto důvodu nebylo podstatné prožitky z cest po návratu navenek
prezentovat.
Na otázku, zdali a do jaké míry lze zmíněné motivační složky cestovní
praxe považovat za nedílnou součást mobility jedinců z obdobného kulturního prostředí, tedy za tzv. neobvyklé normality, se prozatím jednoznačně
odpovědět nedá. Chalupníků a mlynářů byl nespočet, ovšem jejich cestovních deníků či psaných vzpomínek, které by podobným způsobem mohly
indikovat pronikání modernizačních trendů mezi venkovany a přispět
k debatám o skrytých stránkách procesu „poměšťanštění“ (Verbürgerlichung), se mnoho nedochovalo.
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Znepokojení zakoušené jedinci při pobytu v cizím, neznámém prostředí a následný pokus o stabilizaci mysli hledáním odkazů na osvojené
prostorové prvky prostřednictvím těch, jež s nimi vykazují vnější strukturální
podobnost, představují soutvaré symptomy přítomné v chování všech tří
aktérů. Jako takové je lze považovat za „uzlové body“ lidské zkušenosti
a konstitutivní element kultury cestování. Tento trend je zachytitelný jak
v rovině interpersonálního jednání, především při obstarávání noclehu
a stravy, k němuž se člověk v „permanentní ustaranosti“ o zachování své
existence primárně obrací, tak při pouhé prvotní orientaci v nově otevřených
krajinných či obecně prostorových perspektivách.
Proto už ve fázi trasování nadcházející cesty hrál důležitou roli sociální kapitál cestujícího. Zejména u Günthera jde o aspekt, jenž určoval
celkový charakter jeho výprav. Možnosti svých sítí vlivu a podpory rafinovaně zohledňoval již při prvotním plánování svých tras. Oproti Střížovi je
Güntherův cestovní deník mnohem více „zalidněn“ přáteli a příbuzenstvem,
k nimž s vidinou profitu ve formě vlídného přijetí a stravy upíral autor svůj
zřetel. Stříž spíše než stálých známostí využíval své intuice a ve snaze zajistit
si bezplatné ubytování a pohoštění nezřídka podřizoval sociální kontaktáž
taktice „pokus – omyl“. Remeš měl bezpochyby na Moravě mnoho přátel
a známých, tato skutečnost byla však s ohledem na jeho zpravidla dálkové
výpravy nepodstatná. Jelikož se mohl navíc spolehnout na své finanční
prostředky, jeho sporadický kontakt se známými a širším rodinným kruhem
na cestách neměl primárně kořistnický charakter.
Pro plnohodnotné využití turistické infrastruktury, ubytovacích a restauračních služeb byla vedle finančních dispozic určující i osobní „fasáda“. Momentální „sociální kůže“ i ošacení, které měli cestující v zavazadle
k dispozici, tak v kombinaci s mírou společensky obratného vystupování
distinktivně rozhodovaly o jejich společenské akceptaci či naopak o vyloučení provázeném nelibými pocity nepatřičnosti.
Cestování vlakem vytvořilo podmínky pro nový druh společenského
prostoru, přičemž pobyt v kupé byl spojen s dodržováním specifických
sociálních normativů. Remešova reflexe jejich nerespektování ze strany
spolucestujících podtrhává v deníku stávající společenské asymetrie. Güntherův případ z počátku druhé poloviny století pak nepotvrzuje tradiční
představu Wolfganga Schivelbusche o náhlé proměně emočního profilu
člověka vlivem masovějšího využívání železniční dopravy. Zdá se, že jeho
legendární kanonické teze o psychopatologických změnách vyvolaných
plnou mechanizací osobní přepravy vyžadují nová kritická přezkoumání.104
104 K nutnosti revize srov. R e v i l l , George: Perception, Reception and Representation:
Wolfgang Schivelbusch and the Cultural History of Travel and Transport. In: Norton, Peter et
al. (edd.): Mobility in History. Reviews and Reflections (T2M Yearbook 2012). Neuchatel
2011, s. 48.
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Pokud bychom měli stanovit výchozí předpoklad dalšího bádání,
museli bychom částečný podíl venkovských vrstev na vnitrozemském cestovním ruchu v raných fázích rozvoje tohoto fenoménu učinit rozhodně
jeho součástí. V tomto ohledu totiž různé variety volnočasových přechodných pobytů nepředstavovaly absolutní výsadu a distinktivní znak vyšší
a měšťanské kultury předminulého století. Holistické ambice postihnout
a vyložit minulost v její totalitě povedou vždy pouze k latentním redukcím
a selektivním výkladům. Starší makroanalytická interpretační schémata
dějin turismu je proto vhodné nuancovat sledováním individualizovaných
podob pestře motivovaných cest a zachycením aktérských taktik ve sféře
působení dominantních strategií cestování. Dějiny tak nepřipravíme o jejich
původní lidský rozměr.
Mobiles Leben?
Freizeitreisen im ländlichen und kleinstädtischen Milieu
in den Jahren 1857–1911
Die vorliegende Untersuchung bemüht sich, mit Hilfe des Lebensweltkonzeptes das
bisher lediglich in groben Umrissen vorhandene Bild von Freizeitreisen in der zweiten Hälfte
des langen 19. Jahrhunderts zu verfeinern. Dank der Fokussierung auf einige Details der
unterschiedlich motivierten Reisen und der Erfassung der Taktik der Akteure im Bereich
des Einflusses dominierender Reisestrategien können in Teilbereichen einige bisherige
Kenntnisse präzisiert werden. Durch die Ergänzung bestehender Makroanalysen um die
interpretative „Sicht von unten“ ist es gelungen, die Skala der Motivationsfaktoren genauer
darzustellen sowie einige konkrete Momente der Alltagshandlungen der Akteure „auf Reisen“
zu erschließen. Die benutzten Ego-Dokumente belegen, dass die Landbewohner im Grunde
genommen die Praktiken der Freizeitreisen der Stadtbewohner imitierten, allerdings nur in
dem Maße, in dem ihnen dies ihre finanziellen Mittel ermöglichten. Die formativen Aspekte
der Reisen von Wirtschafts- und Bildungsbürgertum wie etwa kultur-erkenntnistheoretische
Interessen, die moderne Form der Ästhetisierung der Landschaft bzw. Versuche zur Selbststilisierung in Bäderkomplexen, übernahmen Angehörige aus den Reihen der ländlichen
Schichten weitaus früher, als dies einige Forscher annehmen, die hier auf das beginnende
20. Jahrhundert als Wendepunkt setzten.
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Ivan Puš
Lex Perek a Marchetova prováděcí nařízení
Jejich vznik, aplikace a dobová recepce∗

Lex Perek and Marchet’s Implementing Regulations
Their Origin, Application and Contemporary Reception
The aim of the study is to contribute to an understanding of the circumstances of the
Lex Perek and Marchet Regulations and their impact on the nationality-based schools
system in Austria-Hungary. The end of the long 19th century was accompanied by nationalities unrest. Disputes over the use of language and in education came to a head
in mixed language areas. One of these was Moravia. The Lex Perek, a law initiated by
Czech MPs under the Moravian Settlement, was aimed at supporting minority schooling.
Marchet’s implementing regulations then defined this in practice. It stemmed from the
efforts of German politicians to soften the impact of the law. Judicial disputes followed
over their interpretation, and partial changes followed.
Keywords: Lex Perek, Gustav Marchet, language, nationalities education, implementing regulation, law

Soudržnost značně odlišných skupin obyvatelstva mnohonárodnostní
habsburské monarchie se v posledních třech dekádách její existence stávala
čím dál křehčí.1 Vedly k tomu v mnoha ohledech některé emancipační kroky
členů měšťanských spolků, a to v rovině kulturní, hospodářské a politické,
či naopak jejich obranná opatření, dále aktivity zvolených zástupců oprávněných voličů v obecních zastupitelstvech, zemských sněmech, říšské radě
∗
Studie vznikla v rámci projektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
„Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk“ (IGA_FF_2015_032), díky
účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2015 Univerzitě Palackého
v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
1
Badeniho jazyková nařízení, vydaná 5. dubna 1897 pro Čechy a 22. dubna 1897 pro
Moravu, vyvolala podle Petera Urbanitsche v monarchii krizi, největší do vypuknutí první
světové války. Viz U r b a n i t s c h , Peter: Der Ausgleich zwischen den Nationen untereinander und zwischen den Nationen und dem Staat in Cisleithanien. In: Behár, Pierre – Philippoff,
Eva (edd.): Von der Doppelmonarchie zur Europäischen Union. Österreichs Vermächtnis
und Erbe. Hildesheim – Zürich – New York 2011, s. 63–92, zde s. 64. K tématu viz dále
K ř e n , Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918. Praha 1990, s. 257–269.
Moravští Němci se však v té době proti uvedenému jazykovému nařízení ještě nestavěli. Viz
M a l í ř , Jiří: Der Mährische Ausgleich – ein Vorbild für die Lösung der Nationalitätenfragen?
In: Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich.
Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Horn 1993, s. 337–345, zde s. 343;
B u r g e r , Hannelore: Die Badenischen Sprachenverordnungen für Mähren: ein europäisches
Gedankenspiel. Bohemia 35, 1994, s. 75–89.
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a také vysokých úředníků na ministerstvech a v orgánech státní správy.2
Snahy o posílení stávajících pozic jednotlivých skupin s sebou přinášely
zvyšující se napětí na lokální i celozemské úrovni. Národnostní soupeření
však nebylo příliš intenzivně vnímáno řadovými občany, kteří neměli
politické ambice. Běžný občan se zabýval otázkami národnostními jen
v případě vyhrocených excesů3 nebo pod tlakem rozsáhlejších kampaní
v lokálním tisku.
Při budování mocenských pozic byly pro politiky a tzv. národní aktivisty klíčové dvě oblasti: užívání jazyka ve veřejném prostoru a školství. Tato
problematika hrála mimořádně důležitou roli zejména v jazykově smíšených
regionech, k nimž patřila Morava. Ke zmírnění napětí eskalujícího na přelomu 19. a 20. století měly vést dohody a zákony na zemské úrovni, ty však
paradoxně spíše přispěly k definitivnímu rozštěpení rakouského soustátí.
Tzv. moravské vyrovnání z roku 1905 bylo jedním z pokusů smířit
v podstatě neslučitelně rozdílné zájmy českých a německých politiků,
v rámci jejichž národních kruhů docházelo k dalšímu štěpení na tábory
politické. Součástí vyrovnání byl také Perkův zákon. Po jeho schválení měl
nastat útlum konfliktů v politických a školských orgánech na lokální, okresní
i na zemské úrovni. V podstatě však šlo jen o příměří. Plná autonomizace
školství podle jazykových, respektive národnostních, kritérií nebyla možná.
Lex Perek nebyl plně aplikovatelný v každodenní praxi. Otázka financování
jednotlivých škol pak nebyla v podstatě vůbec řešena.4 Zásadní posun –
či lépe obrat, nikoliv však řešení – nastal s koncem monarchie a vznikem
nových států.5
Cílem článku je rekapitulovat výsledky dosavadního bádání a rozšířit
stávající poznatky v této oblasti. Pro výzkum byly vybrány prameny uložené
v Domácím, dvorském a státním archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv)
a Všeobecném správním archivu (Allgemeines Verwaltungsarchiv) Rakouského státního archivu (Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni. Vzhledem
k obsáhlosti dostupného pramenného materiálu, který se nachází v českých
a rakouských archivech, je tato práce pouze příspěvkem k poznání stra2
Viz například K l e č a c k ý , Martin (ed.): Český „konzul“ ve Vídni. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem.
Praha 2015; R á j a , Martin: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech
1869–1914. Brno 2015.
3
U r b a n i t s c h , Peter: „Mährische Exzesse“ im Oktober und November 1899 und
das offizielle Wien. In: Ambrožová, Hana et al. (edd.): Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu
Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho
kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno 2009, s. 447–471; Ž á č e k , Jan: Pravda
o krvavých událostech moravských. Brno 1899.
4
H e r r m a n n v o n H e r r n r i t t , Rudolf: Die Ausgestaltung des österreichischen Nationalitätenrechtes durch den Ausgleich in Mähren und in der Bukowina. Österreichische
Zeitschrift für öffentliches Recht 1, 1914, s. 583–615.
5
Viz M a l í ř , Jiří: „Druhé“ moravské vyrovnání z roku 1914. In: Fasora, Lukáš – Hanuš,
Jiří – Malíř, Jiří (edd.): Moravské vyrovnání z roku 1905. Možnosti a limity národnostního
smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 87–102.
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tegie německých poslanců a národních aktivistů angažujících se v otázce
národnostního školství na Moravě.
Soužitím jednotlivých národnostních skupin v monarchii s důrazem
na zkoumané téma se vedle řady českých,6 rakouských a německých historiků7 zabývali v minulých dekádách také autoři z dalších zemí, především
ze Spojených států. V sedmdesátých letech 20. století zahájilo činnost
Centrum pro rakouská studia (Center for Austrian Studies) na Minnesotské
univerzitě (University of Minnesota), spjaté mimo jiné s osobností Garyho
B. Cohena, a pak i další významná pracoviště, na nichž působí autoři jako
Jeremy King a Tara Zahra.8 Jejich bádání vnáší do středoevropské problematiky určitý nadhled. Na to upozornil již Pavel Kladiwa při sumarizaci
a analýze přístupů dosavadní české a zahraniční historiografie.9
Studiu Perkova zákona a souvisejících právních opatření se otevírá
více možných perspektiv uchopení dané problematiky. Národní aktivisté
usilovali o získání větší moci v oblasti školství a toto úsilí realizovali na všech
úrovních politické správy, respektive samosprávy. Zakládání matičních škol,
rozšiřování stávajících škol, obsazování pozic učitelů vhodnými kandidáty,
volba adekvátních ředitelů a školních inspektorů, to vše šlo ruku v ruce
s diskusemi na moravském zemském sněmu a vyjednáváními na úrovni
ministerstev. Hybatelem těchto jednání pak byli vysocí ministerští úředníci
a ministr-krajan.
Rodiče dětí, jichž se tato politika přímo dotýkala, se k otázce oficiální
deklarace národní příslušnosti často stavěli lhostejně. Na tomto předpokladu
6
K o l e j k a , Josef: Národ – nacionalismus – národnostní otázka. Mechanismus vzniku
novodobé podoby národů. Brno 1967; K ř e n , J.: Konfliktní společenství; M a l í ř , J.: Der
Mährische Ausgleich – ein Vorbild für die Lösung der Nationalitätenfragen? ; M a r e k , Pavel:
Lex Perek a jeho osud. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (edd.): Moravské vyrovnání
z roku 1905. Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 117–128.
7
G l a s s l , Horst: Der mährische Ausgleich. München 1967; t ý ž : Nationale Autonomie
im Vielvölkerstaat. Der mährische Ausgleich. München 1977; L u f t , Robert: Die Mittelpartei
des mährischen Großgrundbesitzes 1879–1918. Zur Problematik des Ausgleichs in Mähren und
Böhmen. In: Seibt, Ferdinand (ed.): Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu
übernationaler Zusammenarbeit in den böhmischen Ländern 1848–1918. München 1987,
s. 187–243; B u r g e r , Hannelore: Der Verlust der Mehrsprachigkeit: Aspekte des Mährischen
Ausgleichs. Bohemia 34, 1993, s. 77–89.
8
C o h e n , Gary B.: Politics of Ethnic Survival. Germans in Prague 1861–1914. New
Jersey 1981; t ý ž : Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848–1918. Indiana
1996; K i n g , Jeremy: Budweisers into Czechs and Germans. A Local History of Bohemian
Politics, 1848–1948. Princeton 2002; t ý ž : The Effects of the Moravian Compromise. Jurists
and National Classification, 1906–1914. In: Malíř, Jiří – Rája, Martin (edd.): JUDr. Václav
Kounic a jeho doba. Brno 2009, s. 317–326; Z a h r a , Tara: The Battle for Children. Lex
Perek, National Classification, and Democracy in the Bohemian Lands 1900–1938. In: Fasora,
Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (edd.): Moravské vyrovnání z roku 1905. Možnosti a limity
národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006, s. 129–143; t á ž : Kidnapped Souls.
National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1948. Ithaca – Lon
don 2008.
9
K l a d i w a , Pavel: Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku
a (stále) etnicistní česká historiografie. Český časopis historický 113, 2015, s. 989–1008.
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staví především Tara Zahra.10 Při volbě školy, kterou bude dítě navštěvovat, se rodiče často rozhodovali podle vlastních priorit. Možnost bilingvní
výchovy dítěte, tedy vyučování dítěte v druhém zemském jazyce, byla
silným motivem, stejně jako sociální výhody, jež zřizovatelé škol rodičům
nabízeli. Výhody spočívaly v hmotném příspěvku na školní pomůcky a ošacení i obutí žáka v zimních měsících. Na druhé straně vyvíjeli v některých
případech na rodiče nátlak i jejich zaměstnavatelé, přesvědčující je, aby
nechali zapsat dítě do „té správné“ školy, a tlak ze strany lokálního tisku
rovněž nebyl zanedbatelný.
Dopad moravského vyrovnání na svobodné rozhodování rodičů byl
enormní. Kromě řečeného byl jeho vliv patrný také při kategorizaci dospělých jako voličů do moravského zemského sněmu.11 K ní státní instituce
přistoupily v důsledku postupného vymezování se Němců vůči Čechům,
přičemž „obcovací řeč“ jako formální indikátor začala být příznakem „národnosti“.12
V závěrečné etapě monarchie nebyl jazyk pouze nástrojem komunikace. V mnoha případech to byl prostředek vymezení se vůči druhé
skupině, prosazení politické moci či získání převahy ve veřejném prostoru.
Stenoprotokoly ze zasedání zemských sněmů tak například byly překládány do druhého zemského jazyka, přičemž často nešlo o reálnou potřebu
překladu, ale jen o projev rovnocennosti v multilingválním státě.13
Od sedmdesátých let 19. století usilovali čeští aktivisté o rozšiřování
stávajících škol a zakládání nových. Jazykově smíšené oblasti a tzv. jazykové
ostrovy byly ohniskem konfliktů a Češi usilovali o posílení svého vlivu
v „národně ohrožených“ regionech.
Legislativní kořeny Perkova zákona je nutné hledat v předloze českého
zemského školského zákona z roku 1884. Jejím autorem byl Jan Kvíčala.
Svůj návrh se pokusil dvakrát prosadit na českém zemském sněmu, a to
v letech 1886 a 1892, ovšem neúspěšně. Václav Perek, poslanec moravského
zemského sněmu, využil pro vypracování svého návrhu o více než dekádu
později Kvíčalovu koncepci. Proto původně svůj koncept označoval jako
10
Z a h r a , T.: Kidnapped Souls.
11
K i n g , J.: The Effects of the Moravian Compromise, s. 318–320; K ř e n , J.: Konfliktní
společenství, s. 324–325.
12
Na moderní způsob chápání národa a národnosti mělo nepochybně zásadní vliv pojednání Rudolfa Herrmanna von Herrnritta, dvorního rady správního soudu ve Vídni, z roku
1914, které bylo určující i pro poválečné odborné studie. Herrmann von Herrnritt v něm jako
přímý účastník tehdejších právních sporů interpretoval postavení jednotlivých národnostních skupin obyvatelstva v Rakousku-Uhersku té doby a roli jazyka při jejich konstituování.
Zabýval se také problematikou školství, především toho menšinového, jež bylo jedním
z centrálních předmětů tehdejších rozepří v politických kruzích a národnostních táborech.
Viz H e r r m a n n v o n H e r r n r i t t , R.: Die Ausgestaltung des österreichischen
Nationalitätenrechtes durch den Ausgleich in Mähren und in der Bukowina.
13
U r b a n i t s c h , P.: Der Ausgleich zwischen den Nationen untereinander und zwischen
den Nationen und dem Staat in Cisleithanien, s. 66.
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„lex Kvíčala-Perek“.14 Cílem obou návrhů bylo zajistit zápis českých žáků
do českých škol, a eliminovat tak jejich počet v německých školách, a dále
podpořit vytváření sítě dalších českých škol. K základním ustanovením
patřil článek, podle něhož měly vznikat veřejné obecné školy v místech, kde
se vyučovací jazyk lišil od toho, jenž byl běžný nejméně pro čtyřicet dětí.
Zákon byl přijat jako součást moravského vyrovnání, v jehož rámci
byl předložen a po tuhé bitvě také prosazen.15 Ze strany mnoha českých
poslanců, staročechů, mladočechů i sociálních demokratů, se totiž ozývala
kritika zbytečných ústupků německým poslancům16 a garance stávajícího
koeficientu mocenského zastoupení Němců v moravském zemském sněmu.
Tento projev nevole pramenil z předpokladu, že moravští Němci časem ztratí své postavení ve sněmu v důsledku demografických změn na Moravě.17
Lex Perek byl tedy schválen a ratifikován 27. listopadu 1905, s platností
od 1. července 1906.18
Nedlouho poté (roku 1907) byla ministerstvem kultu a vyučování,
v jehož čele tehdy stál německý liberální politik a pedagog Gustav Marchet,
ochránce silných německých pozic vůči rostoucím českým emancipačním
snahám, zveřejněna nařízení označovaná ministrovým jménem. Ihned
po jejich vydání se stala předmětem vleklých sporů, jež tehdy důkladně
mapovali představitelé české opozice. Vývoj polemik sledoval i Gustav
Marchet, a to jak během výkonu své funkce, tak i po nucené abdikaci
v roce 1908, když vládní kabinet nevydržel napjatou atmosféru druhé vlny
Wahrmundovy aféry.19
Velmi cenným zdrojem informací k diskutovanému tématu jsou vybrané dokumenty z Marchetovy osobní pozůstalosti, uložené v Domácím,
dvorském a státním archivu Rakouského státního archivu, které dosud
nebyly příliš často využívány k výzkumu školské problematiky.20 Jde jak
o úřední korespondenci, Marchetovy osobní poznámky v dokumentech
i na zvláštních listech, tak o vybrané pasáže z periodického tisku. Vedle
14
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 119–120.
15
Tamtéž, s. 120–121.
16
To se týkalo zejména výhrad vůči změnám ve volebním systému v podobě nově zavedených národnostních kurií. Viz G l a s s l , H.: Nationale Autonomie im Vielvölkerstaat,
s. 21–22.
17
K demografickým a volebním změnám viz K ř e n , J.: Konfliktní společenství,
s. 323–324.
18
Tamtéž, s. 117.
19
H ö b e l t , Lothar: Marchet, Gustav. In: Neue Deutsche Biographie XVI. Berlin 1990,
s. 113–114 [online]. Dostupné z: http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016334/
images/index.html?seite=125 [cit. 21. 12. 2016]. O Wahrmundově aféře s vazbou na reflexi
v prostředí českých zemí pojednal například M a r e k , Pavel: T. G. Masaryk a Wahrmundova
aféra. In: týž: Setkání. Osobnost v politickém veřejném životě na přelomu 19. a 20. století.
Olomouc 2010, s. 107–116.
20
Jednou z prací, které zohledňují i archiválie uložené v tomto fondu, je monografie
B u r g e r , Hannelore: Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im Österreichischen Unterrichtswesen 1867–1918. Wien 1995.
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nich se studiu nabízejí archiválie fondové skupiny ministerstva kultu
a vyučování, deponované ve Všeobecném správním archivu. Právě některé
z těchto dokumentů byly využity pro doplnění dosavadního stavu poznání
daného tématu.
Lex Perek a Marchetova prováděcí nařízení – vznik zákona
a jeho dopad
Lex Perek byl ve své podstatě dodatkem či novelizací § 20 moravského
zemského zákona z 24. ledna 1870.21 Vstupní podmínkou pro jeho uvedení
do praxe byla reorganizace struktury dozorčích orgánů na Moravě – školních rad. Reformována byla zemská školní rada, přičemž nově sestávala
z české a německé sekce. Každou sekci tvořili státní úředníci na jedné
straně a čtrnáct nezávislých funkcionářů na straně druhé. Oficiálně nezávislí funkcionáři byli do sekce kooptováni za zemský výbor, město Brno,
katolickou církev a školy.
Vytváření nových školních okrsků bylo dalším z důležitých kroků rea
lizace plánovaných změn. Jejich zavedení mělo proběhnout plynule a bez
větších zdržení. Četné požadavky německých a českých politiků, logicky
často protichůdné, však věc zpomalovaly. Rozhodnutí o vzniku nových školních okrsků i jejich rozsahu, a tedy o přiřazení dané školy do konkrétního
okrsku, bylo výsledkem „okrskové geometrie“ určované vyjednáváními
na moravském zemském sněmu, v říšské radě a na ministerstvech.
Dne 16. listopadu 1906 německý ministr-krajan Herinrich Prade
požádal Gustava Marcheta o vytvoření okrsků Přerov, Kojetín, Tovačov,
Skřípov, Runářov, Labutice, Lhota nad Moravou (nebo Lhota u Konice)22
a případně též okrsku Německý Brodek, neboť „by to mělo velký význam pro
Němectvo této země, jak mu bylo sděleno“. Spojení obcí v okolí Olomouce23
do okrsku Olomouc-venkov by naopak podle něj nebylo výhodné.24 Podobně jako Heinrich Prade na německé straně se pochopitelně angažoval
při vytváření českých okrsků český ministr-krajan Bedřich Pacák. V dopise
z 27. dubna 1907 adresovaném Gustavu Marchetovi vyjádřil nesouhlas
se založením vlastního českého školního okrsku v Olomouci. S ohledem
na nízký počet škol s českým vyučovacím jazykem se snažil zapojit výrazně
21
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 118.
22
V pramenu stojí pouze „Oelhütten“. Viz T u r e k , Adolf et al.: Místopisný rejstřík
obcí Českého Slezska a severní Moravy. Opava 2004, s. 318 [online]. Dostupné z: http://www.
archives.cz/matriky_info/Mistopisny_rejstrik_obci_ceskeho_Slezska_a_severni_Moravy.pdf
[cit. 28. 12. 2016].
23
Jejich obyvatelstvo tvořili převážně Češi.
24
O vytvoření německého okrsku pro čtyři menšinové školy v Prostějově žádal již dříve.
Viz Österreichisches Staatsarchiv (= ÖStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (= AVA), Ministerium für Kultus und Unterricht, sg. U2, kart. 191, Mähren. Schulaufsicht, 1850–1918.
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český olomoucký venkov a propojit ho na školní úrovni s městem. Podle
jeho sdělení se sice v Olomouci vedle obecné školy nacházely Pöttingeum25
a tříletá česká cvičná škola arcibiskupského učitelského ústavu, ovšem provoz těchto ústavů byl řízen odděleně. Bedřich Pacák a jeho prostřednictvím
též Mořic Hruban tak žádali ministerstvo kultu a vyučování o zařazení
českých škol do školního okrsku Olomouc-venkov, a ne Olomouc-město.26
Podobně byl Pacák proti vzniku vždy dvou oddělených školních okrsků
v Jihlavě, Znojmě, Uherském Hradišti a Kroměříži, jejichž zřízení navrhoval
jeho kolega Prade. („Analog liegen die Verhältnisse in den anderen autonomen
Städten Mährens Iglau, Znaim, Ung. Hradisch, Kremsier und müsste ich mich
gegen eventuelle Berücksichtigung der vom Herrn Minister Prade gemachten
Anregung, hinsichtlich der Bildung je 2 Schulberzirke in diesen Städten ebenfalls
entschiedenst aussprechen.“)27
Na značné průtahy při vzniku okrsků ve smyslu § 19 Perkova zákona
upozornili 3. března 1907 jak poslanci moravského zemského sněmu vedení
Gustavem Grossem,28 tak jejich souputníci v čele s Tomášem Šilingerem.29
Podle uvedeného paragrafu v novelizaci zákona se již politický okres nemusel shodovat a často též neshodoval se školním okrskem: „Kde se však
školní obce, k politickému okresu náležející, různí dle jazyka vyučovacího, utvoří
se z nich buď dva okresy školní, z nichž jeden pojímá všechny české a oboujazyčné,
druhý pak všechny německé obce školní […].“30 Ministr Marchet informoval
zemskou školní radu o tom, že podle něj nepředstavuje vznik školních
okrsků zvláštní obtíže. Výjimku tvoří pouze statutární obce, v nichž se
nacházejí menšinové školy. Pro ty by měl být vytvořen vlastní okrsek. Zároveň vyjádřil naději, že i v těchto případech dojde brzy ke shodě a na ni
navážou prováděcí nařízení.31
Po základním ustavení sítě školních rad mohlo dojít k realizaci zápisů
do škol podle nových pravidel. Místní školní rady musely provést v obvodu
25
Ústav pro výchovu dívek. Viz například S k o u p ý , Arnošt.: Otevírání města a jeho
modernizace. In: Schulz, Jindřich (ed.): Dějiny Olomouce II. Olomouc 2009, s. 42–71, zde
s. 66.
26
Pro vytvoření německého i českého okrsku v Olomouci se vyslovila zemská školní rada
25. května 1906. Tehdejší moravský místodržitel Karl Emanuel Žerotín, ve funkci předsedy
zemské školní rady, o tom informoval ministra Gustava Marcheta. Viz ÖStA, AVA, Unterricht
Allgemein 1848–1918, sg. 2A, kart. 191, Mähren. Schulaufsicht, 1850–1918.
27
Tamtéž.
28
M a l í ř , Jiří: Gross, Gustav. In: týž et al: Biografický slovník poslanců moravského
zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012, s. 219–221.
29
R á j a , Martin – M a l í ř , Jiří: Šilinger, Tomáš Eduard. In: Malíř, Jiří et al: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012,
s. 697–698.
30
Landtagsblatt über die Sitzungen des mit dem Allerhöchsten Patente vom 29. September 1905
einberufenen mährischen Landtages. Brünn [1906], s. 36 [online]. Dostupné z: http://alex.onb.
ac.at/cgi-content/alex?aid=ltm&datum=1905&page=1356&size=45 [cit. 22. 12. 2016].
31
ÖStA Wien, AVA, Ministerium für Kultus und Unterricht, sg. U2, kart. 191, Mähren.
Schulaufsicht, 1850–1918.
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každé školy soupis žáků a předat jej dané škole. Správci obecných škol
směli přijímat „zpravidla“ pouze ty děti, které ovládaly daný vyučovací
jazyk. Tímto pravidlem se museli řídit rodiče a v opačném případě jim
hrozila pokuta. Výklad výrazu „zpravidla“ a věty „jež jsou vyučovací řeči
mocny“ se ihned stal zdrojem četných debat a pří.32 V původní Kvíčalově
předloze se hovořilo o znalostech jazyka, „jenž je jim [tedy dětem] běžný “.33
Systém rozdělování dětí do jednotlivých škol se tak stal jedním z hlavních
impulsů vzniku zákona.
Je nasnadě, že obcemi vydržované, případně zemským výborem
nebo státem podporované školy nedostačovaly množství nově nastupujících žáků, respektive neodpovídaly představě některých rodičů a v první
řadě národních aktivistů o zařazení dětí do škol podle jazykově-kulturní
příslušnosti. Postupně tak byly již v poslední čtvrtině 19. století budovány
soukromé ústavy, dotované obvykle z veřejných sbírek, jež organizovala
zejména Ústřední matice školská na české straně a Německý školský spolek
(Deutscher Schulverein) na straně německé.34 Operativní činnost zajišťovaly
místní organizace.35 Zakladatelé školy pak usilovali o převedení finanční
správy na zemi nebo stát, a proto liberál Gustav Gross 22. března 1907
apeloval na zemský výbor, aby zvážil finanční možnosti zemského rozpočtu v této oblasti.36 Zde se projevil problém, na nějž zpětně upozorňoval
Rudolf Herrmann von Herrnritt, totiž že regulace národnostního školství
prostřednictvím Perkova zákona neřešila v úplnosti jednu z pragmatických
stránek věci – financování škol.
Po schválení zákona bylo nezbytně nutné prosadit co nejrychleji prováděcí nařízení, tedy mechanismus určující aplikaci zákona v každodenní
praxi.37 Pro české zastánce vyrovnání a zákona bylo nejdůležitějším úkolem
zabezpečit, aby dané nařízení respektovalo duch schváleného zákona.
Němečtí poslanci pak měli eminentní zájem prosadit zákonné výjimky pro
zápis žáků do škol. Za touto politikou stál jasný cíl: omezit počet českých
škol a jejich žáků.
V letech 1905–1907 tak následovala řada vyčerpávajících diskusí
a vyjednávání na moravském zemském sněmu, a to na úrovni politických
32
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 118.
33
Tamtéž, s. 120.
34
K aktivitám zastřešující české organizace s názvem Národní rada česká viz studii
H l a v a č k a , Milan: Der Nationalstempel: die Selbstfinanzierung der Nation am Rande der
Gesetzlichkeit. In: týž – Pokorná, Magdaléna – Pavlíček, Tomáš: Collective and Individual
Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries
in Central Europe. Prague 2010, s. 248–258.
35
Do konce první světové války zřídil Německý školský spolek v Předlitavsku 152 školních budov a 160 školek. Viz B u r g e r , H.: Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im
Österreichischen Unterrichtswesen 1867–1918, s. 89.
36
M a l í ř , J.: Gross, Gustav, s. 221.
37
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 121.
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klubů i mezi jednotlivými poslanci. Stejně tak se vedla jednání v říšské
radě a na ministerstvu kultu a vyučování.
Marchetova prováděcí nařízení
Ministr kultu a vyučování Gustav Marchet, učitel na Lesní akademii
v Mariabrunnu, na Vysoké škole zemědělské (Hochschule für Bodenkultur)
ve Vídni a později také její rektor,38 byl pro německé liberální a nacionální
politiky rozhodující oporou v oblasti školství, a to nejen z titulu své funkce,
ale též díky svým politickým názorům. Ještě před jmenováním Gautschova kabinetu 2. června 1906, jehož byl členem, podali čeští poslanci Josef
Koudela, Otakar Pražák a Václav Perek svůj návrh prováděcích nařízení
(2. dubna 1906). Podle nich byla důležitá, a to z toho důvodu, že měla
znemožnit zneužívání obecných škol k odnárodňování a politizování („zu
Entnationalisierungs- und politischen Zwecken“).39 Dne 10. července 1906
jednal Heinrich d’Elvert, jeden z čelných představitelů Německé pokrokové
strany (Deutsche Fortschrittspartei)40 a předseda klubu německých poslanců z Moravy,41 s Gustavem Marchetem na půdě poslanecké sněmovny říšské
rady. Marchet se chtěl od d’Elverta dozvědět, „jaké výjimky by si Němci přáli
mít v prováděcích nařízeních“. Na základě tohoto pokynu mu 14. července
1906 Heinrich d’Elvert předložil následující body:42 „1) Pokud jde o výslovné
přání zákonných zástupců dítěte. Takovým přáním může být případ, kdy dítě
v předškolním věku neovládá jazyk rodičů, ale druhý zemský jazyk, z důvodu
styku se služebnictvem, vrstevníky a jinými, nebo kdy rodiče chtějí své dítě poslat
do určité školy právě z důvodu, aby se naučilo druhému jazyku, nebo z důvodu
přestěhování a jiného speciálního důvodu. 2) Pokud se v místě bydliště dítěte
nacházejí pouze školy s cizím zemským jazykem [tedy vyučovacím jazykem].
3) Když dítě již v předchozím školním roce získalo na téže nebo stejnojazyčné
škole vysvědčení opravňující je ke vstupu do vyššího ročníku. 4) Když sourozenci
dítěte docházejí do školy, v níž se žádá o přijetí. 5) Když jsou děti – jak se to
na Moravě často dělává – dány na výměnu, tj. poslány z německy mluvícího
38
H ö b e l t , L.: Marchet, Gustav. Cenné informace o Marchetově osobnosti poskytla
autorovi této studie rovněž ministrova pravnučka. Rozhovor s Catharinou Doblhoff, 22. 10.
2015.
39
ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA), Sonderbestände: Nachlässe, Fami
lien- und Herrschaftsarchive (1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet
(1846–1917), kart. 11, Lex Perek.
40
Název německé liberální strany od roku 1896. Viz C i b u l k a , Pavel: Německé
politické strany na Moravě (1890–1918). Ideje – programy – osobnosti. Praha 2012, s. 27.
41
F a s o r a , Lukáš: D’Elvert, Bedřich, svob. pán. In: Malíř, Jiří et al: Biografický slovník
poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012, s. 161–163.
42
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek.
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místa, aby se společenským kontaktem naučily také druhý zemský jazyk. Třebaže
uvedené případy nezahrnují veškeré eventuality, které by mohly nastat, jejich
zohledněním v prováděcích nařízeních by bylo vzato v potaz hlavní přání Němců,
totiž rozumně interpretovat § 20.“
Za otevřený, pročesky orientovaný výklad zákona loboval na vládní
úrovni již zmíněný Bedřich Pacák, který ve Vídni hájil (mlado)české zájmy.43 O dekádu dříve, v době Badeniho volební reformy,44 uvedl své teze
o důležitosti otázky, v jakém jazyce bude v Čechách vyučováno: „Nelze upřít,
že škola jest a vždy bude základem budoucího pokolení a branou, kterou nové
generace vycházejí do nových dob […]. Viděli jsme, jak stát k účelům germanisace
školy se zmocňoval, jak němečtí spolukrajané pomocí svých škol schulvereinských
dítky české chtějí získat německému národu.“45 Ve svých myšlenkách však šel
ještě dále, když prohlásil: „Plná autonomie národů a rovné právo národů, to
jsou ony dva neomylné léky, kterými lze vyléčit chorobu celku i chorobu části
té mnohojazyčné říše. Tyto dva léky jsou onými divotvornými prostředky, jež
pro národy mají sílu centripetální, kdežto centralisace, ač se centralisace zove,
rozhodně pro národy má moci centrifugální.“46
Josef Koudela, Otakar Pražák a Václav Perek se 13. února 1907 vyjádřili zcela negativně k lednovému návrhu Marchetových nařízení.47 Podle
nich se tento návrh lišil jen nepatrně („geringfügig und in unwesentlichen
Teilen“) od návrhu z října 1906, a proto se rozhodli setrvat na svých výhradách vůči němu. Zároveň kritizovali údajnou skutečnost, že vláda odmítá
vyjádřit se k jejich vlastnímu návrhu z 2. dubna 1906 a vydat prováděcí
nařízení k Perkovu zákonu.48
K § 1 poslanci poznamenali, že povinnou rubriku, v níž by rodiče
uváděli informace o jazykové vybavenosti svých dětí („sprachliche Eignung“), nepovažují za dostatečně vypovídající o jazykových znalostech
dítěte a že tato kolonka přináší jen další problémy. („Wir bemerken jedoch,
daß die bloße ‚Angabe der Eltern‘ gemäß dem Gesetze keine sichere und nicht die
einzige Grundlage für die richtige Ausfüllung der Rubrik über die sprachliche
Eignung bilden kann, da die Angabe der Eltern im Falle der Abwesenheit der
letzteren nicht beschafft werden könnte und da außerdem die Angabe der Eltern
über die sprachliche Eignung der Kinder geradeso wahrheitswidrig sein kann,
43
K l e č a c k ý , M. (ed.): Český „konzul“ ve Vídni.
44
C i b u l k a , P.: Německé politické strany na Moravě (1890–1918), s. 28; Ř e 
p a , Milan: Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století. Praha 2014,
s. 179–180.
45
P a c á k , Bedřich: Črty k úpravě poměrů jazykových v království Českém. Kutná Hora
1896, s. 37.
46
Tamtéž, s. 4.
47
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek.
48
Tamtéž.
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wie deren Angabe über das Alter oder über andere erforderliche Momente. […]
Der Ausdruck ‚Sprachkenntnis‘ der Kinder deckt sich nicht mit dem Gesetze.“)49
Poslední větou se tak opět dostali ke klíčovému spojení „znalost jazyka“. Ohradili se také vůči podmínce přijetí dětí do školy „za všech okolností“,
díky níž by se ve prospěch vedení školy eliminovala pravomoc místní školní
rady zasahovat do konkrétního výběru žáků. („Es ist richtig, daß aus dem
neuen Regierungs-Entwurfe die Worte ‚unter allen Umständen‘ ausgeschieden
wurden, da ja diese Worte mit dem weiteren Inhalte der Durchführungs-Verordnungen sowie mit dem Gesetze selbst geradezu im Widerspruche standen. […]
Wir können nicht zugeben, daß trotz unseres Einspruches der Schulleitung das
Recht der Kinderaufnahme in die Schule zuerkannt und der Ortsschulrat um
dieses, ihm nach dem Gesetze gebührende Recht verkürzt werde.“)50 Podle svých
slov uvedení poslanci předložili písemně své poznámky k připravovaným
nařízením již 1. listopadu 1906, ovšem vláda je prý vůbec nezohlednila.
Stávající znění podle nich umožňovalo komukoliv vyhnout se dodržování
zákona jako celku. Obávali se, že v důsledku toho na Moravě znovu zavládne v oblasti obecných škol chaos a nastanou velké dohady na moravském
zemském sněmu, neboť každý bude moci poslat svého potomka do školy,
jejímuž vyučovacímu jazyku nebude dítě rozumět. („Jedermann, der es
wünschen wird, die Möglichkeit bieten, sein Kind in eine Schule zu schicken,
deren Unterrichtssprache es nicht mächtig ist.“)51
Bedřich Pacák o těchto námitkách informoval Gustava Marcheta
15. února 1907 a sdělil mu, že veškeré připomínky českých poslanců
k poslednímu vládnímu návrhu prováděcích nařízení předloží předsedovi
vlády, v té době Maxi von Beckovi. Jejich součástí měl být i dopis, v němž
Václav Perek informoval předsedu vlády o nepřijatelnosti posledního návrhu, protože jde proti zákonu i smyslu moravského vyrovnání („contra legem
und gegen die Intention des mährischen Ausgleiches“), a žádal o respektování
nynější české většiny na moravském zemském sněmu v zájmu zamezení
politickému chaosu, jenž by nastal v případě vydání takového nařízení.
Pro německé poslance byla klíčová podpora z ministerstva, obzvláště
za situace, kdy se měnilo rozložení politických sil na Moravě. Heinrich
d’Elvert proto plédoval pro vydání ministerských prováděcích nařízení,
a nikoliv jen nařízení zemské školní rady. Jedině v tom případě by se podle
něj zamezilo nebezpečí, že zákon bude vykládán v neprospěch Němců.
(„Vorausgeschickt muss werden, dass die Deutschen auf der Forderung beharren,
dass die zu erlassende Durchführungsverordnung als Ministerialverordnung und
49
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek, Bemerkungen des Abgeordneten Freiherrn d’Elvert […], f. 27.
50
Tamtéž, f. 28.
51
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek.
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nicht als Verordnung des Landesschulrates erscheine, da nur bei einer Ministerialverordnung die Gefahr einer für die Deutschen ungünstigen Abänderung
derselben weniger bedrohlich ist.“)52
Marchetova prováděcí nařízení vstoupila v platnost 1. srpna 1907.53
Gustav Marchet informoval předem některé své kolegy o jejich (patrně
definitivní) podobě, mimo jiné Johanna Chlumeckého.54 Ten mu ve zprávě
z Vídně 26. května 1907 děkoval za zaslaná prováděcí nařízení k Perkovu
zákonu a dále uvedl: „Je to pořádný úspěch, za nějž Vám moravští Němci
musejí být navěky vděční.“55
Podněty německých poslanců sumarizované Heinrichem d’Elvertem
v podobě navrhovaných výjimek v prováděcích nařízeních, adresované
Gustavu Marchetovi v citovaném dokumentu z 14. července 1906, byly
vyslyšeny.56 Body 1, 3 a 5 hrály významnou roli, protože jejich uvedení
bylo podstatné pro posílení německých správců škol. Ve výsledné podobě
byly zahrnuty do § 3 prováděcích nařízení. Bod 2 z d’Elvertova dokumentu
je v podstatě obsažen v § 2.57 V případě bodů 1 a 3 bylo nutné, aby je
potvrdil politický okresní úřad. Děti bez patřičných jazykových kompetencí
bylo možné přijmout pouze v omezeném počtu, aby neohrozily vyučování
v rámci třídy nebo ústavu. Počet těchto dětí nesměl překročit desetinu
celkového počtu žáků třídy. Zohledněn nebyl pouze bod 4. Podle něj měl
být žák přijat i bez jazykových kompetencí v tom případě, že jeho sourozenci docházejí do školy, v níž se žádá o přijetí. Patrně šlo o redundantní
opatření bez rozhodujícího vlivu na změny v počtu žáků jednotlivých škol.
Představy německých liberálů a částečně též nacionálů byly naplněny.
Odpůrcům se nepodařilo prosadit variantu transparentněji respektující
práva jazykových menšin, a proto okamžitě začali vydanému předpisu
oponovat. Bylo třeba jednat bez prodlení především z toho důvodu, že
ministerská nařízení vstupovala v platnost v srpnu, a proto regulovala
zápis do škol začínající již následujícího měsíce. Pasivní znalost jazyka
byla uznána za dostačující pro zápis dítěte, a pakliže vznikly pochybnosti,
správce školy byl povinen zajistit přezkoušení žáka před komisí. V praxi
byla komise v německých školách složena z německých učitelů, zatímco
52
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek, Bemerkungen des Abgeordneten Freiherrn d’Elvert […], f. 84.
53
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 122.
54
B ě l í k , Petr – M a l í ř , Jiří: Chlumecký, Jan. In: Malíř, Jiří et al: Biografický
slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012, s. 289–291.
55
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek, Bemerkungen des Abgeordneten Freiherrn d’Elvert […], f. 90.
56
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 122–123.
57
Verordnungsblatt für den Dienstbereich des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht.
Jahrgang 1907. Wien 1907, s. 213 [online]. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/
alex?aid=vcu&datum=1907&page=251&size=45 [cit. 22. 12. 2016].
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českým učitelům bylo členství v komisi odepřeno. Stejná pravidla, jen
v opačném smyslu, platila pro české školy. Při pohledu na jazykové rozdělení škol v obcích a na skutečnost, že zájem německých rodičů zapsat své
dítě do české školy byl většinou výrazně nižší, se zdá být poměrně jasné
to, že vydaná nařízení silně znevýhodňovala zájemce o výuku v češtině.
Členové školských spolků se pak snažili získat žáky tím, že jim, respektive
jejich rodičům nabízeli různé formy hmotné podpory.
Stížnosti týkající se zápisu do konkrétní školy nebo vyloučení z ní se
objevovaly velmi často. Právně byly tyto spory řešeny se značnými průtahy,
v řádu let, a i v případě úspěšné stížnosti byl tedy praktický dopad na dítě
samotné vlastně nulový.58
Aplikace
V pozůstalosti Gustava Marcheta se dochovaly mimo jiné novinové
výstřižky a excerpta z rozhodnutí správního soudu ve Vídni, které pocházejí
z doby před rokem 1908 i po Marchetově nucené abdikaci. Jde především
o vybrané stránky německého liberálního listu Neue Freie Presse,59 zachycující aplikaci nařízení, diskusi kolem jejich výkladu a změny, které nastaly
v době úřadování ministerského předsedy Karla Stürgkha. Tyto změny byly
vynuceny zásadními rozhodnutími správního soudu ve Vídni, poukazujícími
na právní závadnost Marchetových nařízení. Stürgkhova prováděcí nařízení
byla vydána 1. srpna 1911, tedy čtyři roky po Marchetových nařízeních.
Zrušila především výjimky z Perkova zákona a respektovala výklad zákona z pohledu správního soudu.60 Stürgkhova nařízení však měla pouze
odkladný účinek. Vztahovala se pouze na školní rok 1911/1912 a nadále
ponechávala v platnosti Marchetova nařízení.
V listu Neue Freie Presse z 21. srpna 1909 byla problematika národnostního školství důkladně analyzována, od přijetí Perkova zákona po stávající
situaci. Autor rozsáhlého článku, Johann Jarolim,61 informoval ve večerním
vydání periodika o tom, že ministerstvo kultu a vyučování a správní soud
ve Vídni se v některých ohledech dopouštějí nesprávných rozhodnutí, což
dokládal případem ze Židlochovic. Zde, podobně jako později v Uherském
Hradišti a v dalších místech, bylo rozhodnuto o přijetí žáků do německé
obecné školy, aniž by „byli mocni  “ vyučovacího jazyka. Stalo se tak na přání
rodičů. Soud dospěl k názoru, že Marchetova prováděcí nařízení porušují
58
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 122–123.
59
V první dekádě 20. století byl vydáván v nákladu 55 000 kusů. Viz Neue Freie Presse.
In: Mayers Konversations-Lexikon. Leipzig – Wien 1905, s. 543 [online]. Dostupné z: http://
images.zeno.org/Meyers-1905/K/big/meyers-1905-014-0543.png [cit. 22. 12. 2016].
60
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 125.
61
F a s o r a , Lukáš: Jarolim, Johann. In: Malíř, Jiří et al: Biografický slovník poslanců
moravského zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012, s. 302.
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Perkův zákon. Nebylo prý možné přijmout dítě bez dostatečné znalosti
jazyka, a to ani s ohledem na přání rodičů.62 Podle názoru Jarolima, hájícího
jasně vládní, respektive ministerské stanovisko, nebyla v židlochovickém
případě dostatečným způsobem ověřena správnost metodiky jazykové
zkoušky. V článku se dále Jarolim zamýšlel nad podstatou tzv. vyrovnávacích zákonů. Moravské vyrovnání a jeho části řešící problematiku školství
byly prý připraveny s cílem zmírnit nacionální nepokoje na Moravě. Tuto
snahu však prý začali Češi hatit ihned po vydání Perkova zákona, když se
stavěli proti němu. Slovní spojení „zpravidla přijímat“ mělo zaručit ochranu
občanských práv vůči potenciální zvůli úřadů.63 Jarolim při obhajobě svého
přesvědčení o mylnosti rozsudku vyjádřil vzletnými slovy zjevný důsledek
moravského vyrovnání – národní oddělení (školství). („Wird nun dessen
Erkenntnis an der Hand der lex Perek und ihrer Durchführungsverordnungen
sowie unter dem Gesichtswinkel ihres geschichtlichen Werdeganges, ihres Entstehungsgrundes und ihrer obersten Prinzipien (Elternrecht und vollständige
nationale Trennung der Schulverwaltung) vorurteilsfrei geprüft, so springt dessen
Fehlerhaftigkeit ins Auge.“)64 Případ Židlochovic se stal pro Němce nebezpečným precedentem, z jehož výsledku pak čeští národní aktivisté těžili.65
Další případy reflektovaly například noviny Arbeiter-Zeitung na konci
roku 1910.66 Diskutována byla rozhodnutí správního soudu ve prospěch
stěžovatelů z již zmíněného Uherského Hradiště, dále z Husovic67 a Lipníku.
Ve zdůvodnění rozsudku bylo uvedeno, že určujícím faktorem a pravidlem
pro přijetí do školy je národnost.68 To bylo konstatováno i v dalších přibližně čtyřiceti rozhodnutích.69 Ve zdůvodnění rozsudku bylo podle listu
Arbeiter-Zeitung analyzováno problematické spojení „být mocen vyučovacího
jazyka“, přičemž soud se jasně přiklonil k názoru, že žák musí disponovat
aktivní znalostí jazyka. Jestliže je pouze „schopný sledovat výuku“, nelze jeho
znalosti považovat za dostačující.70 („Der Sprache mächtig sein, besagen die
Erkenntnisse, heißt die Sprache so zu beherrschen, daß man sie im Verkehr als
Verständigungsmittel zu gebrauchen, in ihr seine Gedanken und Vorstellungen
auszudrücken vermag. Die Frage, ob die Unterrichtsverwaltung im Sinne des
§ 20 des Gesetzes vom 27. November 1905 nach freiem Ermessen die Aufnahme
62
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 123–124.
63
J a r o l i m , Johann: Der Verwaltungsgerichtshof und die mährische Lex Perek. Neue
Freie Presse, 21. 8. 1909, Abendblatt, s. 2–3, zde s. 2.
64
Tamtéž, s. 2.
65
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 123–124.
66
„Lex Perek“ und „Verordnung Marchet“. Arbeiter-Zeitung, 31. 12. 1910, s. 4.
67
Husovice u Brna, dnes součást města Brna.
68
„Lex Perek“ und „Verordnung Marchet“.
69
M a r e k , P.: Lex Perek a jeho osud, s. 124. K rozhodnutím správního soudu viz
též S t o u r z h , Gerald: Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und
Verwaltung Österreichs 1848–1918. Wien 1985.
70
Verordnungsblatt für den Dienstbereich des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht.
Jahrgang 1907, s. 213 (§ 2 prováděcích nařízení).
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von Schulkindern, die der Unterrichtssprache nicht mächtig sind, in eine Schule gestatten kann, wurde vom Gerichtshof mit sehr eingehender Begründung
‚verneint‘. Zum Schluß wird betont, daß eine derartige Beherrschung der Unterrichtssprache, welche die Kinder bloß befähigen würde, ‚dem Unterricht zu
folgen‘, nach dem zitierten Gesetz ‚nicht hinreicht‘ um die Aufnahme der Kinder
in die Schule zu rechtfertigen.“)71
Návrh úpravy menšinového školství z roku 1915
Až do konce války se jednotliví strůjci jazykových zákonů a nařízení
snažili rozvíjet předpisy věnované vyučovacímu jazyku a menšinovému školství. Z června 1915 pochází dosud anonymní koncept adresovaný Gustavu
Marchetovi.72 Autor dokumentu v něm rozvedl původní vizi německých
liberálních poslanců, přetavenou v roce 1907 do Marchetových prováděcích
nařízení. Definoval menšinovou školu a jmenoval řadu podmínek, jež by
měly určovat principy fungování takových škol a přijímání žáků.
Jako menšinová by podle něho měla být označena obecná škola,
kde se vyučuje jiným jazykem než v dosud existujících školách na území příslušné obce. Povolení k jejímu zřízení by mělo udílet ministerstvo
kultu a vyučování, a to při splnění následujících podmínek: „a) O zřízení
školy žádají ti rodiče nebo zákonní zástupci dětí školou povinných, kteří v době
žádosti žijí v příslušné obci nepřetržitě deset let a při posledním sčítání obyvatelstva se hlásili k obcovací řeči požadované školy. Pokud žijí oba rodiče, pak je
směrodatným podpis otce, pokud jen matka a poručnice, pak podpis matky, jinak
podpis poručníka. b) V okruhu čtyř kilometrů se nesmí vyskytovat veřejná obecná
škola s touž obcovací řečí. Existence takové školy v jiné obci, ale zároveň v tomto
okruhu vylučuje zřízení nové menšinové školy. Děti žádajících rodičů je možné
přiřadit ke škole v sousední obci po eventuálním rozšíření budovy. c) Důkaz, že
po dobu pěti let by školu navštěvovalo průměrně alespoň čtyřicet dětí žádajících
rodičů. K výpočtu průměru je nutné vzít v úvahu poslední uplynulý rok a čtyři
předchozí.“73
V návrhu tohoto opatření dále stálo, že ověřování toho, zda byly tyto
podmínky splněny, bude na místě provádět úředník ministerstva kultu a vyučování. Navíc bude povolán okresní školní inspektor z daného školního
okrsku, zástupce obce a otec školou povinného dítěte jmenovaný ze středu
sdružení žádajících rodičů. Rodiče dětí pak měli být přizváni k pohovoru,
71
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek.
72
ÖStA, HHStA, Sonderbestände: Nachlässe, Familien- und Herrschaftsarchive
(1180–2005), Sonderbestände L–N, Nachlass Gustav Marchet (1846–1917), kart. 11, Lex
Perek, Forderungen der Deutschen Oesterreichs zur Neuordnung nach dem Kriege.
73
Tamtéž.
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aby komise zjistila, zda se jejich žádost zakládá na jejich skutečné, neovlivněné vůli. Tohoto slyšení se měli účastnit přímo dotyční rodiče, zatímco
eventuální zplnomocněnci neměli být připuštěni. Během celého procesu by
přitom rodiče mohli svou žádost vzít zpět. Pokud by byly splněny všechny
podmínky, které se uvádějí v návrhu, mohla být menšinová škola zřízena.
Dohlížecím orgánem měla být zemská školní rada.
Podstatnou součástí navrhovaného konceptu byl způsob financování
takových škol. Veškeré náklady spojené se zřízením a správou školy měl
nést stát.
Tato koncepce stanovovala velmi přísné podmínky pro vytvoření
menšinových škol, a posouvala tak dosavadní jazyková nařízení ještě blíže představám mnohých německých politiků. Podle dosavadních zjištění
nebyl však tento promyšlený koncept realizován. Řešení přinesl až vznik
nových státních útvarů.
Závěr
Perkův zákon byl jedním z legislativních pokusů jak vyřešit jazykové, respektive národnostní problémy rakousko-uherského školství. Vedle
něj existoval Lex Kolisko v Dolních Rakousích a Lex Apponyi v Uhrách.
Jejich cílem byla podpora německého, respektive maďarského jazyka
v obecných školách. Lex Kolisko však nebyl císařem Františkem Josefem I.
potvrzen.
Lex Perek a následná prováděcí nařízení ministra Gustava Marcheta
byly výsledkem dlouhých jednání poslanců moravského zemského sněmu
a říšské rady, ministrů-krajanů Bedřicha Pacáka a Heinricha Pradeho. Proti
návrhům a výtkám poslanců Josefa Koudely, Václava Perka a Otakara
Pražáka vystupovali často Gustav Gross a Heinrich d’Elvert. Vytváření
školních rad a okrsků bylo dlouhodobým procesem, a to v rozporu s ofi
ciálně deklarovaným předpokladem ministerstva kultu a vyučování. Němečtí
a čeští politici usilovně pracovali za použití „okrskové geometrie“, díky níž
mohly být hranice školních okrsků výrazně posouvány. Od toho se odvíjel
vznik německých a českých školních rad, podstatných pro další osud žáků
ve školách. Jednou z důležitých oblastí byl prostor střední Moravy, jazykově smíšený a protkaný též německými jazykovými ostrovy: Olomoucí,
Německým Brodkem a dalšími.
Způsob naplňování vydaného zákona a nařízení či každoroční praxe
zápisů do škol byly nejméně tak důležité jako samotný obsah norem. Stížnosti na vyloučení některých dosavadních žáků z konkrétních škol nebo
na nepřijetí uchazečů byly velmi často řešeny soudně. Marchet pečlivě
sledoval vývoj rozhodnutí správního soudu ve Vídni, a to i po nuceném
odchodu ze svého úřadu v roce 1908. Na jeho nařízení navazovaly další
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pokusy o řešení jazykové otázky, mimo jiné návrh z roku 1915, který výrazně omezoval možnost vzniku menšinových škol.
Konec první světové války a rozpad monarchie přinesly zcela jiné
řešení jazykové otázky na Moravě i v dalších zemích bývalé monarchie.
Němčina získala v československém státě postavení druhořadého jazyka.
Do té doby dominující školy s německým vyučovacím jazykem se staly v novém státě minoritními, a česko-německé jazykové spory tak na čas utichly.74
Die Lex Perek und Verordnungen Marchet
Ihre Entstehung, Anwendung und ihre damalige Wahrnehmung
In der vorliegenden Studie wird die Problematik der mährischen Gesetzgebung im
Bereich des nationalen Schulwesens und der Minoritätsschulen in Mähren nach dem Jahre 1905 erörtert. Der Bestandteil des sog. Mährischen Ausgleichs, der eine friedliche Lösung
politischer Konflikte sowohl auf der Landesebene als auch der lokalen Ebene mit sich bringen
sollte, war die sog. Lex Perek. Dieses Gesetz sollte die Stellungen der tschechischen nationalen
Aktivisten stärken. Auf die Verabschiedung der Lex Perek folgten intensive Aushandlungen
im Mährischen Landtag, Reichsrat und Ministerium für Kultus und Unterricht. Im Zentrum
stand die Frage der Durchführungsverordnungen. Die Einführung der Verordnungen als
Ministerialverordnungen war für die Deutschen ebenso wichtig, denn nur von der Ministerialebene wurde eine günstige Anwendung gesichert, insbesondere nach der Änderung der
politischen Kräfte in Mähren. Im Jahre 1907 waren die Verordnungen angenommen, nach
dem Minister Gustav Marchet, deutschliberalen Politiker und Pädagogen, benannt, der in
der Zusammenarbeit mit seinen überwiegend deutschliberalen Kollegen die Vorschrift zusammenstellte. In den nachfolgenden Jahren erschien eine Reihe von Rechtsstreiten. Infolge
kam es ständig intensiver zur wechselseitigen Abgrenzung der Deutschen und Tschechen.
Darüber hinaus änderte sich die Identifizierung zu einer oder anderen „Nationalität“. Wichtiger als die innerliche, psychische, Zuständigkeit war das äußere Image der Einzelnen, das
die nationale Kategorisierung der Bevölkerung mitbestimmte. Eine andere Lösung oder eine
vollständige Änderung sprachlicher Angelegenheiten in Mähren kam mit Ende des Ersten
Weltkriegs und mit der Entstehung der neuen Staatsgebiete.

74
K jazykové problematice česko-německých vztahů viz K u č e r a , Jaroslav: Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918–1938.
München 1999.

97

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Marek Šmíd
Svatý stolec a Československo v roce 1938

The Holy See and Czechoslovakia in 1938
The study deals with the attitude of the Holy See to the events in Czechoslovakia in
1938 against the background of international relations on the eve of World War II. It
describes, analyses and reflects in detail on Czechoslovak-Vatican diplomatic relations,
which underwent significant changes in the second half of the 1930s. In view of its
peace efforts, the Holy See watched events in the country with increased interest and
with deep concern about its future direction, while in the face of the imminent conflict,
Pope Pius XI did not hesitate to offer his own life in exchange for peace and the salvation of the world. At the end of the 1930s, when Czechoslovakia became internationally
isolated, the Vatican represented one of the few foreign supports to Czechoslovakia.
Keywords: First Czechoslovak Republic, the Vatican, Munich Agreement, Catholic
Church, Czechoslovak-Vatican Relations

Zatímco československo-vatikánské diplomatické styky od počátku
dvacátých let do poloviny třicátých let 20. století představují poměrně
zpracovanou kapitolu mezinárodních vztahů, k nimž byla v posledních
letech publikována řada odborných studií, jejich proměny, reflexe i povaha dění v Československu z pohledu Svatého stolce v předvečer druhé
světové války se ocitly stranou zájmu církevních historiků a pro českou
historiografii zůstávají téměř neznámou skutečností. Předkládaná studie
se proto věnuje postoji Svatého stolce a jeho významných představitelů
k událostem, k nimž došlo v zemi na konci třicátých let, zejména v období
od května do prosince 1938. Co se týče dostupných studií, vycházíme především z těch, které mapují české a německé katolické prostředí, postoje
významných představitelů katolického tábora či situaci politického katolicismu v republice. Jako klíčové se nicméně jeví archivní prameny, přičemž
stěžejní jsou dokumenty uložené v Archivu Ministerstva zahraničních věcí
v Praze, Archivu Národního muzea v Praze, Rakouského státního archivu
(Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni a Tajného vatikánského archivu
(Archivio Segreto Vaticano) v Římě, které nám umožňují rekonstruovat
postoj Svatého stolce v dramatickém roce 1938, analyzovat podobu zpráv
směřujících z Československa do Vatikánu a obráceně i interpretovat
(po)vědomí jeho vysokých představitelů o poměrech v ohrožené středoevropské republice.

Časopis Matice moravské 136/2017
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Napjatá mezinárodní situace
V druhé polovině třicátých let 20. století docházelo ke sbližování
dvou evropských mocností, Mussoliniho fašistické Itálie a Hitlerova nacistického Německa, jež pramenilo z mezinárodní izolace obou zemí v době
italského koloniálního tažení v Habeši. Zlepšení vzájemných vztahů bylo
stvrzeno jmenováním obdivovatele nacistického Německa Galeazza Ciana
(1903–1944) ministrem zahraničí Itálie a jeho následnou cestou do Berlína
v říjnu 1936.1 Itálie v té době současně rezignovala na své mocenské ambice ve střední Evropě a přenesla těžiště své zahraniční politiky do oblasti
Středozemního moře a Balkánu. Vrchol fašisticko-nacistické spolupráce
představovala Mussoliniho cesta do Berlína na podzim 1937 a Hitlerova
návštěva Říma na jaře 1938.2 Agresivní politiku nacistického Německa se
fašistická Itálie rozhodla následovat dne 11. prosince 1937, kdy vystoupila
ze Společnosti národů. S radikalizací italské politiky, zejména v souvislosti
se sílícím antisemitismem a afinitou k nacistickému Německu, se rovněž
výrazně zhoršily vatikánsko-italské diplomatické styky; vatikánsko-německé
vztahy byly ostatně špatné již od roku 1934. Papež Pius XI. (1922–1939)
oba režimy podrobil tvrdé kritice v encyklikách z třicátých let – konkrétně
německý nacismus v dokumentu Mit brennender Sorge (S palčivou starostí)
z března 1937 a italský fašismus v textu Non abbiamo bisogno (Nepotřebujeme) z června 1931 – a prohlásil je za nepřijatelné pro křesťanské svědomí.3
Třebaže československý vyslanec u Svatého stolce Vladimír Radimský
(1880–1977) i apoštolský nuncius v Praze Saverio Ritter (1884–1951)
do svých zpráv o událostech v Československu od poloviny třicátých let
20. století stále více zahrnovali události evropského dění i obavy z radikalizace autoritativních a totalitních hnutí, v popředí zájmu Svatého stolce se
Československo ocitlo teprve po anšlusu Rakouska na počátku roku 1938.4
1
Archiv Ministerstva zahraničních věcí (= AMZV), Politické zprávy – Vatikán, 1938,
Vaverka, 11. 1. 1938; A d e j u m o b i , Saheed A.: The History of Ethiopia. London 2007,
s. 75; C o p p o l a , Salvatore: Entre la religión y la política. I rapporti della Santa Sede con
Italia, Germania e Spagna (1929–1945). Madrid 2007, s. 62–63, 69; D e F e l i c e , Renzo:
Mussolini il duce II. Lo Stato totalitario (1936–1940). Torino 1996, s. 12n.
2
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 1. 7. 1938; I Documenti Diplomatici
Italiani. Ottava serie: (1935–1939) IX. (24 aprile – 11 settembre 1938). Roma 2001, č. 53, s. 81
(Pignatti Cianovi, 5. 5. 1938); D e F e l i c e , R.: Mussolini il duce II, s. 311; M a r t u c c i ,
Maurizio: Hitler turista. Viaggio in Italia. Milano 2005; D e F e l i c e , Renzo: Breve storia
del fascismo. Milano 2002, s. 77–78; Š m í d , Marek: Sbližování Itálie a Německa ve druhé
polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938. Dvacáté století / The Twentieth
Century 6, 2014, s. 140–153.
3
Enchiridion delle Encicliche V. (Pio XI). Edd. E. Lora e R. Simionati. Bologna 1998,
s. 1074–1127; Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale. Annus XXIX, serie II, vol. IV.
Romae 1937, s. 145–188; V a š e k , Bedřich (ed.): Pia XI. encykliky Divini Redemptoris
(O bezbožeckém komunismu) a S palčivou starostí (O postavení katolické církve v Německu). Olomouc 1937, s. 47–72.
4
H r a b o v e c , Emília: Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder 1938–1945.
In: Zückert, Martin – Hölzlwimmer, Laura (edd.): Religion in den böhmischen Ländern

100

S

V

A

T

Ý

S

T

O

L

E

C

S ohledem na jazykovou pestrost, národnostní složitost a politický význam
střední Evropy – v předtuše mocenské rozpínavosti nacistické Třetí říše – se
Svatý stolec rozhodl v polovině třicátých let jmenovat svým diplomatickým zástupcem v Československu právě Saveria Rittera, který již měl se
zemí předchozí zkušenosti: na přelomu dvacátých a třicátých let působil
na apoštolské nunciatuře v Praze jako sekretář nuncia Pietra Ciriaciho
(1885–1966) a stal se vedle Antonina Araty (1883–1948) jedním z nejschopnějších úředníků vatikánské legace v meziválečném období.5 Poněvadž vstoupil v letech 1925–1927 do jednání o podobě modu vivendi, znal
dobře zemi svého (staro)nového působení, její politickou, náboženskou
i kulturní specifičnost a hovořil plynně německy, byl v roce 1935 ideálním
kandidátem na uprázdněný post reprezentanta Svatého stolce v Československu. Zanedbatelný nebyl ani další aspekt. Saverio Ritter se těšil značné
důvěře papeže Pia XI., svého někdejšího spolupracovníka v Ambrosiánské
knihovně v Miláně, což se v daný moment ukázalo jako klíčová skutečnost.6
Rakousko, jižní soused Československa, přestalo být ve třicátých letech 20. století demokratickým státem. Tehdy se totiž jeho přední politici
pokusili o přestavbu rakouské společnosti na základě inspirativních podnětů
papežských encyklik do podoby tzv. křesťanského stavovského státu, který
se vypořádal se sociálnědemokratickou opozicí, zakázal komunistickou
a nacistickou stranu, vystoupil proti liberalismu a socialismu a omezil moc
parlamentu. Nástup autoritativního režimu křesťanskosociálního politika
a právníka Engelberta Dollfusse (1892–1934) byl dovršen dne 1. května
1934, kdy byla vyhlášena nová ústava.7 Třebaže se Dollfussův režim těšil
morální podpoře Svatého stolce, dostával se do stále větší mezinárodní izolace. V roce 1936 rezignoval na své někdejší spojenectví s Vídní
Řím, který opustil protiněmeckou orientaci v Rakousku.8 Země se stala
předmětem zájmu nacistické Třetí říše, která zde systematicky posilovala
svůj vliv. Vatikán pociťoval tento tlak o to silněji, že katolické Rakousko
představovalo jistou stabilizaci náboženských poměrů ve střední Evropě

1938–1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses
Leben und kirchliche Organisation. München 2007, s. 105.
5
Archiv Národního muzea (= ANM), Eduard Jelen, kart. 2B, nevydaný strojopis Eduarda
Jelena Československo a Vatikán za první republiky, s. 157–158; AMZV, Politické zprávy –
Vatikán, 1927, Pallier, 31. 3. 1927, 5. 4. 1927; D e j m e k , Jindřich: Československo-vatikánská jednání o modus vivendi 1927–1928. Český časopis historický 92, 1994, s. 269.
6
AMZV, II. sekce MZV politická – 1. běžná spisovna (1918–1939), kart. 27, Messány,
16. 8. 1935; ANM, Eduard Jelen, kart. 12, Charakteristiky vatikánských hodnostářů ve st. sekretariátu Pia XI. (1937).
7
C a r s t e n , Francis L.: Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler. München
1978, s. 218.
8
Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Archivio della Nunziatura Apostolica in Italia,
kart. 28, fasc. 6, f. 104–107; C h i r o n , Yves: Pio XI. Il Papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi. Torino 2006, s. 370.
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i slibovalo posilování katolických hodnot v politice.9 Po tvrdém nátlaku
v Berchtesgadenu dne 12. února 1938 donutil říšský kancléř Adolf Hitler
(1889–1945) rakouského kancléře Kurta Schuschnigga (1897–1977) k revizi stávajícího politického kurzu a přiměl jej k podpoře nacistů v Rakousku.
Dne 13. března bylo Rakousko prohlášeno za součást Německa, což posvětil
dne 10. dubna plebiscit vypsaný v Německu včetně obsazeného Rakouska.
Jak uvedl ve svém listu do Prahy československý vyslanec u Svatého stolce
Vladimír Radimský, připojení Rakouska k nacistické Třetí říši bylo jednou
„z největších ran, která stihla v novější době Vatikán. Padá tak s neobyčejnou
trpělivostí po desetiletí budovaná ‚bašta katolicismu‘ ve střední Evropě. Současně
jest Anschluss dalším mezníkem nábožensko-politické historie v celé široké oblasti
nové říše německé  “.10 Rakousko se tak stalo první zahraniční obětí nacistické
agrese v Evropě.
Proměna postoje Vatikánu k Československu
Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 se ukázalo, že je podoba střední
Evropy do značné míry závislá na mezinárodním uspořádání i politické
situaci v dalších státech, zejména v Německu, Československu a Polsku.11
Tradiční vatikánský zájem o národnostní menšiny v zemi, jenž pramenil
z nových poměrů ve střední Evropě po roce 1918, se nyní protnul se zájmem
o politický vývoj v Československu, který se od podzimu 1935 – rovněž
s rostoucím sebevědomím agresivní nacistické Třetí říše – dramaticky
měnil. Zásadním způsobem proto narůstalo množství novin i časopisů, jež
apoštolský nuncius z Československa do Vatikánu posílal.12 Bezprostředním
signálem k protičeskoslovenské kampani, jež byla doprovázena útokem
na prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948), se stal projev říšského kancléře Adolfa Hitlera o útlaku deseti miliónů Němců v sousedství Třetí říše
dne 20. února 1938 – kroky německé vlády měly nyní směřovat k jejich
9
Österreichisches Staatsarchiv (= ÖStA), Gesandschaftsarchiv Rom-Vatikan. Berichte
der Quirinalgesandschaft 1937–1938, kart. 8, Kohlruss Schmidtovi, 26. 2. 1938.
10
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 6. 4. 1938.
11
Dne 12. února 1938 si Adolf Hitler předvolal kancléře Kurta Schuschnigga a ministra
zahraničí Guida Schmidta do Berchtesgadenu. Po tvrdém a dlouhém nátlaku a vyhrožování,
podobně jako při jednání s Emilem Háchou v Berlíně o rok později, přinutil rakouského
kancléře vyhlásit amnestii pro všechny uvězněné nacisty, jmenovat vůdce rakouské Nacionálněsocialistické německé strany dělnické Arthura Seysse-Inquarta ministrem vnitra a Hanse
Fischböcka ministrem financí, i když mnozí současníci tento akt vnímali prismatem nacistické
a fašistické propagandy. Kancléř opuštěný Itálií zřejmě neměl jinou možnost než se podřídit
agresivnímu nacistickému Německu. Dne 13. března bylo Rakousko prohlášeno za součást
nacistické Třetí říše.
12
Byla to například periodika Italia, Neue Zürcher Zeitung, Temps, Journal, L’Europe
Centrale, Prager Presse, Bulletin Tchécoslovaque či Journal des Debats. V době, kdy nezbýval
čas, upřednostňoval apoštolský nuncius německý tisk, protože ten nemusel být pro státního
sekretáře Eugenia Pacelliho, bývalého apoštolského nuncia v Mnichově a v Berlíně, překládán.
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osvobození.13 Aktivity německých katolíků i Sudetoněmecké strany, jež
často vykazovaly spíše národnostní než náboženský rozměr, se tak ocitly
v novém světle a Vatikán prohlédl jejich skutečný záměr.
Politické dění měnilo podobu i náboženského života, takže apoštolský nuncius Saverio Ritter se zděšením pohlížel na rostoucí požadavky
Německa vůči Československu v oblasti Sudet, kde na území s více než
90 % katolíků docházelo k rychlému rozkladu křesťanských hodnot mezi
obyvatelstvem. Jak uvedl nuncius ve svém listu do Vatikánu, „mnozí sudetští katolíci již odpadli a konvertovali k protestantismu (v roce 1935 3.802,
v roce 1936 4.557), což ve skutečnosti znamená k novopohanství. Pokud je mladý
německý klérus této země již dnes zcela oddán Henleinovi, zítra bude Hitlerovi,
což posiluje již tak značné obavy o katolickou věc“.14 O politicko-náboženské
situaci v Československu v období po anšlusu Rakouska informoval apoštolský nuncius Saverio Ritter Svatý stolec podrobně dne 8. května 1938.
Potvrdil, že připojení Rakouska k Třetí říši vyvolalo v zemi depresi, ale lid
se nevzdává; armáda je silná a připravená bojovat. Dodal, že přetrvává víra
ve spojenectví s Francií, Velkou Británií a Sovětským svazem.
Karlovarský program o osmi bodech, jejž československé vládě
předložil předseda Sudetoněmecké strany Konrad Henlein (1898–1945)
v dubnu 1938, byl pro obyvatelstvo neakceptovatelný a Československo
o něm odmítlo diskutovat, což vatikánský zástupce Saverio Ritter plně
chápal. Záměr Adolfa Hitlera ve vztahu k Československu však označil
za nečitelný, nicméně dodal: „Berlín zřejmě pomýšlí na nezávislé, ale na Říši
vázané Čechy, což by znamenalo jistou formu protektorátu či kolonie.“15 Co se
týká politických stran, pokračoval Saverio Ritter ve své obšírné zprávě, agrární strana podporuje politiku ústupků a dohod s Německem, proti čemuž
stojí Šrámkova Československá strana lidová. Zatímco národní socialisté
podporují stanovisko Edvarda Beneše, sociální demokraté jsou naladěni
bojovně, neboť věří ve vítězství.16 Když jednal apoštolský nuncius Saverio
Ritter s ministrem Kamilem Kroftou (1876–1945) o otázce národnostních
menšin v zemi, nabyl dojmu, že je ministr velmi ustrašený a plný obav
z budoucnosti.17 Na konci května 1938 informoval sekretář apoštolské
nunciatury v Praze Giuseppe Burzio (1901–1966) o nepokojích v pohraničí,
13
ÖStA, Archiv der Republik, Bundeskanzleramt / Auswärtige Angelegenheiten. Neues
Politisches Archiv, Prag, kart. 60, Marek, 24. 2. 1938; K u k l í k , Jan – N ě m e č e k ,
Jan – Š e b e k , Jaroslav: Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její
dopady na Československo. Praha 2011, s. 30; Š e b e k , Jaroslav: Od konfliktu ke smíření.
Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve. Kostelní Vydří 2013, s. 67–68.
14
Archivio Storico – Sezione per i rapporti con gli stati (= AS), Sacra Congregazione
degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 160, f. 53–54, Ritter
Tardinimu, 3. 1. 1938.
15
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 181, f. 4–9, Ritter Pacellimu, 8. 5. 1938.
16
Tamtéž.
17
Tamtéž, f. 21–24, Ritter Pacellimu, 16. 5. 1938.
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koncentraci německých jednotek u československých hranic a spořádané
částečné mobilizaci dne 21. května, která byla jako projev odhodlání
československé armády bránit se Adolfu Hitlerovi příznivě přijata i v zahraničí.18 Uvedl, že nespokojený Konrad Henlein obvinil pražskou vládu
z neschopnosti zjednat pořádek, a proto se v tomto směru hodlá obrátit
na Berlín. Reflektoval rovněž německý tisk, a to i ten v Československu, jenž
se radikalizoval a psal tvrdě proti pražské vládě. Sám sekretář však chtěl
zůstat objektivním pozorovatelem: „Co je pravda na všech těch obviněních
československé vlády, je těžké s jistotou říci, ale je absurdní se domnívat, že by
československá vláda jednoduše vyprovokovala konflikt […].“19
Za této napjaté situace a za mezinárodní pozornosti se na přelomu
května a června 1938 konaly v Československu komunální volby. Klání,
jež by se jindy těšilo jen okrajovému zájmu veřejnosti i médií, bylo nyní
politizováno a přispělo k posílení radikálních politických seskupení. Co se
týkalo volebních výsledků v Praze, komunisté podle sekretáře Giuseppa
Burzia zdvojnásobili své hlasy, přičemž nárůst preferencí zaznamenali
i Šrámkovi lidovci; 90 % Němců volilo Henleinovu Sudetoněmeckou stranu
a ta se stala dominantní politickou silou v prostředí německého obyvatelstva
českých zemí.20 Současně vyjádřil Giuseppe Burzio naději, že změna statusu
národnostních menšin připravovaná československou vládou poskytne
těmto minoritám dostatečnou autonomii.21 V polovině června 1938 vyslovil
apoštolský nuncius v Paříži Valerio Valeri (1883–1963) na základě aktuál
ní mezinárodní situace obavu, že „Francie navzdory svým dohodám proti
Německu nevystoupí a Československo nepodpoří “.22 Jeho zdánlivě úsměvná
slova odrážela celou tragiku francouzsko-československého vztahu: „Jak
mi jednou [francouzský] ministr zahraničí řekl: ‚Pokud bude Československo
napadeno, jediný, kdo odjede bojovat, bude pan Osuský.‘  “23
V druhé polovině třicátých let se postupně ukazovalo, že je spojenectví Československa s Francií oslabeno podřízeností francouzské politiky
zájmům Velké Británie, vnitřní labilitou její třetí republiky i nečitelností so18
Tamtéž, f. 64-67, Burzio Pacellimu, 26. 5. 1938; Č e l o v s k ý , Bořivoj: Mnichovská
dohoda 1938. Praha 1999, s. 173n; J o h n , Miloslav: Září 1938. Role a postoje spojenců ČSR.
Olomouc 2000, s. 52.
19
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 181, f. 65, Burzio Pacellimu, 26. 5. 1938.
20
K á r n í k , Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938) III. O přežití a o život
(1936–1938). Praha 2003, s. 532; K v a č e k , Robert: Lidová strana před Mnichovem. In:
Hledíková, Zdeňka (ed.): Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica. Miloslao Vlk,
archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicara. Praha
1993, s. 234.
21
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 181, f. 64–67, Burzio Pacellimu, 26. 5. 1938.
22
Tamtéž, f. 79–80, Valeri Pacellimu, 14. 6. 1938.
23
Tamtéž. Štefan Osuský zastával v letech 1921–1939 post československého vyslance
ve Francii.
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větského postoje.24 Proto při výběru zpráv pro L’Osservatore Romano o dění
v Československu postupoval Svatý stolec „opatrněji“ a kriticky recipoval
články mnohých zahraničních agentur, jež psaly jednostranně či přímo
nepřátelsky.25 Vatikánský list informoval o poměrech v Československu
od jara 1938 velmi často, například o Henleinově cestě do Londýna, přijetí
pomocného biskupa Michala Buzalky (1885–1961) papežem, rozhovoru
Konrada Henleina s předsedou vlády Milanem Hodžou (1878–1944),
jubilejních oslavách ve Staré Boleslavi, vyjednávání vlády s menšinami,
bratislavském sjezdu slovenských autonomistů v čele s Andrejem Hlinkou
(1864–1938) či o postojích německého tisku.26 S obavami pozoroval zástupce Svatého stolce v Československu proměnu českého pohraničí, které
se stávalo den ode dne „němečtějším“. V listu Svatému stolci na konci července 1938 uvedl své osobní zkušenosti s pohraničím: „Všude jsou vyvěšeny
vlajky Henleinovy strany a portréty Henleina, Hitlera, Göringa, Goebbelse atd.
Mluvil jsem s jedním redemptoristou ze západních Čech, jenž mně potvrdil, že
jsou všichni místní obyvatelé pro anšlus. Doprovodil to citátem jedné místní ženy,
která prohlásila: ‚Kdy nás Pán konečně vyslyší a připojí k Němcům v Říši?‘  “27
Pro vatikánské kruhy bylo jistě smutným zjištěním, že nacistickému svodu
podlehli i mnozí řeholníci a kněží. Jediný, kdo si zachovával optimismus,
byl prezident Edvard Beneš, který apoštolského nuncia opakovaně ujišťoval,
že válka nebude.28
Vatikán a sudetská otázka
Po zákazu radikálních uskupení v podobě Německé nacionálněso
cialistické strany dělnické a Německé nacionální strany se o slovo před parlamentními volbami v květnu 1935 přihlásila Sudetoněmecká strana v čele
s Konradem Henleinem. Až do roku 1937 si strana navenek zachovávala
odstup od německého nacismu a ujišťovala československé představitele
o své loajalitě k Československu. Zatímco na počátku roku 1935 sdružovala
ve svých řadách 100 000 členů, na konci následujícího roku jich měla již
24
D e j m e k , Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až
1992). Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha 2002, s. 22.
25
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 1. 7. 1938.
26
Tamtéž.
27
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 182, f. 3–7, Ritter Pacellimu, 31. 7. 1938.
28
Vypuknutí války si podle apoštolského nuncia v Praze nepřipouštěl ani předseda
Československé strany lidové Jan Šrámek. Hodnocení Šrámkovy osobnosti z jeho pera je
možná překvapivé: „Myslím, že se nemýlím, když prohlásím, že Mons. Šrámek je jedním z mála
skutečných státníků této republiky. Říká se, že má tvrdou hlavu, ale tentokrát mám obavu, že mu
jeho nacionalismus brání jasnému pohledu na realitu.“ Tamtéž. K reflexi osobnosti Jana Šrámka
z pohledu Svatého stolce viz Š m í d , Marek: Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce
v době první republiky. In: Marek, Pavel et al.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 218–228.
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téměř půl milionu; finanční, materiální i lidská pomoc z Německa podporovala její politický vzestup i rostoucí sebevědomí. O napjatých poměrech
v Sudetech informoval apoštolského nuncia Saveria Rittera pražský arcibiskup Karel Kašpar (1870–1941), jenž v květnu a červnu 1938 prováděl
vizitace poblíž česko-německých hranic.29 Zástupce Svatého stolce si
však nedělal iluze stran Hitlerova postupu.30 Prezident Edvard Beneš při
rozhovoru se Saveriem Ritterem na počátku srpna 1938 odmítl hypernacionalismus Němců, avšak přiznal, že chyby se staly i na československé
straně. Na Ritterovu otázku, proč je nenapravil, prezident údajně odpověděl: „Chyběl nám čas. V každém případě jsme připraveni je nyní napravit
a zajít až k maximu možného.“31 Edvard Beneš před nunciem připustil, že
by Němci, kteří tvoří čtvrtinu obyvatel Československa, měli mít čtvrtinový podíl na správě země, a přislíbil ústupky mimo jiné v oblasti jazykové
či administrativní. Proti představám autonomie naznačil možnost dělby
republiky podle historických hranic.
Navzdory zprávám, které vysocí vatikánští představitelé denně dostávali, věřil Svatý stolec v pacifikaci poměrů ve střední Evropě. Aby rozptýlil
obavy československého vyslance u Svatého stolce Vladimíra Radimského,
přijal jej dne 19. srpna 1938 státní sekretář Eugenio Pacelli (1876–1958)
a hovořil s ním o otázce národnostních menšin. V závěru společného setkání jej ujistil, že Německo nyní k anšlusu Československa nepřistoupí.32
Vatikán však nechtěl být pouze pasivním účastníkem dramatického dějství
a usiloval o jeho aktivní uchopení. Proto pověřil apoštolského nuncia v Praze
Saveria Rittera, aby se osobně zasadil o zmírnění napětí, jež mezi českou
a německou stranou v republice panovalo.33 Díky rozsáhlé informační
síti důvěrníků, kteří zástupce Svatého stolce zpravovali o nejrůznějších
záležitostech politického, náboženského, kulturního či sociálního života
v republice, kontaktu s domácími církevními představiteli, vhledu do německých periodik a vazbám na ostatní diplomaty akreditované u československé vlády byl Saverio Ritter informován o dění v zemi velmi podrobně.
O poměrech v zemi byl zpraven rovněž Svatý otec, a proto nařídil ve všech
římských klášterech zvláštní modlitby za odvrácení nebezpečí hrozícího
Československu.34
V další z četných zpráv sděloval Saverio Ritter, že jednání mezi československou vládou a zástupci sudetských Němců vyvrcholila dne 5. září
29
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 180, f. 23, Kašpar Ritterovi, 24. 8. 1938.
30
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 182, f. 3–7, Ritter Pacellimu, 31. 7. 1938.
31
Tamtéž, f. 10–15, Ritter Pacellimu, 9. 8. 1938; M a c h u l a , Jaromír: Vatikán
a Československo (1938–1948). Paměti. Praha 1998, s. 17.
32
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 19. 8. 1938.
33
Tamtéž.
34
Lidové listy, 23. 9. 1938.
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1938, kdy prezident Edvard Beneš Němcům nabídl splnit jejich autonomistické požadavky. Na pokyn Berlína však další rokování s Prahou uvízla
na mrtvém bodě a následně byla přerušena, čímž odsoudila k nezdaru
i Runcimanovu zprostředkovatelskou misi.35 Saverio Ritter zmínil rovněž
Benešovo rádiové poselství ze dne 10. září, Hitlerův projev na sjezdu
Nacionálněsocialistické německé strany dělnické v Norimberku o dva dny
později a podrobnosti o krvavých střetech v pohraničí, které přinášely
nyní i lidské oběti. Tvrdě vypointovaný byl zejména Hitlerův projev ze
dne 12. září, v jehož závěru říšský kancléř prohlásil: „Vím také dobře, že
smířlivostí se neusmíří tak nesmiřitelný nepřítel, jako jsou Češi. Sudetští Němci
mají právo sebeurčení, jaké má každý národ, a nechtějí fráze. Nežádal jsem tři
a půl miliónu Francouzů nebo tři a půl miliónů Angličanů, abych je utlačoval
v Německu, ale utlačování tří a půl miliónů Němců v Československu musí
přestat, to je můj požadavek a místo tohoto potlačování musí nastoupit svobodné
právo sebeurčení. Němci v Československu nejsou ani bezbranní, ani opuštění!“36
Důsledkem Hitlerova běsnění byly další výtržnosti, které přinesly mrtvé
zejména na české straně, především mezi příslušníky československých
bezpečnostních složek.37 Zprávy Svatému stolci doprovázel Saverio Ritter
výtahy z československého tisku, jejž reprezentovala periodika jako České
Slovo, Venkov, Národní osvobození, Die Zeit, Prager Presse či Bohemia. Dalšími politickými zprávami „zásoboval“ Vatikán rovněž apoštolský nuncius
v Berlíně Cesare Orsenigo (1873–1946) či nunciové v okolních zemích.38
Po vystoupení Konrada Henleina v německém rozhlase dne 15. září
1938, v němž vyzval sudetské Němce k ozbrojenému povstání, byla úředně
rozpuštěna Sudetoněmecká strana a její ozbrojené formace. Na její vůdčí
představitele, zejména Karla Hermanna Franka (1898–1946) a Konrada
Henleina, byl vydán zatykač. Nikdo netušil, co bude nyní následovat.
Státní sekretář Eugenio Pacelli v předtuše budoucích událostí doporučil
apoštolskému nunciovi, aby nejcitlivější dokumenty z archivu apoštolské
nunciatury zničil a zbylé materiály přesunul na nunciaturu do Budapešti.
Současně požádal nuncia, aby v maximální možné míře chránil osazenstvo
pražské nunciatury i její věci.39 Když po schůzce britského premiéra Nevilla
35
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 183, f. 8, Ritter Pacellimu, 14. 9. 1938; Č e l o v s k ý , B.: Mnichovská dohoda
1938, s. 226–243; K u k l í k , J. – N ě m e č e k , J. – Š e b e k , J.: Dlouhé stíny
Mnichova, s. 34.
36
Vojenský historický ústav Praha, Výzva k teroru přišla z rozhlasového přijímače [online].
Dostupné z: http://www.vhu.cz/vyzva-k-teroru-prisla-z-rozhlasoveho-prijimace/, [cit. 16. 12.
2016].
37
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 183, f. 24, Ritter Pacellimu, 14. 9. 1938; f. 30, Ritter Pacellimu, 15. 9. 1938; atd.
38
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 183.
39
Tamtéž, f. 9, Pacelli Ritterovi, 17. 9. 1938. Podobně jednal apoštolský nuncius ve Varšavě
Achillo Ratti v roce 1920, když se k hlavnímu městu přiblížila ruská vojska. Svého sekretáře
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Chamberlaina (1869–1940) s Adolfem Hitlerem v Berchtesgadenu dne
15. září 1938 připravila britská a francouzská vláda plán na odstoupení
pohraničních oblastí Československa s více než 50 % německého obyvatelstva Německu,40 reagoval apoštolský nuncius v Berlíně Cesare Orsenigo
realisticky: „Šance na mír je téměř nulová.“41
Podobně pesimistickým se stával i Saverio Ritter, avšak vatikánské
kruhy nadále udržoval v naději ve zlepšení poměrů. Patovou situaci československo-vatikánských vztahů neváhal označit za velmi vážnou, přičemž
dokonce vyjádřil názor, že jednání započatá Velkou Británii k dohodě
nepovedou. Svatému stolci potvrdil, že česká veřejnost dává přednost
válce před územními ústupky ve prospěch Německa i za předpokladu, že
Československo zůstane osamoceno. Podle nunciových zpráv z armádních kruhů bylo československé vojsko v září 1938 ve stavu, kdy mohlo
čelit případnému německému útoku.42 Dne 17. září potvrdil informace
o naději obyvatelstva, že válce bude – aspoň pro tuto chvíli – zabráněno.
Před státním sekretářem zmínil i plán československé vlády, že pokud
válka propukne, vláda opustí hlavní město a přesune se do Tater, kam se
pravděpodobně uchýlí i diplomatický sbor.43 Dramatickým událostem, jichž
byl přímým účastníkem, mohl apoštolský nuncius čelit pouze díky svému
klidnému a vyrovnanému postoji i osobním sympatiím k Československu:
„Díky Bohu jsme všichni absolutně klidní a věříme v Prozřetelnost. Čekáme
na vývoj událostí.“44
Velká Británie a Francie se za této napjaté situace pokusily najít „mírové“ východisko. Dne 19. září byl jejich požadavek odstoupit československá
území s více než 50% německou menšinou Třetí říši ultimativně předložen
československé vládě, avšak ta jej odmítla; „Francie na otázku, co udělá,
odpověděla, že bez Velké Británie nemůže udělat vůbec nic.“45 Když po dalším
tvrdém nátlaku ze strany vyslanců zmíněných zemí v Praze vyslovila vláda dne 21. září v 6.00 hodin ráno souhlas s odstoupením požadovaných
i archiv nunciatury poslal do Poznaně, sám však zůstal ve Varšavě. A l b e r t i , P. [Dokoupil, Antonín]: Pius XI. Přerov 1929, s. 37.
40
Č e l o v s k ý , B.: Mnichovská dohoda 1938, s. 280–281; K á r n í k , Z.: České
země v éře první republiky (1918–1938) III, s. 568.
41
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 183, f. 64, Orsenigo Pacellimu, 16. 9. 1938.
42
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 184, f. 11, Ritter Pacellimu, 16. 9. 1938.
43
Tamtéž, f. 27, Ritter Pacellimu, 17. 9. 1938; Š m í d , Marek: Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938–1945). In: Tauchen, Jaromír – Schelle,
Karel (edd.): Období nesvobody. Ostrava 2014, s. 227.
44
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 184, f. 39, Ritter Pacellimu, 19. 9. 1938.
45
Tamtéž, f. 28, Ritter Pacellimu, 19. 9. 1938; B o y c e , Robert: French Foreign and
Defence Policy 1918–1940. The Decline and Fall of a Great Power. London – New York 2005,
s. 217; K u k l í k , J. – N ě m e č e k , J. – Š e b e k , J.: Dlouhé stíny Mnichova,
s. 37.
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území Německu, vyvolalo to v zemi nepokoje a demonstrace.46 Tehdy se
proti rezignaci vůči nátlaku postavil ministr a předseda Československé
strany lidové Jan Šrámek (1870–1956), který odmítl ústupnost části generality, vlády i prezidenta Edvarda Beneše, požádal o svolání parlamentu
a vyslovil obavy o garance nových hranic.47 Dne 22. září se setkal britský
premiér Neville Chamberlain s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem v Bad
Godesbergu a oznámil mu, že Československo požadavky přijalo. Kancléř
však nyní požadoval více, a to splnění územních nároků Polska i Maďarska,
s jejichž vládami se dohodl o den dříve.48 Dne 23. září vyhlásila Syrového
vláda všeobecnou mobilizaci a dva dny poté odmítla Hitlerovy podmínky
z Bad Godesbergu.49
Za této napjaté a mimořádně vážné situace, kdy diplomaté akreditovaní u československé vlády pohlíželi s obavami na osud své země
i svoji vlastní budoucnost a věřili v odvrácení války prostřednictvím Velké
Británie a Francie, požádal apoštolský nuncius a doyen diplomatického
sboru Saverio Ritter opětovně Svatý stolec o instrukce, jak v dané chvíli
postupovat.50 Na základě doporučení Svatého stolce se obrátil na bývalého
československého vyslance v Bernu a ve Vídni Rudolfa Künzla-Jizerského
(1883–1954) a ten mu doporučil postupovat v souladu s rozhodnutím
československé vlády. Ze zpráv apoštolského nuncia je zřejmé, že se
diplomatický sbor (včetně něho) na konci září 1938 na odjezd z Prahy
skutečně připravoval.51 Katolická církev v zemi netrpělivě očekávala, že
papež vystoupí na její obranu a veřejně promluví, avšak ten váhal. Vědom
si případného zpochybnění papežské nestrannosti a tvrdé reakce ze strany
Třetí říše, diplomatům ve Vatikánu, kteří se jej snažili přimět k intervenci,
údajně odpověděl: „Bylo by to zbytečné a nevhodné.“52
Vatikán a mnichovská konference
V době mnichovské krize stál Svatý stolec zcela na pozicích Československa a s bolestí pohlížel na křivdy, kterými země trpěla. Sice nepodnikl
46
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 184, f. 34, Ritter Pacellimu, 22. 9. 1938; f. 37, Ritter Pacellimu, 21. 9. 1938.
47
Z časů nedlouho zašlých. Vzpomínky Dr. Mořice Hrubana. Ed. J. Drábek. Řím – Los
Angeles 1967, s. 241; T r a p l , Miloš: Český politický katolicismus a „Mnichov“. In: Marek,
Pavel et al.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011, s. 411.
48
Č e l o v s k ý , B.: Mnichovská dohoda 1938, s. 312; K u k l í k , J. – N ě m e č e k , J. – Š e b e k , J.: Dlouhé stíny Mnichova, s. 40.
49
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 185, f. 39, Sigismondi Pacellimu, 24. 9. 1938; f. 42, Ritter Pacellimu, 24. 9. 1938.
50
Tamtéž, f. 43, Ritter Pacellimu, 25. 9. 1938.
51
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 186, f. 12, Ritter Pacellimu, 29. 9. 1938.
52
C h i r o n , Y.: Pio XI, s. 457.
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žádné kroky ke zprostředkování diplomatického urovnání konfliktu, neboť
se obával, že by jej nacistické či fašistické kruhy obvinily z porušování nestrannosti, ale v tajných instrukcích žádal Benita Mussoliniho (1883–1945),
aby nebyl v Mnichově jen „Hitlerovým sekundantem, ale angažoval se ve prospěch spravedlivého řešení  “.53 Vítal východisko, jež konference v Mnichově
nabízela, avšak byl si současně vědom dalších hrozeb Československu ze
strany Německa.54 O událostech v republice byl informován rovněž papež Pius XI., a to prostřednictvím státního sekretáře Eugenia Pacelliho či
sekretáře Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti Domenica Tardiniho (1888–1961).55 Přestože československý vyslanec u Svatého stolce
Vladimír Radimský oceňoval pevný postoj Vatikánu během událostí léta
a podzimu 1938 v Československu, vyslovil se, že na druhé straně dostatečně nepřispěl ke zmírnění protistátní činnosti některých kněží v českých
zemích, například kněze, profesora morální teologie a politika Německé
křesťanskosociální strany lidové Karla Hilgenreinera (1867–1948). Ten
inicioval výrazné sblížení německého katolického tábora s Henleinovou
Sudetoněmeckou stranou, s níž se v druhé polovině třicátých let 20. století
ztotožnila i velká část německého obyvatelstva.56 Ani tváří v tvář nacismu
nedokázali čeští a němečtí katolíci překonat své národnostní rozepře a spojit
se na základě společné víry k obraně proti reálnému nebezpečí.
Vatikán nadále považoval česko-německé napětí za vnitřní problém
Československa, takže odmítal přispět k jeho eskalaci a vměšovat se do záležitostí země. Jeho stanoviska byla jasně patrná ze zpráv vatikánského
listu L’Osservatore Romano, který jediný v Itálii informoval o poměrech
v Československu nestranně, nicméně „nezapřel své hluboké sympatie k Čechům v jejich těžké hodině  “.57 Svatý stolec zřejmě věřil, že zabrání Sudet
a připojení německy hovořícího obyvatelstva k Třetí říši bude posledním
53
H r a b o v e c , E.: Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder 1938–1945, s. 116;
H a l a s , František X.: Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost papežství. Diplomacie Svatého
stolce. České země a Vatikán. Brno 2004, s. 569.
54
B i n c h y , David A.: The Vatican and International Diplomacy. International Affairs
22, 1946, s. 50.
55
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 3. 10. 1938; Lidové listy,
23. 9. 1938; L’Osservatore Romano, 1. 10. 1938; D e j m e k , Jindřich: Československá
zahraničí politika v roce 1938 II. Praha 2001, č. 821 (Radimský, 3. 10. 1938).
56
Přesně na totéž si stěžoval i státní sekretář Svatého stolce Eugenio Pacelli. Když jej
apoštolský nuncius Saverio Ritter ve svém listu ze dne 8. května 1938 informoval o tom, že se
němečtí kněží sbližují s Konradem Henleinem, Eugenio Pacelli si po straně listu poznamenal:
„A co proti tomu dělá nuncius?“ AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 181, f. 4–9, Ritter Pacellimu, 8. 5. 1938; D e j m e k ,
Jindřich: Vztahy mezi ČSR a Vatikánem v meziválečném období. In: Dostál, Pavel (ed.): Vztah
církví a státu. Sborník textů. Praha 2004, s. 93; Š e b e k , J.: Od konfliktu ke smíření, s. 61,
66; F a t t o r i n i , Emma: Pius XI, Hitler e Mussolini 1936–1939. La solitudine di un papa.
Torino 2007, s. 194.
57
G a l l a g h e r , Charles R.: Vatican Secret Diplomacy. Joseph P. Hurley and Pope
Pius XII. New Haven – London 2008, s. 80.
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Hitlerovým požadavkem.58 Emília Hrabovec se domnívá, že navzdory
všem pochybnostem Svatého stolce o možnostech řešení sudetské krize
bylo snahou Vatikánu především „zabránit válce, která by nezpůsobila pouze
nesmírné lidské utrpení, ale v konečném důsledku by vyústila ve všeobecnou revoluci a bolševizaci Evropy“.59 Byla to zejména vojenská převaha Německa,
izolace Československa ve střední Evropě a ekonomická a psychologická
nepřipravenost Francie na válku, co stálo za opuštěním Československa,
jediného věrného spojence Francie na Východě, ze strany Daladierovy
vlády v září 1938.60
Zmíněné mocnosti, Velká Británie a Francie, přiměly říšského kancléře
Adolfa Hitlera k účasti na konferenci čtyř velmocí. Jejich představitelé –
Neville Chamberlain, Édouard Daladier (1884–1970), Benito Mussolini
a Adolf Hitler – se dne 29. září 1938 setkali v Mnichově, aby zde rozhodli
o Československu.61 Mnichovská dohoda o odstoupení československého
pohraničí „znamenala jednoznačné vítězství říše, ponížení a frustraci české
společnosti a počátek rychlého rozpadu československého státu“.62 Když československý prezident Edvard Beneš, výbor ministrů i vláda rozhodli dne
30. září o přijetí mnichovského diktátu, první Československá republika
přestala fakticky existovat.63 V den zahájení mnichovské konference,
dne 29. září 1938, vystoupil papež Pius XI. v 19.00 hodin ve vatikánském
rozhlase a přednesl projev nabádající k modlitbě, zachování míru a řešení sporných otázek dohodou.64 Když četl následující text, jeho hlas se
chvěl a v některých okamžicích mu bylo obtížně rozumět. Papež mimo
jiné prohlásil: „Zatímco miliony a miliony lidí žijí v úzkostech před blízkým
nebezpečím války a před hrozbou bezpříkladné zkázy, my přijímáme do svého
otcovského srdce všechnu tu starost těch nespočetných našich synů a dcer a žádáme všechny biskupy, kněze světské i řádové a všechny věřící, aby se spojili
s námi v nejvroucnější a nejnaléhavější modlitbě, aby byl zachován mír, mír ve
58
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 12. 10. 1938; D e j m e k , J.:
Vztahy mezi ČSR a Vatikánem v meziválečném období, s. 93.
59
H r a b o v e c , Emília: Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938–1939. In: Bystrický,
Valerián – Michela, Miroslav – Schvarc, Michal et al.: Rozbitie alebo rozpad? Historické
reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava 2010, s. 38.
60
B o y c e , R.: French Foreign and Defence Policy 1918–1940, s. 144, 236.
61
Lidové listy, 30. 9. 1938. K jednání mnichovské konference viz například K u k l í k ,
J. – N ě m e č e k , J. – Š e b e k , J.: Dlouhé stíny Mnichova, s. 46–62.
62
S t ř í b r n ý , Jan: Církve a náboženský život za nacistické okupace. In: Mach, Jiří
(ed.): Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Příspěvky z konference
konané na počest dvoustého výročí narození vlasteneckého kněze a regionálního historika
Josefa Mnohoslava Roštlapila dne 15. září 2009 v Dobrušce. Dobruška 2009, s. 93.
63
Na zasedání ústředního výboru Československé strany lidové dne 7. října 1938 Jan
Šrámek prohlásil, že „držel linii až do konce, žádal svolání parlamentu a snažil se zachránit, co
se dalo. Proti zbabělosti generálů se však prý nic nedalo dělat “. T r a p l , M.: Český politický
katolicismus a „Mnichov“, s. 412.
64
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 3. 10. 1938; Z časů nedlouho zašlých,
s. 245.

111

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

spravedlnosti a milosrdenství. Kéž věřící lid se znovu uchýlí k této neozbrojené,
ale nepřemožitelné mocnosti, kterou jest naše modlitba, aby Bůh, v jehož rukou
je osud všeho světa, podporoval u všech vlád víru v mírumilovné cesty loajálních
rozhovorů a trvalých úmluv a vnuknul všem v souladu s tak často opakovanými
mírovými slovy city a činy, které by mohly mír podporovat a jej založit na bezpečném podkladu práva a slov evangelia.“65 Papežův projev, který apeloval
na zachování všeobecných principů a jejž Svatý otec Pius XI. zakončil
požehnáním celému světu, představoval jednu z mála zahraničních podpor
Československu.66 Jeho síla byla o to větší, že papež ve svém poselství navrhl
obětovat svůj vlastní život výměnou za mír a spásu světa. Připomeňme, že
s podobným prohlášením vystoupil v předvečer první světové války i papež
Pius X. (1903–1914). V srpnu 1914 před francouzskými bohoslovci v Římě
prohlásil: „Obětoval bych rád svůj život, abych zadržel tuto hroznou metlu.“67
Když se papež Pius XI. druhý den dozvěděl o výsledcích mnichovské
konference, údajně před přítomnými na soukromé audienci ve Vatikánu
prohlásil: „Krásný je ten mír, co byl splácán na útraty slabého, jenž nebyl ani
dotázán!  “68 Před Domenicem Tardinim se ráno téhož dne vyjádřil otevřeněji: „Nesouhlasíme s tvrzením, že v Mnichově byl rozhodnut osud Československa, když tam nebyli přítomni zástupci tohoto státu mezi reprezentanty čtyř
velmocí. Je pravda, že Československo nemělo právo, aby celý svět kvůli němu
byl stržen do války, ale stejně je pravda, že mělo na své straně plné právo, aby
s ním nebylo zacházeno způsobem jako s nedospělým.“69 Předseda fuldské
biskupské konference, vratislavský arcibiskup a kardinál Adolf Bertram
(1859–1945) odeslal říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi jménem celého
německého episkopátu poděkování za mírové řešení probíhajícího konfliktu.70 O proběhlé mnichovské konferenci podrobně informoval rovněž list
L’Osservatore Romano, který přinesl text podepsané smlouvy i její analýzu;
československé záležitosti sledoval i nadále.71
Dne 1. října 1938 odeslal apoštolský nuncius Saverio Ritter státnímu
sekretáři Eugeniu Pacellimu text mnichovské dohody a mapu území, která
se měla nyní připojit k Německu.72 Současně jej informoval o náladách
65
Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale. Annus XXX, serie II, vol. V. Romae 1938,
s. 309–310; Lidové listy, 30. 9. 1938; D e j m e k , J: Československá zahraničí politika v ro
ce 1938 II, č. 821 (Radimský, 3. 10. 1938).
66
L’Osservatore Romano, 1. 10. 1938; K u k l í k , J. – N ě m e č e k , J. –
Š e b e k , J.: Dlouhé stíny Mnichova, s. 61; F a t t o r i n i , E.: Pius XI, Hitler e Mussolini
1936–1939, s. 199; T r a p l , M.: Český politický katolicismus a „Mnichov“, s. 412.
67
K r l í n , Josef: Papežská politika v posledních dvou stoletích. Praha 1946, s. 68; H ü n e r m a n n , Vilém: Hořící oheň. Papež Pius X. Řím 1968, s. 360.
68
C h i r o n , Y.: Pio XI, s. 457.
69
M a c h u l a , J.: Vatikán a Československo (1938–1948), s. 24.
70
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 188, f. 3, Orsenigo Pacellimu, 4. 10. 1938; f. 4.
71
L’Osservatore Romano, 1. 10. 1938.
72
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 187, f. 7–8, Ritter Pacellimu, 1. 10. 1938.
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v zemi bezprostředně po přijetí závěrů konference: „Deziluze a zklamání
lidí je obrovské. Lid však nemá sílu reagovat. Žádné protesty ani žádné projevy
věrnosti republice. Žádná demonstrace, žádné shromáždění… Je to skutečný
úder do hlavy. Velký dojem zde učinil papežův projev večer dne 29. září. Byla
to jediná slova naděje, která tento národ v tragických dnech slyšel, a všechny
noviny o něm informovaly.“73 Téhož dne přijal papež Pius XI. k audienci
československého vyslance u Svatého stolce Vladimíra Radimského, před
nímž uvedl, že „pokládá za neslýchané, aby takováto amputace byla provedena,
aniž bylo slyšeno Československo“.74 Zároveň vyslovil svoji soustrast vzhledem k tomu, co se událo, a prohlásil, že na Československo stále pamatuje
ve svých modlitbách. Československou oběť označil Pius XI. za dar míru
celému lidstvu, přičemž odmítl odpovědnost země za současné mezinárodní
napětí. Pokorné rozhodnutí Prahy, jež nebylo aktem svobodné vůle, ale
diktátu velmocí, považoval za dané situace za jediné možné východisko
z krize, díky němuž se podařilo zabránit válce. V závěru setkání s Vladimírem Radimským papež Československu předal přání šťastné budoucnosti,
vyzval jej k trpělivosti a udělil zemi své apoštolské požehnání.75 Téhož dne
informoval apoštolský nuncius v Berlíně Cesare Orsenigo Svatý stolec, že
„strašná hrozba války v Evropě minula“.76
Reakce Svatého stolce na dění v zemi
po mnichovské konferenci
Úprava československých diecézí tak přežila sotva jeden rok – celý
zdlouhavý proces územního vymezení jednotlivých diecézí v republice byl
ukončen teprve vydáním papežské buly Ad ecclesiastici regiminis incrementum
dne 2. září 1937,77 díky níž se hranice diecézí v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi konečně víceméně shodovaly s hranicemi
státními a nucená správa církevního majetku byla zrušena. Cílem nucené
správy bylo zabránit odvozu církevního majetku do Maďarska, československá strana však jejím uvalením porušila právní řád a narušila autonomii
katolické církve.78 Jako klíčové se pro vnější delimitaci československých
diecézí ukázaly zejména statky rozsáhlého vratislavského arcibiskupství
73
Tamtéž.
74
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 3. 10. 1938.
75
Tamtéž, Radimský, 3. 10. 1938, 12. 10. 1938; H r a b o v e c , E.: Der Heilige Stuhl
und die böhmischen Länder 1938–1945, s. 117–118.
76
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 187, f. 24, Orsenigo Pacellimu, 1. 10. 1938.
77
Acta Apostolicae Sedis XXIX, s. 366–369; Národní archiv, Jan Jiří Rückl, kart. 38, Lidové listy, 7. 9. 1935; Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR),
kart. 1599, Národní Střed, 8. 11. 1937, Národní Politika, 7. 11. 1937.
78
N ě m e c , Damián: Modus vivendi z roku 1928 z pohledu kanonického práva. Dialog
Evropa. Revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře 14, 2004, s. 25.
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na severní Moravě, jež byly podřízeny arcibiskupovi ve Vratislavi Adolfu
Bertramovi. Přestože bylo dlouhé vyjednání československého ministerstva
zahraničí s Německem uzavřeno generální dohodou o likvidaci vratislavského církevního majetku v Československu dne 9. dubna 1934, prezident
republiky Edvard Beneš si stěžoval, že není možné dosáhnout naplnění
delimitační buly a moravské farnosti pražské a olomoucké arcidiecéze
včlenit do československé církevní správy.79 Adolf Hitler, který po německo-vatikánské roztržce v souvislosti s vydáním protinacistické encykliky Mit
brennender Sorge80 v roce 1937 přiměl vratislavského arcibiskupa změnit
původně vstřícné stanovisko, využil následně této nepříjemnosti k protičeskoslovenským útokům, přičemž své jednání ospravedlňoval dodržováním
konkordátu z roku 1933.81 Otázka vratislavské arcidiecéze byla upravena
teprve zřízením apoštolské administratury se sídlem v Těšíně v roce 1945,
kdy se Vratislav stala polským městem (Wrocław).82
Německá armáda začala obsazovat československé pohraničí 1. října
1938. Těšínsko bylo v průběhu října zabráno Polskem a jižní část Slovenska
a Podkarpatské Rusi v listopadu Maďarskem.83 Jak informoval apoštolský
nuncius v Praze, maďarsko-československá jednání o nové státní hranice
skončila dne 13. října neúspěšně.84 Při pomnichovském územním dělení
ztratilo Československo území o velikosti 41 098 km2, tj. 29,26 % své někdejší rozlohy, a současně téměř pět miliónů obyvatel.85 Kromě územních
ztrát došlo současně k proměnám církevní správy: polovina farností olomoucké arcidiecéze, třetina farností českobudějovické diecéze a dvě třetiny
farností litoměřické diecéze se ocitly v Třetí říši, část území ztratily rovněž
pražská, brněnská a královéhradecká diecéze a dvě slovenské diecéze. Komunikace apoštolského nuncia Saveria Rittera s diecézemi Podkarpatské

79
ANM, Eduard Jelen, kart. 2B, nevydaný strojopis Eduarda Jelena Československo
a Vatikán za první republiky, s. 287; K o n í č e k , Jiří: Modus vivendi v historii vztahů
Svatého stolce a Československa. Církevně-politický vývoj v letech 1918–1993. Olomouc 2005,
s. 126.
80
Acta Apostolicae Sedis XXIX, s. 145–188; M a y e u r , Jean-Marie (ed.): Storia del
Cristianesimo. Religione – Politica – Cultura XII. Guerre mondiali e totalitarismi (1914–1958).
Roma 1997, s. 33.
81
ANM, Eduard Jelen, kart. 2B, nevydaný strojopis Eduarda Jelena Československo
a Vatikán za první republiky, s. 324; K o n í č e k , J.: Modus vivendi v historii vztahů Svatého
stolce a Československa, s. 126.
82
V roce 1978 byla apoštolská administratura v Českém Těšíně zrušena a její území bylo
přičleněno apoštolskou konstitucí papeže Pavla VI. k olomoucké arcidiecézi. Od roku 1996
je součástí ostravsko-opavské diecéze.
83
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 188.
84
Tamtéž, f. 35, Ritter Pacellimu, 14. 10. 1938; fasc. 189. K československo-maďarským
jednáním na podzim 1938 viz AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 189.
85
K á r n í k , Z.: České země v éře první republiky (1918–1938) III, s. 625.
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Rusi, která přešla pod správu Maďarska, byla přerušena.86 Duchovní správu a kontakt „ztracených“ diecézí s místními kněžími převzal apoštolský
nuncius v Berlíně Cesare Orsenigo. Některé farnosti zůstaly bez pastýřů,
protože ti se buď uchýlili do Německa, nebo odešli do českého vnitrozemí.87
Právě otázka pastorace odstoupených území sehrála v československo-vatikánských vztazích na přelomu let 1938 a 1939 nejvýznamnější roli, neboť
bylo potřeba v Sudetech zajistit duchovní péči a jmenovat generální vikáře
z řad německých kněží.88 Například generálním vikářem pro německou část
českobudějovické diecéze se stal někdejší opat vyšebrodského kláštera Tecelin Jaksch (1885–1954)89 a generálním vikářem německé části brněnské
diecéze mikulovský farář Franz Linke (1880–1944).90
O demisi Syrového vlády a o složení nové vlády téhož muže informovalo apoštolského nuncia v Praze ministerstvo zahraničí dne 5. října 1938.
Současně zdůraznilo, že nová vláda má zájem na zachování dobrých vztahů
se Svatým stolcem. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý československý vyslanec v Římě agrárník František Chvalkovský (1885–1945), jehož
konzervativní charakter jej k tomu přímo předurčoval.91 Edvard Beneš
dne 5. října odstoupil ze své prezidentské funkce a o tři týdny později
odcestoval do zahraničí.92 Když byl dne 5. října apoštolský nuncius Saverio
Ritter přijat Kamilem Kroftou, bývalý ministr zahraničí neskrýval zoufalství
nad nepříznivou mezinárodní situací i vnitřními poměry v zemi. Se zástupcem Svatého stolce otevřeně hovořil o nástupci Edvarda Beneše na postu
prezidenta republiky: mezi nejvýznamnějšími zvažovanými kandidáty uvedl
současného předsedu poslanecké sněmovny Jana Malypetra (1873–1947),
předsedu agrární strany Rudolfa Berana (1887–1954) a bývalého prezidenta Živnostenské banky Jaroslava Preisse (1870–1946), přičemž za svoji
osobu se vyslovil pro prvního z nich.93
Dne 11. října 1938 vystoupil pražský arcibiskup a kardinál Karel
Kašpar s pastýřským listem Jednota v pravdě a lásce Kristově, v němž pod86
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 190, f. 19, Ritter Pacellimu, 13. 11. 1938.
87
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia,
IV periodo, fasc. 188, f. 36–41, Ritter Pacellimu, 9. 10. 1938; fasc. 190, f. 9, Ritter Pacellimu,
7. 10. 1938.
88
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 190, f. 24–25, Orsenigo Pacellimu, 12. 10. 1938.
89
V prosinci 1938 jej nahradil Dominik Kaindl.
90
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 191, f. 35, Ritter Pacellimu, 21. 11. 1938; K a i n d l , Dominik: Dějiny kláštera
Vyšší Brod v Čechách. Libice nad Cidlinou 2008, s. 170.
91
ASV, Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, kart. 80, fasc. 643, f. 6,
Krofta Ritterovi, 5. 10. 1938; AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 187, f. 35–36, Ritter Pacellimu, 5. 10. 1938.
92
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo, fasc. 187, f. 34, Ritter Pacellimu, 6. 10. 1938.
93
Tamtéž, f. 35–36, Ritter Pacellimu, 5. 10. 1938.
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pořil změny v české společnosti, odsoudil charakter první Československé republiky a státní porážku přijal jako důsledek staleté české hereze
a bezbožnosti.94 V tomto směru nebyl v katolickém prostředí osamocen.
Navzdory těžkosti celého ponížení zůstal optimistou: „Milí arcidiecesáni,
jsme smutni, ale neklesáme na mysli! Důvěřujeme Pánu Bohu a věříme, katolická
Církev, v níž působí Ježíš Kristus, vyvede jako dosud i nyní náš národ z těžké
pohromy. Tato světová duchovní velmoc jest připravena, aby nám pomohla, a to
je náš plán, naše úpěnlivá prosba, abychom se pod jejími ochrannými křídly
všichni sjednotili, jak to činili národové, když jejich hlavy byly zkrvavené a srdce zlomena. Slyšeli jste snad projev náměstka Kristova, Svatého Otce Pia XI.,
v kritický den, kdy již hrozilo, že se rozpoutá válka. Jeho otcovský hlas se chvěl
hlubokým pohnutím, jeho oči slzely. Nabídl právě ve svátek sv. Václava Pánu
Bohu v oběť svůj život. Za koho? Především za náš národ, neboť jeho osud byl
právě nejvíce ohrožen.“95 Ve stejném duchu se rovněž vyslovila biskupská
konference ve dnech 25.–26. října 1938, která navzdory četnému strádání a bolestnému ponížení českého národa dodávala věřícím naději, aby
neklesali na mysli a neztráceli důvěru v Boha. Vyzývala k horlivé práci
za odčinění starých křivd, které umožnily upozaďovat Boha a náboženství,
prostřednictvím péče o bližní a trpělivé obětavosti pro druhé. Zdůraznila
nejúčinnější křesťanské zbraně – sílu modlitby i naději přítomnou v církvi,
které častokrát v dějinách přemohly trýznivá muka lidské beznaděje.96
Podobně katolická publicistika, například časopisy Rozmach či Národní obnova, spatřovala v uplynulých dvaceti letech nejsmutnější kapitolu
českých dějin a období systematického ničení všech mravních hodnot
Čechů, v němž „pokrok nebyl pokrokem a pravda pravdou“.97 Jaroslav Durych
(1886–1962), nejaktivnější a nejhlasitější z katolických intelektuálů, pochopil Mnichov jako trest za dvacetiletý nepřátelský postoj vůči církvi, jejž
Československo zastávalo. Tehdy napsal: „Všemohoucí a dobrotivý Bůh ráčil
po dvaceti letech ukázat našemu národu svou svrchovanou moc a vůli. Pravice
Boží dotkla se našeho národa a nic není většího, než vidět národ, který z tribuny
své pýchy se zhroutil na kolena a teď vzlyká v slzách… Máme dost příčin, abychom to snášeli jako trest spravedlivý a nad to nesmírně milosrdný, neboť dějiny
nás učí, že tresty, jimiž stíhá Bůh národy, bývají daleko, daleko strašlivější…“98
Oficiální vatikánský deník L’Osservatore Romano patřil v době zářijové
krize k několika zahraničním listům, jež o událostech v Československu in94
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia,
IV periodo, fasc. 189, f. 33–34, pastýřský list, 11. 10. 1938; Š m í d , Marek: Nepřítel: první
republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918–1938. Brno 2012,
s. 205.
95
Příloha k Ordinariátním listům pražské arcidiecéze, 1938, č. 10, list 1–4; F o r m á n e k , Jakub – Š m í d , Marek (edd.): Pastýřské listy 1918–1945. Praha 2017, s. 398.
96
F o r m á n e k , J. – Š m í d , M. (edd.): Pastýřské listy 1918–1945, s. 394.
97
Národní obnova, 15. 10. 1938.
98
Národní obnova, 29. 10. 1938.
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formovaly, a to dokonce ve prospěch Prahy.99 Sám československý vyslanec
u Svatého stolce Vladimír Radimský v říjnu 1938 prohlásil: „Při každé vhodné
příležitosti, návštěvě členů vyslanectví ve státním sekretariátu apod., projevovali
vždy vedoucí vatikánští hodnostáři nepokrytě své sympatie Československu. Platí
to jak o kardinálu Pacellim a Msgru Tardinim, ale zvláště o Monsignoru Montinim, substitutu ve státním sekretariátu vatikánském, který odkládal při tom jinak
přísně předepsanou masku diplomata a opětovně nehledanými a velmi srdečnými
slovy se plně stavěl za stanovisko československé. Stejně to platí o některých členech
sboru kardinálského, zvláště o kardinálu Marmaggim a o kardinálu Tisserantovi,
jehož sympatie vyjadřuje dopis zaslaný podepsanému.“100
Nesmíme rovněž opomenout, že po mnichovské konferenci zesílil
tlak na vyřešení slovenské otázky, přičemž převládly představy uzavřít
problém postavení Slovenska v rámci republiky.101 O jmenování slovenské
autonomní vlády v čele s Jozefem Tisem (1887–1947) a podkarpatské
vlády v čele s Augustinem Vološinem (1874–1945) byl apoštolský nuncius
Saverio Ritter uvědomen na počátku října 1938.102 Dne 22. listopadu 1938
česko-slovenský parlament schválil zákon o autonomii Slovenska – republika se změnila ve stát s názvem Česko-Slovenská republika. Šlo vlastně
o asymetrickou federaci, neboť nevznikly ani česká vláda, ani český sněm,
které by představovaly české ekvivalenty slovenské autonomní vlády
a slovenského sněmu – v českých zemích tyto funkce nadále zastávaly
česko-slovenská vláda a česko-slovenský parlament. Dosažení autonomie
Slovenska bylo současně vítězstvím slovenského politického katolicismu
v čele s Hlinkovou slovenskou lidovou stranou, třebaže se jí sám hlavní
vůdce lidoveckého tábora na Slovensku Andrej Hlinka nedožil; zemřel
dne 16. srpna 1938 v Ružomberku.103 V českém kontextu se ovšem termín
autonomní stal synonymem separatistické tendence a prezident Edvard Beneš
navíc útok na Československo a ideu čechoslovakismu, kterou pomáhal
budovat více než dvacet let, považoval za osobní invektivu a nezapomněl
na ni.104 Z českého pohledu se požadavek autonomie pro Slovensko jevil
jako něco zbytečného, protože Češi byli náchylní chápat Slovensko jako
rozšíření někdejšího Českého království směrem na východ, podobně jako
například Podkarpatskou Rus. Je překvapivé, že Jozef Tiso svůj vstup
do vysoké politiky nekonzultoval s Vatikánem předem, ale v podstatě až
99
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1938, Radimský, 3. 10. 1938.
100 Tamtéž.
101 V a š š , Martin: Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920–1938. Historia
nova 2, 2011, s. 72.
102 ASV, Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, kart. 80, fasc. 643,
f. 12–13, Višek Ritterovi, 2. 12. 1938.
103 V a š š , Martin: Slovenská otázka v 1. ČSR (1918–1938). Martin 2011, s. 31.
104 Ď u r i c a , Milan S.: Jozef Tiso (1887–1947). Životopisný profil. Bratislava 2014,
s. 190; K ř e n , Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005, s. 495–496; K á r n í k , Z.:
České země v éře první republiky (1918–1938) III, s. 178.
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dodatečně, po přijetí úřadu. V hektickém říjnu 1938, kdy došlo k nečekanému vyhlášení slovenské autonomie, nebylo prakticky možné předem
žádat Svatý stolec o souhlas se jmenováním Jozefa Tisa do funkce. Teprve
po vyhlášení autonomie Slovenska byl Jozef Tiso díky shodě pravicových
politických stran vyjádřené v žilinské dohodě ze dne 6. října označen za přijatelného předsedu vlády autonomního Slovenska. Když se Tisův ordinář
a nitranský biskup Karol Kmeťko (1875–1948) dotazoval dne 10. října
1938 Svatého stolce, jestli může kněz Jozef Tiso přijmout funkci předsedy slovenské vlády, odpověděl státní sekretář Eugenio Pacelli, že „Svatý
otec nemůže nic jiného, než vzít na vědomí, že kněz Tiso úřad předsedy vlády
a ministra vnitra přijal  “.105
Náboženské poměry na přelomu let 1938 a 1939 a Vatikán
Dne 11. listopadu 1938 odcestoval na krátkou návštěvu Věčného
města pražský arcibiskup Karel Kašpar. Významné představitele Svatého
stolce osobně informoval o situaci v Česko-Slovensku na podzim 1938,
zejména o poměrech německých katolíků. Hovořil o nezbytnosti svolat
pastorální konferenci do oblasti Sudet, na níž by čeští a němečtí církevní
představitelé projednali novou organizační podobu pohraničí. Němečtí biskupové přitom usilovali o vznik sudetské arcidiecéze s diecézemi se sídlem
v Českém Krumlově, Chebu, Ústí nad Labem, Trutnově a Bruntále. Mezi
nejhlasitější podporovatele zřízení samostatné katolické provincie v Sudetech byl profesor německé teologické fakulty v Praze Adolf Kindermann
(1899–1974). Jeho plány však nacistická správa v Sudetech ignorovala.106
Přítomní kardinálové vyjádřili živý zájem o dění v zemi a hlubokou starost
o její další směřování. Státní sekretář Eugenio Pacelli nabádal po okleštění
republiky v říjnu 1938 československé církevní představitele k tomu, aby
nespěchali, vyčkali s případnou úpravou diecézních hranic na příhodnější
dobu a prozatím pověřili správou v zahraničních částech diecézí generální
vikáře.107 Ve dnech 16. a 23. listopadu přijal Karla Kašpara papež Pius XI.,
který s hlubokým zájmem a sympatiemi vyslechl zprávy o dění v republi105 AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV perio
do, fasc. 198, f. 11, Maglione Pacellimu, 7. 11. 1938; f. 12, Pacelli Maglionemu, 17. 11. 1938.
Ke komunikaci apoštolského nuncia Saveria Rittera s předsedou slovenské autonomní vlády
Jozefem Tisem viz L e t z , Róbert: Katolícka cirkev a vznik Slovenského štátu. In: Bystrický,
Valerián – Michela, Miroslav – Schvarc, Michal et al.: Rozbitie alebo rozpad? Historické
reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava 2010, s. 406–429.
106 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (= PAAA), Gesandtschaft Prag, kart. 63,
Hencke, 26. 10. 1938; Š e b e k , Jaroslav: Papežská politika a české země 1938–1945. Salve.
Revue pro teologii a duchovní život 18, 2008, s. 26.
107 AMZV, II. sekce MZV politická – 1. běžná spisovna (1918–1939), kart. 34, Radimský,
28. 11. 1938.

118

S

V

A

T

Ý

S

T

O

L

E

C

ce.108 Dne 17. listopadu se Karel Kašpar, společně s kardinály Domenicem
Tardinim, Giovannim Battistou Montinim (1897–1978) a Alfredem Ottavianim (1890–1979), olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem
(1866–1947) a královéhradeckým biskupem Mořicem Píchou (1869–1956),
účastnil slavnostního oběda na česko-slovenském vyslanectví v Římě.109
Informaci o zvolení Emila Háchy (1872–1945) novým česko-slovenským prezidentem dne 30. listopadu 1938 přijal Svatý stolec se sympatiemi a vatikánský list L’Osservatore Romano o volbě přinesl množství článků
a fotografií.110 Dne 6. prosince 1938 v 11.00 hodin blahopřál apoštolský
nuncius Saverio Ritter jménem diplomatického sboru novému prezidentu
republiky ke zvolení hlavou státu, přičemž ocenil zejména oběť, jíž země
v nedávné době podstoupila.111 Naděje ve vatikánských kruzích vzbuzoval
zejména křesťanský program Beranovy vlády (církevní školství, svátost
manželství atd.), který posiloval sympatie Svatého stolce k okleštěné
republice.112 Stranický systém v zemi se zjednodušil: dne 18. listopadu
vznikla pravicová vládní Strana národní jednoty v čele s Rudolfem Beranem a 11. prosince levicová Národní strana práce v čele s Antonínem
Hamplem (1874–1942). Komunistická strana byla dne 27. prosince 1938
rozpuštěna. Na přelomu let 1938 a 1939 došlo k četným návštěvám ad
limina československého duchovenstva v Římě (Ján Vojtaššák, Karel
Kašpar, Leopold Prečan, Mořic Pícha, Josef Kupka atd.). Ti s vatikánskými
církevními představiteli diskutovali především otázku správy částí diecézí
mimo nové hranice Česko-Slovenska, která se nyní ukázala jako aktuální
problém. Apoštolský nuncius v Praze Saverio Ritter však do Věčného
města povolán nebyl – Vatikán se zřejmě obával, že by nacisté znemožnili jeho návrat do Česko-Slovenska.113 Od konce roku 1938 pak papež
Pius XI. při odsouzení zločinecké nacistické ideologie kritizoval i její
antisemitismus a po Křišťálové noci v listopadu 1938 aktivně vystupoval
na obranu židů.114
108 Tamtéž.
109 AMZV, II. sekce MZV politická – 1. běžná spisovna (1918–1939), kart. 35, Radimský,
5. 12. 1938; PAAA, Gesandtschaft Prag, kart. 63, Hencke, 1. 12. 1938.
110 O kandidatuře zbožného praktikujícího katolíka Emila Háchy na post prezidenta
informoval Saveria Rittera již 22. listopadu 1938 ministr zahraničí František Chvalkovský.
AS, Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari Cecoslovacchia, IV periodo,
fasc. 198, f. 21, Ritter Pacellimu, 22. 11. 1938; f. 22, Ritter Pacellimu, 1. 12. 1938.
111 Lidové noviny, 8. 12. 1938; Národní osvobození, 7. 12. 1938.
112 ASV, Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, kart. 80, fasc. 642, f. 8,
Višek Ritterovi, 30. 11. 1938; f. 10, Ritter Pacellimu, 1. 12. 1938; f. 20, Pacelli Ritterovi,
13. 12. 1938.
113 AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1939, Radimský, 2. 1. 1939; II. sekce MZV politická – 1. běžná spisovna (1918–1939), kart. 35, Radimský, 5. 12. 1938.
114 D a l i n , David G.: La leggenda nera del Papa di Hitler. Asti 2007, s. 73; M o n t a n e l l i , Indro – C e r v i , Mario: Storia d’Italia 1936–1943 VIII. Milano 2006, s. 182.
Italský tisk naopak uveřejnil seznam 21 papežských bul vydaných Svatým stolcem proti židům
od 13. do 18. století.
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Pro zklidnění veřejného mínění německých katolíků vystoupil
dne 30. ledna 1939 Adolf Hitler v říšském sněmu a mimo jiné prohlásil:
„[…] v Německu […] není náboženské perzekuce, nýbrž osvětový humanismus.“115 Oznámil současně, že německý stát přispěl od 30. ledna 1933
na fungování církví miliony marek, neuzavřel žádný kostel ani nezabránil
konání bohoslužeb. Byly to samozřejmě jasné lži, které měly zajistit loajalitu
katolického tábora v Třetí říši.116 V lednu 1939 přijal tehdy již nemocný
papež Pius XI. britského ministerského předsedu Nevilla Chamberlaina
a ministra zahraničí Lorda Halifaxe, aby s nimi hovořil o nezbytnosti čelit
hitlerovské rozpínavosti, avšak nacistické agresi a vypuknutí druhé světové
války zabránit nedokázal.117 Po tvrdém nátlaku Adolfa Hitlera na prezidenta Emila Háchu a ministra zahraničí Františka Chvalkovského v Berlíně
obsadily dne 15. března 1939 německé vojenské jednotky generála Johannese Blaskowitze (1883–1948) Čechy a jednotky generála Wilhelma
Lista (1880–1971) Moravu. Téhož dne večer přicestoval do Prahy říšský
vůdce a o den později na Pražském hradě vydal výnos o vytvoření protektorátu Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren) jako formálně
autonomní a samosprávné součásti Velkoněmecké říše. Papež Pius XI. se
však této události již nedožil, neboť zemřel dne 10. února 1939 v Římě
ve věku 81 let.
Závěr
Díky fondům vatikánských archivů v Římě, jež máme nyní k dispozici,
disponujeme jak zprávami apoštolského nuncia Saveria Rittera, směřujícími
z Československa do Vatikánu, tak relacemi státního sekretáře Eugenia
Pacelliho z Vatikánu či jiných vatikánských diplomatů v Evropě, díky nimž
můžeme lépe proniknout do představ vatikánských zástupců, církevních
představitelů i vlivných úředníků římské kurie a interpretovat jejich
(po)vědomí o poměrech v ohroženém Československu v druhé polovině
třicátých let 20. století. Na základě řečeného je patrné, že Svatý stolec a jeho
zástupci nebyli pouhými pasivními pozorovateli, ale projevovali o dění
v republice zvýšený zájem s ohledem na mírové úsilí a pacifikaci poměrů
ve střední Evropě. Byl to právě papež Pius XI., kdo neváhal v předvečer
mnichovské konference nabídnout svůj vlastní život, aby zabránil válce,
která by způsobila nesmírné utrpení rovněž obyvatelům Československa.
115 AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1939, Radimský, 4. 2. 1939.
116 C o n w a y , John S.: The Nazi Persecution of the Churches 1933–1945. New York
1968, s. 218.
117 AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1939, Radimský, 14. 1. 1939; B i f f i , Monica
M.: Mons. Cesare Orsenigo. Nunzio apostolico in Germania (1930–1946). Milano 1997, s. 116;
C o n w a y , John S.: The Vatican, Great Britain, and Relations with Germany, 1938–1940.
The Historical Journal 16, 1973, s. 151.
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Navzdory hlubokému zájmu Svatého stolce o dění v Československu
v roce 1938 i jeho morální podpoře sužované zemi se Praha dostávala
do stále obtížnější mezinárodní izolace, z níž ji v rozporu s očekáváním
Vatikánu nedokázaly vymanit ani západní velmoci. Podpora se proto omezovala především na pozitivně laděné články na stránkách vatikánského
listu L’Osservatore Romano, jimiž papež apeloval na svědomí představitelů
evropských mocností a nutnost dodržovat zásady mezinárodních smluv.118
Systematickému zničujícímu tlaku nacistického Německa na středoevropskou demokracii, který byl ovšem pouze jedním z Hitlerových kroků
směřujících k ovládnutí Evropy, však zabránit nedokázal.
Der Heilige Stuhl und die Tschechoslowakei im Jahre 1938
Die Studie befasst sich mit der Haltung des Heiligen Stuhls gegenüber den Ereignissen in der Tschechoslowakei im Jahre 1938 vor dem Hintergrund der internationalen
Beziehungen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Mit Blick auf die komplizierten politischen, konfessionellen und sozialen Verhältnisse in Mitteleuropa widmete der Vatikan
diesem Bereich spätestens seit der Mitte der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts besondere
Aufmerksamkeit, als er zu seinem diplomatischen Vertreter in der Tschechoslowakei den
erfahrenen und sprachlich versierten Diplomaten Saverio Ritter ernannte. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 verfolgte der Heilige Stuhl mit Sorge die Zuspitzung der
internationalen Situation in Mitteleuropa, das nunmehr der machtpolitischen Expansion des
aggressiven Dritten Reiches zu trotzen versuchte. Der Apostolische Nuntius in Prag, Saverio
Ritter, wurde zum zentralen Berichterstatter des Heiligen Stuhls, der das römische Milieu
über die Verhandlungen Prags mit Konrad Henlein und dessen Sudetendeutscher Partei,
die Haltung der einzelnen politischen und kirchlichen Repräsentanten, einschließlich der bei
der tschechoslowakischen Regierung akkreditierten Diplomaten, die Stimmungen im Land,
die Einstellung der Presse usw. unterrichtete. Seine Nachrichten, die einen unmittelbaren
Einfluss auf den Heiligen Stuhl besaßen, gewannen im September 1938 noch an Bedeutung,
als auf der Konferenz der vier europäischen Großmächte in München über die Liquidierung
der Tschechoslowakei und die Besetzung ihrer Randgebiete durch Deutschland entschieden
wurde. Den systematischen Vernichtungsdruck Nazi-Deutschlands auf die mitteleuropäische
Demokratie, der freilich nur einen der Schritte Hitlers zur Beherrschung Europas bildete,
beobachtete der Vatikan sehr aufmerksam, verhindern konnte er diesen freilich nicht.

118

Š e b e k , J.: Papežská politika a české země 1938–1945, s. 24.
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Základy
Ondrej F i c e r i : Košice v slovenskej historiografii
Košice, Dejepisný spolok v Košiciach 2016, 266 s., ISBN 978-80-971895-2-5
Dovolím si hned úvodem tvrdit, že mladý slovenský historik Ondrej
Ficeri podal v recenzované práci závažný příspěvek jak k historii Košic,
tak zejména k dějinám slovenského dějepisectví. Ficeriho monografii je
nutno přivítat o to více, že ještě v minulém desetiletí byly dějiny vlastního
oboru považovány za popelku slovenské historiografie.1 Autor je v současné době doktorandem Centra společenských a psychologických věd
Slovenské akademie věd, přičemž se jako rodilý Košičan zajímá o vývoj
obrazu města v podání slovenských elit v moderní době a o národnostní
proměnu Košic ve 20. století.
V úvodní části knihy je čtenář velmi důkladně seznámen s cíli Ficeriho
bádání a použitými metodami (s. 25–30). Autor se pokusil zrekonstruovat
a zhodnotit obraz Košic vytvořený slovenským dějepisectvím od 18. století
po konec uplynulého desetiletí. Hledal zejména odpověď na otázky, jak
byly košické dějiny nacionalizovány a jak docházelo k jejich včleňování
do slovenského národního narativu, jak silná byla v různých obdobích
intenzita této nacionalizace a jaká konkrétní instrumentalizační schémata
a argumentační strategie při výkladu slovenští historikové používali. Ficeri
totiž vyšel z nepochybně správného předpokladu, že přístup slovenské
historiografie ke Košicím byl determinován v první řadě jejím národním
(národněideologickým či národněobranným) charakterem. Autor v práci
zároveň zaujímá vztahovou perspektivu, když za důležitý činitel konstruo
vání obrazu města ze strany slovenských dějepisců považuje jejich polemiku s antagonistickými obrazy Košic, které produkovala historiografie
maďarská. Tím se jeho práce zařazuje do toho proudu dějin dějepisectví,
který zaostřuje pozornost na problematiku konkurenčních historiografií
v oblastech s multietnickou strukturou. Ficeriho kniha je tak zároveň jedním z prvních pokusů analyzovat v delším časovém horizontu slovensko-maďarské historiografické soupeření o konkrétní historický fenomén. Pro
svou přináležitost k různým státním útvarům se navíc Košice pro takový
výzkum jeví jako velmi vhodný objekt (do roku 1918 součást Uher, poté
přes krátké poválečné epizody promaďarského separatismu a Slovenské
republiky rad až do roku 1938 součást Československa, v letech 1938–1945
Maďarska, od roku 1945 do roku 1993 opět Československa, od té doby
1
K o v á č , Dušan: Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. Historický časo
pis 52, 2004, s. 233–237.
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součást samostatného Slovenska). Autor upozorňuje, že v paměti maďarské
národní společnosti Košice vždy zaujímaly a dodnes zaujímají daleko důležitější místo než na straně slovenské, respektive československé (s. 21–23).
Z těchto důvodů Ficeri v knize analyzuje také maďarské práce
o Košicích, ač nikoli v takové míře jako díla slovenská. Ta naopak shromažďuje všechna; zaměřil se na dějepisná díla odborná (od syntéz přes monografie až po dílčí drobné články), přičemž nezohlednil (až na výjimky) díla
popularizační, učebnice, slovníky a práce exilové. V jednotlivých kapitolách
všechny analyzované publikace stručně anotuje, přičemž postupuje podle
dílčích problémových okruhů a počíná si úsporně, takže práce není – jak
by bylo možné se při zvoleném postupu obávat – přeplněna „výpisky“
z primární literatury. Sám autor chce tímto „holistickým heuristickým přístupem“ (s. 26) dosáhnout úplnosti své analýzy obrazu města ve slovenském
dějepisectví a zároveň poskytnout dalším badatelům orientaci ve slovenské
dějepisné produkci věnované Košicím.
Shromážděné texty Ficeri podrobuje diskursivní analýze ve snaze
podchytit explicitní či implicitní narační záměry historiků v jejich úsilí
o vytvoření určitých ideologicky podmíněných obrazů Košic (s. 26). Tyto
obrazy města považuje autor za kategorie mentálních reprezentací, které
byly předkládány veřejnosti jako pravdivé, přičemž se v souladu s cíli
své práce pokouší vysvětlit příčiny jejich vzniku a vzájemnou interakci
se slovenským veřejným diskursem v měnících se politicko-mocenských
podmínkách (s. 27). Právě politické mezníky (v letech 1918, 1938, 1945,
1948, 1968, 1998) ohraničují sedm kapitol monografie, která je dovedena až k roku 2008, kdy vznikla Katedra historie Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košicích, na níž byl započat systematický výzkum dějin města.
Čtenář v knize zároveň najde doslovně do angličtiny přeložený úvod
a závěr (s. 11–20, 209–218).
K jakým konkrétním zjištěním autor dochází? V první kapitole
(„Košice a slovenská historiografia do roku 1918“; s. 31–49) Ficeri upozorňuje, že město bylo od 18. století v představách slovenských vzdělanců
začleňováno do slovenského etnického prostoru. Zároveň ale stálo spíše
na okraji jejich zájmu, neboť zde působil jen nepatrný počet národně
uvědomělých Slováků a nebyla s ním spojena žádná národně relevantní
událost, díky níž by Košice mohly být zakomponovány do slovenského
národního příběhu. To se mohlo změnit za revoluce let 1848/1849, kdy
však štúrovské snahy, aby město sehrálo klíčovou roli ve vyvrcholení slovenských politických snah, ztroskotaly. Tato skutečnost a silná maďarizace
města v druhé polovině 19. století přispěly ke změně postojů slovenských
intelektuálů ke Košicím. Ač ještě historikové Jonáš Záborský a František
Víťazoslav Sasinek mohli díky uherskoteritoriální koncepci svých děl ocenit
význam Košic v rámci celého Uherského království, prosazující se etnický
princip vedl k marginalizaci a negativnímu obrazu města ve slovenské
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historiografii – vznikl tak topos Košic jako maďarónského (tj. pomaďarštěného) města s lhostejným postojem tamních Slováků k národní věci.
S tímto závěrem souzní i Ficeriho zjištění, že ve stejné době naopak maďarská historiografie v početných dílech vytvořila pozitivní obraz Košic,
které i díky tomu zaujaly významné místo v maďarské národní paměti.
Nové impulsy přinesl rok 1918, kdy se Košice staly součástí Československa („Košice a slovenská historiografia v rokoch 1918–1938“; s. 51–74),
což postavilo před slovenské dějepisce a jejich české kolegy zabývající se
dějinami Slovenska úkol tuto československou držbu města legitimizovat.
U Košic byla vyzvednuta jejich strategická geopolitická poloha na východě
republiky a zároveň zaujaly významné místo v československém narativu,
a to jako místo šíření reformačních idejí v Horních Uhrách. Dále byl rozvíjen starý topos pomaďarštěného města, který však byl doplněn o obraz
v současnosti úspěšně slovakizovaných Košic. Je však zajímavé, že vlastní
historický proces maďarizace města se nestal objektem soustředěnějšího
výzkumu. Zároveň se od dvacátých let projevovala snaha o dokázání původní slovenskosti Košic, přičemž jedním z prvních, kdo rozvíjel topos
původně slovanských Košic, byl Václav Chaloupecký. Pokusu maďarské
lingvistiky odvodit z domněle maďarského původu pojmenování Košic tezi
o maďarském založení města oponoval další z českých badatelů, Vladimír
Šmilauer, konstatováním slovanského původu městského názvu. Podobně
jako v případě maďarizace se ovšem dokazování slovanského původu Košic
a prvotního slovanského osídlení celé lokality nestalo prioritou meziválečného dějepisectví.
Ficeri v další kapitole („Košice a slovenská historiografia v rokoch
1938–1945“; s. 75–92) ukazuje, že se zanedbávání těchto aspektů košických
dějin slovenské straně vymstilo. Slovenští historikové totiž nebyli schopni
při jednáních v Komárně a při první vídeňské arbitráži na podzim 1938
vyvrátit podrobně připravené argumentační podklady maďarské strany,
které svědčily o maďarském charakteru města v jeho dlouhých dějinách
a na jejichž tvorbě se podíleli maďarští geografové, lingvisté a historici.
Po odstoupení jižních částí Slovenska (včetně Košic) Maďarsku stanulo
slovenské dějepisectví před úkolem delegitimizovat tento stav. Autor
poukazuje na zajímavou strategii jedné skupiny slovenských historiků
(například František Hrušovský), kteří dále psali o Košicích bez jakékoliv
zmínky o tom, že město již leží na maďarském území. Zároveň došlo k výrazné aktivizaci bádání zaměřeného na oba dosud zanedbávané fenomény
košických dějin. Různými argumenty byla podepírána teze o slovenskosti
Košic v jednotlivých obdobích jejich existence (tzv. vynalézání slovenské
tradice města – Branislav Varsik, František Bokes, Ján Svetoň aj.) a dále
byl rozvíjen topos jejich maďarizace v minulosti (zejména Ján Světoň).
Ficeri v tomto případě zajímavě porovnává argumentační strategie a s nimi
související metodologické principy slovenské a maďarské historiografie.
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V souladu s ideologickou orientací první Slovenské republiky byly košické dějiny zároveň na jedné straně ochuzeny o svou reformační tradici
(ta byla de facto zamlčena) a na straně druhé „obohaceny“ protičeskými,
antisemitskými a proněmeckými prvky.
Tyto luďácké elementy z obrazu Košic, které se navrátily do Česko
slovenska, v poválečné době zmizely („Košice a slovenská historiografia
v rokoch 1945–1948“; s. 93–103), byly ovšem nahrazeny jinými „časovými“
prvky – amatérští historikové vyzdvihli styčné body košických dějin s dějinami slovanskými, zejména ruskými. Kontinuálně byla zpracována témata
z válečného období, zejména s důrazem na dokazování slovenskosti města.
Slovenská historiografie se tím zapojila do procesu ideologické očisty navrácených jižních oblastí, z jejichž dějin se měla maďarská složka víceméně
vytratit. Největším novem této doby tak byl vznik alternativní koncepce
dějin východního Slovenska (tím i Košic), která hovořila o jeho samostatném vývoji a odlišné identitě zdejších obyvatel (tzv. Slovjakov). Mladá
generace východoslovenských lokálních patriotů (zejména Ondrej Richard
Halaga) zde mohla rozvíjet meziválečnou teorii Václava Chaloupeckého
o dvou kmenově-historických jádrech Slovenska se spádovými centry
v Bratislavě a Košicích.
Závažné proměny obrazu Košic dokumentuje autor v další kapitole
(„Košice a slovenská historiografia v rokoch 1948–1968“; s. 105–137).
Aktivity spjaté s „východoslovenským separatismem“ byly po roce 1948 komunistickou mocí zeslabeny a jedním z cílů kulturní politiky se stalo výrazné
začlenění východního Slovenska do národním narativu (proti separatismu
bylo bojováno „plánovitým integrismem“ – s. 108). Došlo také k útlumu
dokazování slovenskosti Košic (ač například Branislav Varsik v této práci
pokračoval), když tato otázka v duchu oficiálně proklamovaného internacionalismu v rámci východního bloku ztratila na předchozí závažnosti. Zároveň
se marxistické dějepisectví tematicky zaměřilo na hospodářské a sociální
aspekty košických dějin a na postavení neprivilegovaného městského obyvatelstva. V historii města byly vyhledávány a zkoumány dílčí revoluční
události (respektive doklady o třídním boji), jejichž posloupnost vrcholila
ve velké manifestační stávce košických dělníků na podporu komunistů
v únoru 1948. Z klíčových bodů této revoluční tradice je nejzajímavější vznik
Slovenské republiky rad v roce 1919, kterou prvorepublikové dějepisectví
interpretovalo jako pokus maďarské iredenty udržet Slovensko ve státním
svazku s Maďarskem – marxistická historiografie ji naopak vykládala jako
příklad dělnické solidarity a internacionalismu. Právě multietnická skladba
města v minulosti, která byla slovenskými historiky kvůli jimi zastávanému
metodologickému nacionalismu dosud vnímána jako problém, se nyní stala
určitou předností, která umožňovala skrze poukazy na prvky proletářského
internacionalismu v dějinách města posilovat pozice komunistické strany
v této etnicky smíšené oblasti Československa. Ficeri však upozorňuje, že
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situace nebyla tak jednoduchá, neboť slovenská historiografie národní
diskurs přece jen neopustila. Docházelo totiž k uplatňování etnického klíče
při určování třídního postavení jednotlivých složek městského obyvatelstva – Maďaři (a Němci) byli považováni za vykořisťující feudály a buržoazii,
přičemž vyzdvihováni byli jen maďarští proletářští pokrokáři z moderní
doby. V době politicko-ideologického uvolnění let 1963–1968 mohlo
dojít k odhalení dosud tabuizovaných témat košických dějin, a to represí
vůči zdejší maďarské menšině po roce 1945 a skutečnosti, že ve volbách
roku 1946 utrpěli slovenští komunisté největší porážku právě na východě
Slovenska (až 81 % obyvatelstva volilo Demokratickou stranu).
Hlavní trendy výzkumu košických dějin z let 1948–1968 byly
rozvíjeny i v letech normalizace („Košice a slovenská historiografia v rokoch 1968–1989“; s. 139–172). Autor však upozorňuje, že oproti historiografii orientované na 19. a 20. století, na jejímž poli byl stále víceméně
uplatňován marxistický dogmatismus, došlo v případě historie středověku
a raného novověku k ústupu od pojímání města jako dějiště třídních bojů
ve prospěch obrazu Košic jako sociálně-ekonomické entity s vazbami
na bližší (uherské) oblasti i vzdálenější (západoevropské) regiony. Autorovy
sympatie si však získává zejména práce košických bibliografů v osmdesátých
letech, kteří uplatnili kulturněhistorické metody při výzkumu dějin města,
a to na platformě širšího regionu historického Uherska. Podle Ficeriho má
tento přístup větší výpovědní hodnotu v porovnání s převládajícím zaměřením slovenského dějepisectví, které se snažilo vidět dějiny Košic i před
rokem 1918 pouze v hranicích východního Slovenska, čímž si uzavíralo
dveře před poznáním, že význam Košic přesahoval v minulosti úzký slovenský region. Tyto badatelské tendence působily i po roce 1989 („Košice
a slovenská historiografia v rokoch 1990–2008“; s. 175–198), kdy zároveň
došlo k rozmachu bádání orientovaného na témata, která byla předchozích
čtyřicet let tabuizována. Objevila se tak spousta prací o kulturních, náboženských (církevní dějiny, židovská historie atd.) a národnostních (například
historie Maďarů a Romů) aspektech dějin města, které se staly pilíři obrazu
Košic jako města tolerance, který byl dokonce použit jako leitmotiv sebereprezentace města v polistopadové době. Značnou aktivitu vyvíjeli košičtí
lokální patrioti, jejichž díla mají podle Ficeriho tu výhodu, že nepodléhají
národnímu diskursu a překračují jeho limity, ale zároveň nevýhodu, kterou
spatřuje v jejich nekritičnosti a zveličování úlohy Košic ve slovenských či
uherských dějinách. Významným prvkem bádání po roce 1989 je topos
periférnosti Košic, a to jak pro dobu před rokem 1918 (vůči ostatním uherským městům), tak pro období Československa (vůči Praze a Bratislavě)
a samostatného Slovenska po roce 1993 (vůči Bratislavě).
Ve shrnujícím závěru (s. 199–207) autor identifikuje čtrnáct nej
používanějších myšlenkových schémat, která slovenští historikové v posledních dvou stech letech spojovali s košickými dějinami. Jde o topoi
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zmaďarizovaných Košic, Košic jako města významného pro maďarský
národní život, slovenských Košic, multietnických Košic, Košic jako města
tolerance, opozičního města, prvenství Košic („košická nej“), Košic jako
metropole východního Slovenska, druhého města (například v Uhersku
po Budíně), rozkvětu a úpadku Košic, Košic jako centra reformace a protireformace, Košic jako sebevědomého města, Košic jako hlavního města
Horních Uher (tento topos nebyl příliš frekventovaný) a periférnosti
Košic. Je jasné, že se mnohá z těchto topoi navzájem vylučují. Slovenská
historiografie v různých politicko-mocenských poměrech ke košickým
dějinám připínala jen některá z nich, respektive jistá ohodnotila kladně,
zatímco jiná musela posoudit jako negativní. Autor uzavírá, že Košice byly
pro slovenské dějepisectví vždy velmi kontroverzním tématem (s. 204).
Ondrej Ficeri předložil z teoreticko-metodologického hlediska důkladně propracovanou monografii, jejíž kvalita je navíc podepřena širokou
a vyčerpávající heuristikou – závěrečný seznam primární a sekundární literatury čítá čtyřicet stran (s. 219–259). Autor na základě jejího podrobného
studia dospěl k závěrům, které ve značné míře abstrahují od konkrétních
a detailních skutečností, a vypovídají tak obecně o vývoji slovenského
dějepisectví v posledních dvou stoletích. Lze zároveň upozornit na určité
nepřesnosti v autorových východiscích; zejména si nemyslím, že by bylo
možné hovořit o československé historiografii a slovenském dějepisectví
v meziválečném období jako o její součásti (s. 51–52). Pojem československého dějepisectví byl důležitý pro vědeckou reprezentaci československého státu na mezinárodním poli a při pojmenovávání centrálních vědeckých
institucí (například Československá společnost historická či Československý
státní ústav historický), avšak skutečná existence československé historiografie mohla být spíše pouhým ideálem českých a slovenských čechoslovakistů. Zdá se mi přesnější hovořit i pro meziválečné období o dvou
národních (české a slovenské) historiografiích. Tato drobnost ovšem nic
nemění na celkově velmi pozitivním mínění o Ficeriho knize, po jejímž
přečtení si opět uvědomíme, jak silně jsou naše soudy o minulosti a vůbec výběr témat (tedy toho, co považujeme za „poznáníhodné“) závislé
na dobových ideologických, politických a světonázorových proměnách.
Tomáš Pánek
Christoph Maria M e r k i – Josef L ö f f l e r : Lichtenštejnové
v českých zemích od středověku do 20. století. Majetky, práva, správa
Vaduz, Ministry of Foreign Affairs of the Principality of Liechtenstein 2016
(Edice Česko-lichtenštejnské komise historiků, sv. V), 326 s., ISBN 978-80-210-8293-9
Oba autoři uvedené publikace pocházejí z německojazyčného
prostředí. Christoph Maria Merki, absolvent oborů historie a zeměpis

128

Z

Á

K

L

A

D

Y

na Bernské univerzitě, se zabývá lichtenštejnskými hospodářskými dějinami.
V letech 2006 až 2011 působil na své domovské univerzitě jako odborný
asistent pro hospodářské, sociální a environmentální dějiny. Josef Löffler
vystudoval historii a politologii na Vídeňské univerzitě. Zabývá se správními
dějinami, a to především v období raného novověku.
Sonda do majetkoprávních poměrů rodu Lichtenštejnů je jedním z výstupů lichtenštejnské části Česko-lichtenštejnské komise historiků. Komise,
která vznikla v roce 2010 s cílem přinést nové poznatky k vývoji vztahů
mezi knížaty z Lichtenštejna a českými zeměmi, dosud jako celek vydala
v české jazykové mutaci čtyři publikace ve formě supplement Časopisu
Matice moravské: Místa lichtenštejnské paměti (Brno 2012), Lichtenštejnové:
kontinuity a diskontinuity (Brno 2013), Lichtenštejnové a umění (Brno 2013),
Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století (Brno 2013);
a dále souhrnnou zprávu s názvem Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách
a v současnosti (Brno 2014) jako pátý svazek ediční řady Matice moravské
Disputationes Moravicae. Její česká sekce připravila rovněž supplementum
s názvem Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda (Brno
2015) a lichtenštejnská část vydala vedle recenzované publikace i dvě
další monografie v češtině: Lichtenštejnsko, české země a Československo (Brno
2015) a Lichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945 (Brno 2015)
jako šestý a sedmý svazek Edice Česko-lichtenštejnské komise historiků.
Všechny tyto publikace jsou dostupné v elektronické podobě na webových
stránkách Česko-lichtenštejnské komise historiků (http://cesko-lichtenstejnskakomisehistoriku.cz/vystupy-a-publikace/).
Pátý svazek zmíněné edice vyšel původně německy pod názvem
Das Haus Liechtenstein in den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis ins
20. Jahrhundert. Güter, Rechte, Verwaltung, a to již v roce 2013. Český překlad
lze považovat za velmi přínosný, protože obdobné publikace se v českém
prostředí objevují velmi zřídka a zájem o správní vývoj panství a statků je
v současné době obecně marginální.
Publikace Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století
nabízí vedle původní předmluvy, prologu k českému vydání, autorských
medailonů a přehledu dalších publikací Česko-lichtenštejnské komise
historiků především dvě stěžejní statě: „Lichtenštejnské majetky a práva
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od pozdního středověku až do 20. století. K dějinám ‚přeshraničních‘ majetků lichtenštejnské dynastie“, jejímž
autorem je Christoph Maria Merki, a „Správa panství a statků knížat
z Lichtenštejna v českých zemích od poloviny 18. století do roku 1948“
z pera Josefa Löfflera.
První část pojednává o otázkách majetkoprávních v kontextu obecných
dějin a dějin habsburské monarchie. Dějiny rodu Lichtenštejnů představuje
Christoph M. Merki na necelých sto padesáti stranách, a to v rámci šestnácti podkapitol. Většinu z nich zakončuje shrnutí, stejně jako celou stať.
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Nedílnou a nutnou součást textu tvoří grafická znázornění rodové linie,
mapy a několik obrazových příloh. Teritoriálně je text zaměřen na oblast Moravy a Rakouského Slezska a z hlediska časového pak na období
od 13. až do 20. století.
Autor předkládá chronologický přehled dějin rodu s dvěma hlavními
mezníky – přelomem 16. a 17. století jako dobou významného rozkvětu
lichtenštejnského rodu a první polovinou 20. století, kdy Lichtenštejnové
ztratili majetky na území českých zemí. Výklad doplňují tři exkursy, řešící
otázky náboženství, jazyka a ženského elementu v rodové historii. Přestože
o dějinách Lichtenštejnů vzniklo ohromné množství odborné literatury,
považuji za jistou slabinu první stati minimální využití archivních pramenů.
Christoph M. Merki, stejně jako Josef Löffler, se přiznává k jazykovým barié
rám a české texty zohledňuje pouze v případě, že byly vydány v některém
ze světových jazyků (němčina, francouzština nebo angličtina) či do nich
byly přeloženy. Problém tedy představuje především produkce 20. století.
Obnovený zájem o dějiny šlechtických rodů roste teprve v posledních
desetiletích a přední badatelé vystupují na mezinárodních konferencích
a publikují v zahraničí, takže zásadní zdroje informací tohoto typu jsou
zahraničním autorům přístupné. Jinak je tomu ovšem s dějinami správy,
zejména s ohledem na badatelské počiny českých archivářů, agrárních
historiků a pracovníků místních muzeí, kteří v druhé polovině 20. století
zpracovávali fondy velkostatků a sepisovali hospodářsky orientované lokální
dějiny. Naopak přínosem Merkiho textu pro českého badatele jsou pasáže
zohledňující teoretická a metodologická východiska rakouské a švýcarské
historiografie.
Autor podává klasický výklad dějin rodu, ale zároveň je zasazuje
do obecného kontextu. Za významný podnět k zamyšlení považuji jeho
důraz na to, jak se rod etabloval na hranicích – teritoriálních i kulturních.
Christoph M. Merki se snaží neustále zohledňovat působení různorodých
vlivů na postoje příslušníků rodu. Zvláštní úvahu věnuje době vzestupu
lichtenštejnského rodu v 16. století, v němž se tradiční katolická šlechta,
s právem zvolit si víru podle svého svědomí, střetávala s náboženskými frakcemi a jednotliví členové rodu se museli přizpůsobovat sociálněpolitickému
prostředí, ve kterém žili. Autor poukazuje na dosud ne příliš zohledňovaný
fakt, že nejen vnější podmínky a ekonomické zájmy vedly některé členy rodu
ke změně vyznání, ale svou roli sehrál i vnitřní dynasticko-politický vývoj
rodu. Druhé poměrně zajímavé zamyšlení předkládá Christoph M. Merki
v souvislosti s 19. stoletím. Tehdy rod Lichtenštejnů dosáhl svého vrcholu
a zařadil se mezi crème de la crème habsburské monarchie. Zároveň však
jeho příslušníci značně podcenili ohrožení svého majetku v českých zemích
a nepřizpůsobili své podnikatelské aktivity dobovým trendům. Omezování
privilegií šlechty následně vyústilo v konfiskace, které značně zasáhly lichtenštejnskou majetkovou základnu právě na území bývalé České koruny.
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Znalost majetkoprávního vývoje tvoří nezbytný předpoklad pro studium správy, která se logicky stala tématem druhé stati. S rozmnožováním
rodinného majetku bylo nutné systematizovat funkční správní orgány,
a Josef Löffler se proto zabývá správními úřady a úředníky od nejvyšších (centrálních) kanceláří po správu lesů nebo průmyslových podniků.
Stopadesátistránkový výklad je rozčleněn do šesti větších celků, z nichž
první představuje teoretické vymezení pojmu správa a dějin správy, stav
výzkumu a metodiku. Druhá část shrnuje majetkové poměry Lichtenštejnů
v českých zemích. Následující tři podkapitoly pak tvoří páteř studie. Text
zakončuje shrnutí, přehled měr a měn a soupis použitých zdrojů informací.
Na rozdíl od předchozího textu autor využil většího množství archivního materiálu – především z fondů Rodového archivu vládnoucích knížat
z Lichtenštejna (Hausarchiv der regierenden Fürsten von Liechtenstein)
ve Vídni a Moravského zemského archivu v Brně –, což bylo při povaze
jeho výzkumu nezbytné. Velmi kladně lze hodnotit, že se autor vyrovnal
s moderními teoretickými přístupy k daným otázkám (teorie komunikace,
teorie implementace). Nazíráno jejich prizmatem by se dějiny správy měly
stát v ideálním případě součástí dějin komunikace a reflexí vztahu mezi
normou a jejím naplňováním. Autor však dodává, že dějiny správy nemohou
existovat bez přesné znalosti jednotlivých úřadů, a právě na tuto oblast
se zaměřil. S ohledem na množství archivního materiálu tedy rezignoval
na požadavek zkoumání správní praxe a omezil se na dějiny „vládnutí“.
Studie představuje správní aparát, jeho strukturu, rozsah úřednických
kompetencí a platové podmínky. Výrazněji se orientuje na období druhé
poloviny 18. století a první půle 19. století, zatímco výklad věnovaný dějinám správy v letech 1848 až 1945 je o poznání stručnější.
Celkově podává svazek Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století kompaktní pohled na dějiny lichtenštejnského majetku
na území Moravy a Rakouského Slezska. Dějiny správy vyložené Josefem
Löfflerem by se neobešly bez majetkoprávního vývoje naznačeného Christophem M. Merkim. Jedinečnost publikace, která je určena širší odborné
veřejnosti, spočívá v jejím tématu. V českém překladu jde o jeden z prvních
moderních badatelských počinů zkoumajících šlechtu optikou zhodnocování rodinného jmění a jeho správy.
Hana Sedláčková
*
Břetislav H o r y n a : Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu. Idea génia v Herderově filosofii dějin
Praha, Filosofia 2016 (Parva philosophica,
sv. XXV), 86 s., ISBN 978-80-7007-468-8
Text drobný rozsahem, ale velmi hutný, přibližuje na příkladu Herderových
básní o géniu budoucnosti a géniovi Ně-

mecka jednu z méně známých stránek jeho
filosofie dějin. Ve třech sevřených kapitolách se Břetislav Horyna zabývá postavením
básnictví ve vztahu k filosofii a k poznání
(či tvoření) skutečnosti v Herderově době,
proměnami pojmu génia v čase a prostředí
a nakonec úlohou básně a tvůrčího génia
ve filosofii dějin. Stručné závěrečné shrnutí
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vsazuje analýzy do širšího kontextu Herderova myšlení a vytváření německého národa
v poslední třetině 18. století.
Génius jako božský tvůrce, utvářející princip, který se realizuje v dějinách,
směřuje podle Herderovy filosofie dějin
k budoucímu a zatím neuskutečněnému
světu humanity, v němž se Němci stanou
jedním z řady evropských národů. Herder zde nezakládal výjimečnost Němců
ani jiného z národů: „Pokud však byl něčemu nebezpečný, pak právě nacionalismu,
rasismu, myšlení nadřazenosti a náboženské
výlučnosti, představě o vyšší morální ušlechtilosti, vzdělanosti, schopnosti spravovat svět
a lidstvo, určovat mu ideály a stanovovat,
co je správné, dobré, pravdivé  “ (s. 57–58).
Autorův překlad dvou zmíněných básní přichází v příloze. Břetislav Horyna
se neustále pohybuje na rozsáhlé ploše
filosofického myšlení, uvádí analyzované otázky do souvislostí od antiky (poiésis – mimésis) až po autory přítomnosti
a v koncentrovaném textu přináší řadu
podnětných postřehů. Kniha představuje
svým způsobem pendent k předchozímu
úspěšnému titulu Dějiny rané romantiky.
Tomáš Borovský
Pavel F a b i n i (ed.): Historik Josef
Kalousek. Historiografie, politika, kultura
a společnost druhé poloviny 19. století
České Budějovice – Praha, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
2016, 240 s., ISBN 978-80-7394-601-2 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta), ISBN 978-80-87782-61-3
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
Josef Kalousek je velmi zajímavá postava české historické vědy. Více než půlstoletí se pohyboval v nejvyšších vědeckých,
kulturních a politických kruzích české společnosti, kromě odborné činnosti se věnoval
publicistice, krátce byl i politicky aktivní
a v denících, které si vedl téměř celý svůj
život, nám zachoval řadu cenných postřehů
o sobě, své práci, svých názorech, ale také
o době, v níž žil. Přes tyto skutečnosti, které
by z Josefa Kalouska mohly činit poměrně
atraktivní badatelské téma, mu byla moderní českou historiografií věnována spíše
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okrajová pozornost. Právě vydaný sborník
tento dluh alespoň částečně splácí.
Do knihy bylo zařazeno celkem devět
příspěvků (původně referátů na konferenci
uspořádané k 100. výročí Kalouskova úmrtí), které se zabývají nejrůznějšími stránkami Kalouskova života a díla. Josef Kalousek
je zde představen především jako historik,
který i přes nevelký rozsah svého vlastního
odborného díla napsal několik zásadních
prací, dal důležité impulzy k rozvoji bádání
v hospodářských a sociálních dějinách a stal
se velmi plodným vydavatelem historických
pramenů, především ve funkci redaktora Archivu českého. Dále je přiblížena Kalouskova
novinářská činnost jednak ve staročeském
deníku Národ, který byl vydáván v šedesátých letech 19. století, jednak v revue Osvěta,
kam Kalousek od sedmdesátých let přispíval
svými recenzemi a polemikami. Opomenut
není ani Kalouskův poměr k české politice,
především jeho komplikovaný vztah k vůdcům národa Palackému a Riegrovi, s nimiž
se od šedesátých let osobně stýkal, a jeho
krátké vykonávání poslaneckého mandátu
v zemském sněmu na počátku osmdesátých
let 19. století.
Jednotlivé studie se vhodně doplňují a zvláště je nutné přivítat, že některé
nabízejí různé výklady téhož problému.
Konkrétně jde o texty Jiřího Štaifa a Bohumila Jirouška, kteří se zamýšlejí nad
vlivem Kalouska coby pedagoga a nad tím,
proč kolem něj nevznikla výrazná družina žáků jako v případě jeho univerzitního kolegy Jaroslava Golla. Obě stati jsou
velmi zajímavým příspěvkem k podobě
a fungování české historické obce na přelomu 19. a 20. století, ale také k zápasům
o vliv, které v ní tehdy probíhaly. Zejména
v Jirouškově studii, ve které je nastíněn
Kalouskův druhý život, je prostřednictvím
některých dobových souvislostí vysvětleno,
proč byl Josef Kalousek už ve své době, ale
stejně tak za první republiky v rámci převažujícího diskursu poněkud problematickou
figurou, což nakonec přispělo k tomu, že
byl částečně zapomenut.
Celkově lze říci, že všechny stati mají
vysokou úroveň a přinášejí nové a často velmi
cenné poznatky. Mnohé z textů navíc zasazují
Kalouskovu činnost do širších souvislostí
a na jeho příkladu sledují některé speciální

Z
otázky, například podobu volební kampaně
či mechanismy zakládání a fungování českých novin v šedesátých letech 19. století.
Nevýhodou oproti tomu je, že sborník už
ze své podstaty nemůže poskytnout kompaktní a hlubší obraz Kalouskovy osobnosti
a shrnutí významu jeho díla. Takový úkol by
mohla splnit pouze obsáhlá biografie. Vydaný sborník však přesvědčivě ukazuje, že Josef
Kalousek je dostatečně zajímavá osobnost,
díky které je navíc možné studovat a lépe
pochopit celou řadu společenských, politických a vědeckých procesů druhé poloviny
dlouhého 19. století. Právě v Kalouskově
případě by tak bylo možné napsat životopis
podobného významu, jaký má kniha o Jaroslavu Gollovi z pera Jaroslava Marka. Ani
zde by nemuselo jít o pouhou biografii, ale
o významný příspěvek k tehdejší době a jejím problémům, zvláště co se historiografie
týče. Velkou výhodou by v tomto případě
byla možnost sledovat cesty české historické
vědy z odlišné a v literatuře poněkud méně
akcentované perspektivy.
Pavel Máša
Jaroslav P á n e k : Historici mezi vědou a vědní politikou
Pardubice, Univerzita Pardubice 2016, 730 s.,
ISBN 978-80-7560-027-1
Objemná kniha přináší texty a dokumenty související s působením Jaroslava
Pánka v rozličných funkcích v posledním
čtvrtstoletí. Rozděleny jsou do pěti částí:
„Organizační základy činnosti historiků
na přelomu tisíciletí“; „Spory o dějiny“;
„Mezinárodní souvislosti české historiografie“; „Hodnocení humanitních věd“;
„Evropa na křižovatce“. Ty doplňují úvod
Petra Vorla, seznamy zkratek a ilustrací
(tj. fotografií autora a historiků, s nimiž se
setkal) a rejstříky. Většina článků byla tištěna v odborných časopisech či periodicích
typu Zpravodaj Historického klubu, výjimkou
je několik textů prvé části týkajících se navazování zahraničních kontaktů University
Karlovy v Praze. Najde-li se v budoucnosti
životopisec Jaroslava Pánka, má v této knize, jíž by možná s ohledem na její obsah
lépe odpovídal titul Historik ve vědní politice,
shromážděn bohatý a vskutku ilustrativní
materiál.
Tomáš Borovský
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Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů
z let 1614–1618 ve věci jejich sporu
s Karlem z Lichtenštejna
K vydání připravil Petr Kozák, Opava, Zemský archiv v Opavě 2015, 270 s., ISBN 978-80-87632-31-4
Červená kniha Opavského knížectví je
další z edičních počinů zpřístupňujících
písemnosti z fondu Slezský stavovský archiv, který je uložen v Zemském archivu
v Opavě. Ačkoliv bylo torzo této knihy již
několikrát publikováno, Petr Kozák poprvé
předkládá komplexní odbornou edici obsahující dokumenty z počátku vlády knížete
Karla I. z Lichtenštejna v Opavském knížectví. Tímto tématem se podrobněji zabývá
také profesor Radek Fukala ve svých publikacích Stavovská politika na Opavsku v letech
1490–1631, Slezsko – neznámá země Koruny
české a Silesia. The Society of Elites. Silesian
Dukes and Estates (1437–1740).
Červená kniha je důležitým pramenem
pro poznání způsobu uvažování a argumentace opavských stavů. Prezentuje písemnosti
týkající se jejich protestu proti jmenování
Karla I. z Lichtenštejna knížetem opavským.
Petr Kozák se ve svých analýzách neomezuje pouze na možnosti využití tohoto
dokumentu k historickému výkladu, ale
poukazuje i na alternativy bádání v regionálním a monarchistickém měřítku. Autor
v úvodní pasáži podrobil pramen detailní
vnější i vnitřní kritice, přičemž značnou pozornost věnoval osobnostem písařů, kteří se
na uspořádání dokumentu podíleli. V rámci
ediční poznámky také velmi podrobně definuje zvolený způsob transkripce pramene a popisuje použité transkripční normy
ve vztahu k jednotlivým jazykům písemností.
Edice pramene je doplněna podrobným regestem jejich obsahu. Nejen ten napomáhá výborné orientaci v písemnostech,
ale skvěle badateli poslouží i dvojí poznámkový aparát. První z nich se věnuje jazykovému přepisu písemností a umožňuje badatelům kontrolu provedených transkripčních
úprav. Druhý přináší vysvětlující poznámky a naplňuje ambici autora i vydavatele
přiblížit tyto dokumenty laické veřejnosti.
Tohoto cíle je zde dosaženo díky identifikaci osobností, včetně specifikace jejich
společenského postavení, charakteristice
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míst a případné aktualizaci místních názvů
a v neposlední řadě doplněním historického kontextu. Petr Kozák připojil i některé
starší písemné prameny, které byly použity
v argumentaci slezských stavů, ale nebyly
součástí tzv. Červené knihy.
Publikace Červená kniha Opavského
knížectví je prvním komplexním vydáním
tohoto zajímavého pramene, ve kterém se
autorovi podařilo spojit vědecký i popularizační záměr vydavatele. Edice poskytuje
pohled opavských stavů na počátky vlády
Karla I. z Lichtenštejna a prezentuje jednu
z hlavních linií, kterým badatelé zaměřující
se na tuto problematiku musí věnovat pozornost.
Vojtěch Drašnar
Řemeslná, manufakturní a tovární výroba ve městě Brně, na jeho předměstích
a v okolí. Podle údajů vceňovacích operátů stabilního katastru v první polovině
40. let 19. století (v rozsahu pozdější brněnské průmyslové aglomerace)
K vydání připravil Bohumír Smutný, Brno,
Statutární město Brno – Archiv města Brna
2016 (Brno v minulosti a dnes, supplementum
XXII), 130 s., ISBN 978-80-86736-48-8
Vceňovací operáty byly podkladem
pro výpočet pozemkové daně v rámci lokalit zapsaných v tzv. stabilním katastru.
Představují významný pramen, protože
jejich věcné údaje statistického charakteru
přinášejí řadu informací o charakteristice
jednotlivých obcí našich zemí. Lze je velmi
dobře vzájemně porovnat, jelikož se vztahují k celému území Moravy (nebo jiného
celku) a vznikly v poměrně krátké době,
totiž v průběhu čtyřicátých let 19. století.
Představují tak ucelený soubor informací
o stavu společnosti v době předbřeznové,
který je využitelný pro srovnání s prudce
se vyvíjejícími poměry v druhé polovině
století.
Autor zaměřil svůj zájem na vázané
knihy, tzv. katastrální odhadní operáty,
které jsou podle stanoveného schématu
rozděleny do 14 oddílů. Ty obsahují údaje o poloze obce a jejích hranicích, počtu
obyvatel, stavu dobytka, vodních poměrech,
komunikacích, rostlinných kulturách, rozloze půdy a její bonitě, struktuře pozemkové
držby a stavbách a přinášejí charakteristiku
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místní výroby. Právě poslední paragraf, shrnující údaje o řemeslné, manufakturní a tovární výrobě, autor využil pro jádro edice.
Ta tedy zahrnuje transkripci všech zápisů
tohoto charakteru z vymezeného prostoru.
Pro Brno, jeho předměstí a blízké okolí se
tímto počinem doplňují poznatky o stavu
industrializace ve čtyřicátých letech 19. století. Protože rozvoj průmyslové výroby byl
dynamickým procesem, vyznačujícím se nestálou proměnou podnikatelského prostředí, je souborný záznam informací k jeho časově vymezenému stavu neobyčejně cenný.
Editované přepisy příslušného (čtrnáctého) paragrafu vceňovacích operátů jsou
seřazeny abecedně podle dnešních názvů
předměstí. Struktura zápisů je členěna podle výrobních odvětví, přičemž se v nich
uvádí počet provozovatelů, továrníků (někteří jsou zachyceni jmenovitě) nebo mistrů
a také množství produkce. Velmi cenné jsou
informace o tom, do kterých zemí monarchie jejich výrobky směřovaly a odkud
získávali suroviny pro výrobu, stejně jako
o počtu zaměstnanců.
Edice sice postrádá poznámkový aparát, ale ten není nezbytný, neboť by rozhodně nebyl rozsáhlý. Text není třeba emendovat, protože je krasopisně zaznamenaný
a jazykové odchylky od současné němčiny
odpovídají tehdejšímu stavu jazyka a lokálním nářečním zvyklostem. Menší množství
reálií, které by bylo možné komentovat,
autor identifikuje v komentáři, který zařadil
za přepisy záznamů.
Komentář tak nahrazuje poznámkový
aparát, ale autor mu přisoudil i další funkci.
Kriticky v něm rozebírá údaje posledního
paragrafu vceňovacích operátů a uvádí je
do širších souvislostí. Nečiní tak ale v závislosti na struktuře editovaného textu, který
je s ohledem na výchozí pramen rozdělen
na lokality, nýbrž podle jednotlivých řemesel, charakteru pohonných sil nebo paliva.
Při jejich popisu pak sumarizuje údaje ze
všech dotčených míst, což mu umožňuje
představit řemeslnou výrobu na území
brněnských předměstí v souhrnu. Součástí komentáře je také tabulková část, v níž
jsou přehledně zpracovány statistické údaje
získané z edice.
Zájemce se však nemůže spoléhat pouze
na komentář, protože ten shrnuje hromadná

Z
data pro řemesla nebo odvětví. Nelze jej
použít bez textu edice, neboť jen ta přináší
konkrétní údaje o výrobci. Týká se to především podniků velkovýrobního charakteru.
V komentáři mohou být a jsou data pro
konkrétního výrobce rozepsána do několika
tabulek, čímž se poněkud ztrácí komplexnost
pohledu na daný podnik a jeho technologii.
To platí zejména v případě velkovýroben,
u nichž do technologického procesu pravidelně vstupovalo několika řemesel (pracovních postupů), přičemž jejich návaznost při
výrobě podnikatel zajišťoval vlastními silami.
Naproti tomu menší výrobny řemeslného
charakteru byly zaměřeny pouze na jednu
fázi výrobního procesu, tabulkami snadno
pojmenovatelnou. Stejně tak individuální
jsou rovněž údaje o pohonu a palivech.
Edice čtrnáctého paragrafu vceňovacích operátů, zaměřeného na evidenci
řemeslné, manufakturní a tovární výroby,
představuje ve svém celku velmi vítané doplnění obrazu industriálního rozvoje města
Brna a jeho předměstí, zejména proto, že
údaje dokumentují jeho stav v úzkém časovém období čtyřicátých let 19. století.
Zbyněk Sviták
Jan G e b a u e r mladší: Deník dekadentního intelektuála
K vydání připravil Martin Kučera, Praha,
Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2016, 108 s.,
ISBN 978-80-86142-54-8
Na první pohled se zdá, že by deník
Jana Gebauera mladšího (1884–1908), nadějného archiváře, historika a syna jazykovědce Jana Gabauera, mohl tvořit vhodný
pandán k deníkům Karla Ladislava Hofmana. Hofman i o osm let mladší Gebauer
patřili mezi Gollovy žáky, oba se cítili být
dekadenty a zemřeli předtím, než mohli
svoje vědecké dílo plně rozvinout. Přesto
jejich deníky úplně srovnatelné nejsou.
Vydavatel Gebauerových zápisků Martin
Kučera v doslovu oprávněně konstatuje,
že Hofmanovy deníky jsou svým rozsahem
i závažností bezesporu důležitější, což ale
neznamená, že Gebauerův deník si pozornost nezasluhuje.
Největší význam má tento pramen
pro studium dekadentního hnutí na přelomu 19. a 20. století a myšlení osob, které
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se k němu hlásily. V deníkových zápiscích nalezneme mnohé prvky typické pro
tehdejší dekadenty, například vyhraněný
individualismus, melancholii a emocionální rozjitřenost, pocit osamělosti a izolace
či obavy z ubývání sil a degenerace (své
i národa). Samozřejmě šlo do značné míry
o sebestylizaci (jak dokládají vzpomínky
Gebauerovy přítelkyně a osudové lásky
Kláry Hofbauerové-Heyrovské přiložené
na konci edice; podle ní Gebauer působil
při osobním styku odlišně, než by se mohlo
zdát z jeho deníků – byl veselý, plný života
a měl mnoho plánů do budoucna), nicméně
určitá melancholie byla Gebauerovi vlastní
a souvisela i s celkovou atmosférou fin de
siècle. Na deníku je zajímavé právě to, že
Gebauer tyto širší dobové souvislosti vnímal a byl si vědom jejich vlivu na svoji osobu a myšlení, díky čemuž si dokázal uchovat určitý nadhled a na dekadentní nálady,
včetně těch vlastních, se často díval s notnou dávkou ironie (například při popisu
toho, jak jeho cyničtí druhové ze studií před
Vánoci „změkli“ a rozjeli se oslavit svátky
společně se svými rodinami). V tomto ohledu jsou Gebauerovy zápisky významným
příspěvkem pro bližší pochopení různých,
často protikladných, rovin života tehdejší
dekadentní mládeže.
Gebauer však nebyl pouze dekadent,
ale také intelektuál, jak stojí v podtitulu knihy. Ačkoli je jeho deník v první řadě výpovědí o jeho citovém životě a historií jeho
lásek, jimž bylo společné, že „všechny byly
tak velké a tak marné a že se šlo z jedné do druhé  “ (s. 71), Gebauer v deníku zanechal i některé obecnější úvahy, například postřehy
k sociální otázce nebo úloze náboženství
v lidském životě. Velmi zajímavé jsou projevy Gebauerova vlastenectví a jeho úvahy
o tom, jak lze dekadentní pohled na svět
s láskou k vlasti propojit. Z hlediska historiografie jsou pozoruhodná zvláště jeho
hodnocení některých významných historiků
(například Jaroslava Golla, Maxe Dvořáka,
Thomase B. Macaulaye, Leopolda Ranka) či
názory o povaze historikovy práce obecně,
například tvrzení, že historik musí využívat
jak rozumu, tak i citu, pokud chce vytvořit
skutečně živý obraz minulosti.
Ačkoli jsou Gebauerovy myšlenky často
zajímavé, jedná se bohužel spíše o stručné
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a příležitostné postřehy než o hlubší zamyšlení. Výjimkou jsou pouze jeho obsáhlejší úvahy o Rusku a smyslu ruských
dějin, které psal v reakci na ruskou revoluci v roce 1905. Badatelé, kteří se zajímají
o reflexi Ruska a ruské revoluce v českém
prostředí, tak mohou v Gebauerových zápiscích nalézt cenné doplnění novinového
zpravodajství a komentářů, které přitom
samotný Gebauer ve svém deníku hodnotí
značně kriticky.
Na závěr nezbývá než vyjádřit lítost
nad tím, že k velmi zdařilé edici nebyly připojeny rovněž Gebauerovy novinové a časopisecké práce, aby bylo jeho rozsahem
nevelké literární dílo, a tím i naše možnost
poznat myšlenkový profil této zajímavé
osobnosti, pokud možno kompletní.
Pavel Máša
Daniel B o u š e k – Magdalena
K ř í ž o v á – Pavel S l á d e k
(edd.): Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2016 (Varia, sv. XLII), 314 s., ISBN 978-80-7308-598-8
Hebraistka a historička Jiřina Šedinová své loňské významné životní jubileum
symbolicky oslavila vydáním monografie
o renesančním židovském historikovi Davidu Gansovi (David Gans. Pražský renesanční
židovský historik. Praha 2016) a také překladem Gansovy kroniky Ratolest Davidova
(Gans, David: Ratolest Davidova. Z hebrejského originálu podle prvního vydání,
vytištěného roku 1592 v Praze, přeložila
a předmluvu napsala J. Šedinová; poznámkami opatřili D. Boušek a P. Sládek. Praha
2016). K oslavám se připojili i jubilantčini
žáci a přátelé, kteří jako výraz poděkování
za její vědeckou a pedagogickou činnost
sestavili sborník Dvarim meatim (Pár slov).
Tento svazek zasluhuje naši pozornost nejen díky vysoké úrovni otištěných příspěvků, ale i vzhledem k tomu, že se některé
texty zabývají Moravou.
Úvodní „Laudatio“ (s. 7–8) sepsal
Jaroslav Oliverius a následující příspěvky
jsou rozděleny do tří tematických okruhů.
V prvním z nich, s názvem Z židovských
kulturních dějin, předkládá Aleš Weiss
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pojednání „Poznání Boha ve filozofii Avrahama ibn ‘Ezry“ (s. 11–34), jehož prostřednictvím představuje dílo významného
španělského židovského myslitele přelomu
11. a 12. století. Milan Žonca navazuje textem „Několik poznámek k intelektuálnímu
profilu Avigdora Kary“ (s. 35–55). V něm
přibližuje tohoto učence a představitele
pražské židovské obce (zemřel 1439), který mimo jiné podal svědectví o pogromu
v Praze roku 1389. Příspěvky ze středověku uzavírá Daniel Polakovič popisem
středověkého vězeňského hebrejského
nápisu, který byl odkryt při renovaci Pražské věže ve Vysokém Mýtě (s. 57–62).
Následující stati spadají svým tématem
do období raného novověku. Pavel Sládek
se ve svém příspěvku (s. 63–96), jenž je
zkrácenou verzí původní anglické studie,
vrací k pražskému vydání díla Davida Ganse
Ratolest Davidova z roku 1592 a předkládá
některé nové způsoby jeho čtení. U tématu pražského hebrejského tisku zůstává
také Olga Sixtová, která přibližuje praxi
vydávání tzv. haskamot neboli rabínských
aprobací tisků do roku 1699 (s. 97–119).
Andrea Jelínková pak svůj zájem obrací
na Moravu a představuje „Tři málo známá
brněnská hebraika“ (s. 120–126), tedy tisky, které vznikly v Neumannově brněnské
hebrejské tiskárně mezi lety 1754 a 1756.
Markéta Pnina Younger následně srovnává právní postavení Židů v raněnovověké
habsburské říši se situací v říši osmanské
(s. 127–140), především s ohledem na postoje státu k židovskému právu, pozici Židů
před nežidovskými správními a soudními
orgány či naopak nežidovského obyvatelstva před židovským soudem. Přibližuje
ale také testamentární praxi a dokládá ji
i příklady z Moravy (Mikulov, Holešov,
Moravské Budějovice, Uherský Brod).
Martin Borýsek porovnává raněnovověká statuta moravských Židů 311 tak.anot
s obdobným legislativním textem Tak.anot
K.andi᾿a z řecké Kréty (s. 141–155). Velmi
zajímavý je článek Lenky Uličné „Policejní
řád pro moravské židovstvo: K pojmu jazyková apropriace“ (s. 156–162), v němž
autorka na základě paleografického a jazykového rozboru upozorňuje na souvislost statut moravských židů Šaj tak.anot
neboli 311 ustanovení z roku 1651 a Ge-
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nerálního policejního řádu pro moravské židovstvo z roku 1754. Iveta Cermanová pak
ve svém genealogickém pojednání přibližuje rodinu, především potomky židovského
učence a kronikáře Abrahama Trebitsche
z Mikulova (s. 163–172). Na závěr tohoto
prvního a nejobsáhlejšího oddílu Daniel
Boušek rozebírá první vědeckou publikaci
německého rabína, učence a duchovního
zakladatele moderního judaismu Abrahama Geigera (1810–1874), která však nebyla věnována judaismu samotnému, nýbrž
proroku Mohamedovi. Ve stati „Abraham
Geiger a židovská středověká protiislámská polemika: Was hat Mohammed aus dem
Judenthume aufgenommen?“ (s. 173–191)
osvětluje Geigerovo dílo, které bylo ve své
době průkopnické, a to nejen díky autorově znalosti judaismu a pobiblické rabínské
literatury, jíž se nedostávalo křesťanským
autorům zabývajícím se koránem.
Druhý oddíl nese název Židovská kultura v dialogu. Otevírá jej Marie Zahradníková studií „Českožidovské hnutí a pražský sionismus na přelomu 19. a 20. století“
(s. 195–210), Hana Keymanesch pak prostřednictvím stručného průřezu dějinami
židovského obyvatelstva v Gruzii od starověku po 20. století podává příklad dialogu kultur v mnohonárodnostním prostředí
(s. 211–220). Terezie Dubinová tento oddíl
zakončuje příspěvkem k regionální historii
rodiny Wahleových (s. 221–236), přesněji
řečeno k dějinám a genealogii pražské a jičínské větve této rodiny.
Poslední, třetí oddíl, s názvem Literatura a ideologie, obsahuje příspěvky Jana
Fingerlanda „Major Zeman bojuje se sionisty: Obraz Židů, sionismu a holokaustu
v normalizačním seriálu“ (s. 239–258),
Terezy Černé-Maizels „Vzpoura proti literárním konvencím. Problematika postmoderní prózy Joela Hoffmanna“ (s. 259–270)
a Julie Ginzberg-Ravinger „Z Babylónu
do země zaslíbené: Sionismus v irácké trilogii Eliho Amira“ (s. 271–293).
Osobní vyznání a vzpomínky pak v samotném závěru sborníku připojili Daniel
Mayer, Milan Macháček, Hana Frejková či
Hana Ulmanová. Publikaci uzavírá bibliografie prací Jiřiny Šedinové, kterou sestavil
Daniel Polakovič.
Pavel Kocman
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Martina S t e r c k e n
–
Ute
S c h n e i d e r (edd.): Urbanität. Formen der Inszenierung in Texten, Karten,
Bildern
Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag
2016 (Städteforschung, Reihe A, Bd. XL),
252 s., ISBN 978-3-412-22272-7
Termín Urbanität se do češtiny překládá obtížně; můžeme volit otrocké převedení
urbanita, které se zatím prosazuje, nebo neobratné městskost. Ekvivalent bychom však
měli hledat, neboť téma urbanity představuje jeden z rozvíjejících se proudů v bádání o městech. Jde ovšem o pojem, který
překračuje hranice historie k jiným oborům,
z čehož plyne jistá sémantická rozplývavost,
zvláště když se spojí s otázkou reprezentace
navenek, tedy s manifestováním urbanity
prostřednictvím rozličných obrazových
a textových prostředků.
Na problémy spojené s formami inscenování urbanity upozorňují vydavatelky
v úvodu, který přináší též obsáhlé shrnutí
literatury. Následujících deset příspěvků se
zabývá tématy od vrcholného středověku až
do přítomnosti. Gerhard Fouquet se zaměřil
na vybraná říšská města a jejich obrazové a textové reprezentace mezi pozdním
středověkem a raným novověkem, Frank
Rexroth se v podnětném článku věnoval
středověkému nazírání na Paříž jako město
vědy (vzdělanosti) a zároveň neřesti, vyplývající z „bohémského“ života intelektuálů. Gabriel Zeilinger obrátil pozornost
k vrchnostenským městům v Horním Alsasku z pohledu vrchnostenské diplomatické produkce, Pia Eckhart a Birgit Studt
se zabývaly spojením církevních koncilů
a města v městském dějepisectví v městech
Horního Porýní v 15. a 16. století a Tanja
Michalsky zase vyobrazením městského
řádu v raněnovověkých popisech Neapole.
Ferdinand Opll, jehož příspěvek završuje
blok věnovaný středověku a ranému novověku, se pokusil nastínit souvislost mezi
přestavbami vídeňského opevnění v 16. století a prvními kartografickými zobrazeními
městského půdorysu.
Do 20. století se přesouváme se studií
Jörga Schweinitze o dokumentárním filmu
Waltera Ruttmanna z roku 1927 Berlin –
die Sinfonie der Großstadt. Filmové příklady
nalezly své místo i v následující stati, v níž
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se Julika Griem pokouší propojit historizující bádání o městech se současnými sociálně- a kulturněvědními perspektivami.
Na to jistým způsobem navazuje příspěvek
Jense Martina Gurra o literárním modelování urbanity a urbánní komplexnosti. Stať
Enrica Chapela již stojí na pozicích urbanismu a uvádí nás do současného přemýšlení
o funkční podobě měst. Svazek uzavírají
rozsáhlá barevná obrazová příloha a nezbytné rejstříky.
Tomáš Borovský
Václav M e n c l : 5 městských reservací Jihomoravského kraje. Znojmo.
Jihlava. Telč. Mikulov. Kroměříž
K vydání připravili Aleš Flídr, Zdeňka Míchalová a Zdeněk Vácha, Brno, Národní památkový ústav 2016, 216 s., ISBN 978-80-87967-06-5
Rukopis Václava Mencla, který vznikl asi v polovině šedesátých let 20. století,
byl znám (nejen) v památkářských kruzích
delší čas, stejně jako skutečnost, že významné části jeho textu odborně nezastaraly.
Vzhledem k mnohým stavebním zásahům
v památkových zónách má nyní hodnotu
i dokumentační. Pro knižní publikaci jej
připravila trojice editorů, kteří text opatřili
rozsáhlým a kvalifikovaným poznámkovým aparátem. V něm jsou uvedeny odkazy na novější literaturu k pojednávaným
objektům a zmíněny interpretační posuny
v bádání za poslední půlstoletí od sepsání
Menclova textu (na poznámkách se podíleli ještě Zdeněk Čižmář a Lucie Krajčírová,
ovšem největší díl komentářů tvoří texty
Aleše Flídra a Zdeňky Míchalové; Zdeněk
Vácha pak sepsal drobný medailon Václava
Mencla na úvod knihy).
Menclův výklad jde od počátků zmíněných pěti měst, jež představují nejvýznamnější památkové rezervace někdejšího Jihomoravského kraje, až do období
romantismu, největší důraz je ovšem položen na dobu středověku a renesance (byť
autor přesvědčivě ukazuje, že tento pojem
je v prostředí našich měst problematický).
Mencl obdivuhodným způsobem skloubil
důraz kladený na charakteristické stavební prvky a detaily s nastíněním obecných
tendencí a poměrů. Pozornost věnuje urbanistickému utváření nejstarších měst-
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ských jader a sakrálním stavbám do uzavření městského areálu hradbami a poté se
zabývá jednotlivými objekty podle doby,
do které klade vznik jejich jednotlivých
částí. S jedním domem či kostelem se tak
čtenář setkává na různých místech, text si
ovšem díky stylistickým schopnostem autora zachovává ucelený charakter a nerozpadá
se do mikrohesel o pojednávaných památkách. Velkou přednost výkladu představuje
Menclovo uvažování o profánních stavbách
z hlediska jejich funkce, potažmo funkce jejich částí ve vztahu k celku objektu. Jakkoli
část Menclových postřehů novější výkumy
revidovaly a někdy podstatně opravily (kupříkladu jeho interpretaci jihlavských halových domů jako jakýchsi soukenických
obchodních domů), uchovává si práce stále badatelskou hodnotu. Ta je podtržena
kongeniální grafickou úpravou, díky níž se
čtenáři dostává do rukou kniha kultivovaná
a elegantní vzhledem i obsahem.
Tomáš Borovský
Norma U r b a n o v á – Barbora
K o s o v á – Ľubica S z e r d o v á - V e ľ a s o v á (edd.): Levoča
Bratislava, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – SLOVART 2016 (Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, zv. III), 679 s.
ISBN 978-80-556-2449-5
Třetí díl edice Národné kultúrne pa
miatky na Slovensku přináší objemný svazek věnovaný Levoči. Největší část textu
zabírá uměleckohistorická topografie památkového jádra města. Té předcházejí
menší kapitolky věnované sumarizaci archeologických výzkumů v katastru Levoče,
náčrtu dějin města dovedeného až do přítomnosti, důležitému shrnutí hlavních momentů urbanistického utváření a nakonec
poznámkám k uměleckohistorickému vývoji
Levoče, které nastiňují obecný rámec pro
následná hesla, zabývající se jednotlivými
objekty.
Vlastní topografie je koncipována
ustáleným způsobem a vychází od veřejných staveb, tedy od opevnění a radničního
areálu (vzhledem k tomu, že hesla se řídí
Ústředním seznamem památkového fondu, mají své samostatné menší heslo vedle
nemovitých památek i dochované zvony
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a mobiliářové jednotky). Po nich přicházejí
stavby sakrální, kde se pochopitelně věnuje
největší prostor chrámu sv. Jakuba s následnými hesly pojednávajícími o jednotlivých
oltářích, epitafech a dalším mobiliáři. Velmi podrobně jsou pojednány také původní
klášter minoritů (později jezuitský) a druhé
působiště minoritů u někdejšího špitálu sv. Ducha, evangelický kostel a poutní
bazilika na Mariánské hoře. Od sakrálních
staveb přecházíme k měšťanským domům
v historickém jádru města. Podrobná hesla
o jednotlivých domech zmiňují nejstarší
doložené majitele, rekonstruují stavební
vývoj domu a popisují dochované stavební
prvky a výzdobu. Závěrem se dostáváme
k objektům, jež by možná logičtěji mohly
být zařazeny k stavbám veřejným (zbroj-
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nice, škola či župní soud) nebo sakrálním (evangelický hřbitov). Knihu uzavírá
seznam pramenů a literatury a rejstříky.
Jakkoliv by odborný čtenář uvítal u jednotlivých hesel alespoň v jejich
závěru výběrový soupis odkazů na prameny a novější literaturu, představuje uměleckohistorická topografie Levoči dílo v mnoha
ohledech příkladné. Text hesel zachovává
nezbytnou informační hutnost, ale zároveň je čtenářsky vstřícný, bohatý obrazový
doprovod kombinuje kvalitní fotografie
současného stavu s archivními dokumenty,
jež ilustrují stavební vývoj a dřívější podobu objektů. Levoča tak může být inspirací
pro obdobné zpracování památkově cenných českých a moravských měst.
Tomáš Borovský
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Středověk a raný novověk
Roman L a v i č k a et al.: Královská založení na jihu Čech za vlády
posledních Přemyslovců
České Budějovice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2016 (Miscelanea, sv. XIII), 336 s., 3 barevné mapky +
201 barevných a černobílých vyobrazení, mapek, plánů, rekonstrukcí, ISBN
978-80-85033-74-8
O daném tématu toho bylo napsáno v posledním půlstoletí mnoho,
předkládaná publikace však dokazuje, že rozhodně nešlo o slova poslední.
Její autoři ukázali, že vhodnou kombinací údajů z dávno známých písemných pramenů, případně jejich nových interpretací, a starších i nejnovějších
poznatků archeologických a stavebněhistorických výzkumů lze vytvořit
nový a přitom komplexnější obraz zakladatelských počinů ve významném
regionu jižních Čech. V něm nedošlo k faktickému využití a regeneraci
starých správních center, jakými byly Chýnov, Doudleby i Netolice, ale
k založení nových zeměpanských správních a mocenských středisek, ať
již v podobě kamenných hradů, nebo městských organismů s výraznou
samosprávní funkcí.
Začněme atypicky závěrečnou kapitolou, s názvem „Český lev
a vítkovská růže“ (s. 285–301), v níž Lukáš Reitinger na základě důvtipného řešení ukazuje skutečný vztah královské moci a větví významného
a ambiciózního rozrodu Vítkovců. Upozorňuje na starší, často nicméně
akcentovaný názor na založení Českých Budějovic a kláštera Zlaté (původně Svaté) Koruny jako vztyčení jakýchsi klínů a bašt proti vítkovské
rozpínavosti. Předpokládané latentní nepřátelství Vítkovců vůči českému
panovníkovi a postupná protiprávní „privatizace“ pohraničního hvozdu
členy rodu neodpovídají podle uvedeného autora realitě, což dokazuje
četností vzájemných kontaktů a angažovaností Vítkovců v královských
úřadech a na dvoře Přemyslovců v druhé půli 13. století. Nejde jen
o Voka z Rožmberka, Přemyslova věrného úředníka a dvořana, či jeho
syna Jindřicha, nejvyššího komorníka za vlády Václava II., ale kupříkladu
také o pány z Hradce za časů obou uvedených vládců. Stejně pozitivně lze
posuzovat vztah starších generací pánů z Krumlova k Přemyslovcům a vše
pak ukazuje na nesporné přecenění revolty vedené Závišem z Falkenštejna
na sklonku života Přemysla Otakara II. či ozbrojené opozice po Závišově
zatčení na konci roku 1288. Lukáš Reitinger se postupně vypořádává se
všemi argumenty dříve používanými jako důkazy trvale napjatých vztahů
panovníka a Rožmberků či Krumlovských. Přínosně také rekonstruuje hra-
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nice mezi statky Vítkovců a krále a ukazuje jejich stabilitu a oboustranné
respektování v době 13. století. To se týká i kolonizačních aktivit pánů
z Krumlova, kteří ponechali stranou blízký a příhodný zeměpanský újezd
Boletice a své osidlovací aktivity začali rozvíjet v šumavském předhůří
s centry ve Světlíku, Frymburku a zřejmě i Vítkově Kameni (důvodným
se jeví ztotožnění predikátu Voka ze Strunkovic/Krumlova „de Fridlant“
právě s Frymburkem). Dále je objasněna role Čéče z Budějovic, s nímž král
směnil území vhodné k založení města, patrně za rozestavěný hrad Velešín
s příslušenstvím, a Bavora II. ze Strakonic, Přemyslova zetě, který obdržel
menší část statků náležejících původně k Velešínu. Přemysl Otakar II. tedy
nemusel, jak uzavírá autor, obkličovat majetky Vítkovců, aby zamezil jejich
rozpínavosti, protože ony již královským zbožím obstoupeny fakticky byly.
Jihočeská založení lze ve skutečnosti chápat jako cílevědomé a intenzivní
posilování královské domény, podobně jako v jiných krajích, budované
na principech odlišných od těch, které fungovaly ve starším období.
Tím ovšem Lukáš Reitinger nabídl (a argumentačně doložil) podstatně revidovaný rámec královských založení v uvedené oblasti, odlišný
od dosud převládajících názorů; na jeho základě lze posuzovat nejen proměny jižních Čech, ale obecně majetkové přesuny v době vlády Přemysla
Otakara II. adekvátnějším způsobem. Postup Vítkovců do podhorských
oblastí se nepochybně děl legálně, podobně jako v případě jednotlivých
větví Markvarticů a Ronovců, které kolonizovaly srovnatelná území v severních Čechách, či pánů s erbem zubří hlavy nebo Tasovců na Vysočině.
Bohužel není znám mechanismus majetkových přesunů této půdy mezi
králem a uvedenými šlechtickými rody, protože akty nebyly podchyceny
listinně; jisté je pouze to, že šlo o předání do svobodné dědičné držby.
Ani Roman Lavička nepřichází v případě založení Českých Budějovic
s potvrzením starších tezí o nuceném vyvlastnění či o jakémsi „právu nucené směny“, které snad mělo být domácí právní zvyklostí, byť uvedený
Žemličkův konstrukt v podstatě akceptuje („S vidinou na založení města
panovník postupně získával pozemky na základě královského regálu a z tzv. ‚práva nucené směny‘, jejímž cílem bylo právní vyčištění území od majetkoprávních
nároků pozemkových vlastníků a v oblasti působících institucí  “, s. 220). Čéčovi
z Budějovic (Budivojovic) se za (Staré) Budivojovice nepochybně dostalo
dostatečné náhrady v podobě rozestavěného královského hradu Velešína
a příslušných vesnic, jak autor ostatně uznává, podobně jako král odškodnil
jiné držitele, s nimiž směnil některé statky v okolí nové lokace. To vše se
dělo na základě zemského práva a před zemským soudem, otázkou však je,
nakolik byl vyvíjen na příslušné osoby či instituce jistý nátlak; ze strany krále
mohlo totiž jít o korektní jednání a není důvod k apriornímu podezření
z „vynucování“ a k vytváření právní kategorie „práva nucené směny“, která
ve skutečnosti neexistovala. Šlo o obchodní transakce v rámci stávajícího
právního systému, podobně jako dnes stát nebo příslušné firmy vykupují

141

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

či směňují vhodné pozemky pro zbudování průmyslové zóny (bez ohledu
na to, že především stát se snaží získat půdu s minimálními náklady a firmy
naopak často vyplácejí za pozemky značně vysoké částky). Panovník neměl
na takové směny automatický nárok ani z hlediska výkonu regálu, ani jako
nejvyšší vrchnost monarchie (poněkud komplikovanější to bylo u klášterů,
u nichž držel zakládací práva).
První z lokalit, jíž se autoři věnují, je hrad Zvíkov, ve 13. století často
nazývaný Klingenberkem. Za nejstarší část považují tzv. Hlízovou věž ze
čtyřicátých let 13. století, na niž měla podle původního konceptu navazovat
dvě palácová křídla. Počátek druhé stavební fáze náleží již prvním létům
vlády Přemysla Otakara II., kdy došlo k přehodnocení původní jednodušší
koncepce, aby nový složitější záměr nabídl větší obytnou i reprezentační
plochu. Tato etapa je spojena s osobou purkrabího a lokátora Hirza, který
se podílel také na realizaci dvou městských založení, totiž Písku a Českých
Budějovic. Vlastní písecký hrad byl vybudován hutí, jež realizovala také
hrady Zvíkov a Myšenec. Podle autorů měl na jihozápadní straně v nárožích válcovou a hranolovou věž a uprostřed užší, severovýchodní strany
s jedním zalomeným nárožím průjezdní hranolovou věž. Uvedené poznatky
zpochybňují starší přiřazení hradu k tzv. středoevropským kastelům, které
jako typologickou skupinu pro české země prosazoval Tomáš Durdík.
U farního kostela Narození Panny Marie autoři konstatují jeho vazbu nejen na rakouskou cisterciáckou architekturu, ale též na minoritský chrám
ve Steinu a dominikánský kostel v sousední Kremži. Velmi přínosným je
také zjištění, že v Písku byly již v počátečních desetiletích budovány zděné
podsklepené domy, což je důkazem významu této panovnické lokace. Město
se ostatně stalo centrem Prácheňského kraje.
Specifickou lokalitu představuje hrad v dnešním Táboře, jehož relikty
jsou dochovány (především válcová věž zvaná Kotnov) a který začal být
budován také v době vlády Přemysla Otakara II., patrně v souvislosti se
sousedním městským založením (Hradiště). Autoři probírají diskusi věnovanou typologickému určení hradu, oscilujícímu mezi hradem s obvodovou
zástavbou, tzv. francouzským kastelem a tzv. kastelem středoevropského
typu, aniž docházejí k jednoznačnému závěru. Šlo o poměrně rozsáhlý
nepravidelný areál s dvěma válcovými věžemi (bez flankovací schopnosti)
na ostrožně nad řekou Lužnicí a Tismenickým potokem a dvěma hranolovými věžemi přivrácenými k městu, palácem a další obdélnou kamennou
stavbou zevnitř obvodové zdi. Nepochybné omezení při poznání objektu
představuje absolutní absence písemných pramenů pro přemyslovskou
dobu a značnou část lucemburského období.
Důkladně jsou probrány písemné prameny vypovídající o založení
kláštera Svatá Koruna a jeho vazbách na rakouský Heiligenkreuz, včetně
zisku trnu z Kristovy koruny právě z tohoto mateřského řeholního domu.
Některé úvahy poněkud zasahují do hájemství fantazie, jako například
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snaha spatřovat v šestilistých kvítcích, jimiž je poseta čabraka Přemyslova
koně na třetím a čtvrtém typu jeho pečeti, růže jako symbol Panny Marie
v elitním prostředí (podle Vladimíra Denksteina) či dokonce odraz králova
dobrého vztahu s řádem Špitálu Panny Marie Jeruzalémské, tj. s německými rytíři (podle Karla Maráze). Takové symbolické vyjádření skutečně
existuje – na počest řádu si král po dobu tažení do Pruska změnil barvy
českého lva (černý ve stříbrném poli) a na hruď mu položil zlatý řádový
křížek. Tedy symbolika všem jasná, transparentní, nikoli pokoutní, jako
v případě kvítků na čabrace. Celkově jde však o velmi přínosný pohled
na počátky cisterciácké fundace, podobně jako je seriózně a přehledně
pojednán její stavební vývoj, který po zničení kláštera Vítkovci zaštítil
evidentně sám Václav II.
Následující kapitola je věnována již několikrát zmiňované lokaci
(Českých) Budějovic. Sám vlastník původních Budivojic Čéč se psal
podle této vsi až do roku 1270; autor Ladislav Čapek zde přijímá názor
Marcina Rafała Pauka, že nejde o stejnojmenného králova číšníka a soudce
(pro danou dobu není vhodné označovat jej jako dvorského soudce, byť
k tomu může terminologie svádět; neexistoval totiž dvorský soud, ale šlo
o zemského, později nejvyššího soudce), přičemž předkem obou by mohl
být Čéč ze Železnice vystupující na konci 12. století. Aktivní jako lokátor
zde byl opět Hirzo. Užitečné je srovnání s dalšími časově srovnatelnými
založeními, jakož i charakteristika městské sítě, jejíž půdorys předpokládá solidní praktické znalosti zeměměřičství. Dále je pojednáno o dvou
kostelích, městském (z neznámých důvodů se ztrácí označení „farní“)
sv. Mikuláše a dominikánském Obětování Panny Marie, včetně přilehlého
řádového konventu. Na místě jsou i úvahy o možnosti vybudování hradu,
nicméně tento záměr zřejmě neexistoval; zde lze srovnávat kupříkladu
s Uherským Hradištěm (v obou případech se relativně nedaleko takové
stavby nacházely: Hluboká/Froburk a Buchlov).
Předkládaná kolektivní monografie ukazuje dobře možnosti interdisciplinárního výzkumu a neustálou nutnost pokládat nové otázky týkající se
i zdánlivě notoricky známých skutečností. Za velmi ilustrativní lze označit
trojrozměrné rekonstrukce uvedených objektů, stejně jako je nutné pochválit výběr fotografií. Publikaci lze označit po všech stránkách za zdařilou.
Libor Jan
Peter Ž a r n o v s k ý (ed.): Husiti a bratríci na Slovensku
Červený Kláštor – Kežmarok – Stará Ľubovňa, Múzeum Červený Kláštor –
Múzeum v Kežmarku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 2016,
208 s., ISBN 978-83-7490-925-9
Konferenční sborník Husiti a bratríci na Slovensku je, pokud vím, teprve
druhou publikací tohoto typu (po sborníku Husiti na Slovensku. Lučenec
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2001), která přináší příspěvky k tématu Slovenska v období husitské revoluce a jejího ohlasu. Jde o výsledek jednání mezinárodní konference
uspořádané třemi slovenskými muzei – v Červeném Kláštoru, Kežmaroku
a Staré Ľubovni – ve dnech 14.–15. října 2014 v národní kulturní památce
kartuziánský klášter v Červeném Kláštoru. Sborník obsahuje celkem deset
příspěvků historiků, archeologů, historiků umění, památkářů a teologů.
V úvodu tři ředitelé výše zmíněných muzeí – Jana Sofková, Erika
Cintulová a Dalibor Mikulík – mimo jiné připomněli, že kartuziánský klášter v Červeném Kláštoru (dříve označován podle Lechnice), místo konání
konference, se stal podvakrát cílem útoku husitů, a to v letech 1431 a 1433.
Po úvodu je jako první otištěna stať doc. PhDr. Vladimíra Segeše, PhD.,
s názvem „Hlavné črty stredovekého vojenstva so zreteľom na husitov
a bratríkov“. Autor představil vývoj pozdněstředověkého vojenství od doby,
kdy převažovala těžká rytířská jízda (do přelomu 13. a 14. století), přes
následující éru pěchoty, která se prosadila zprvu v Nizozemí a Švýcarsku,
až po první využití žoldnéřů v podobě německých lancknechtů a italských
kondotiérů ve 14. a 15. století. Ze žoldnéřských jednotek začaly v 15. století
vznikat první stálé armády ve Francii, Burgundsku a Uhrách. Do tohoto
vývoje zasáhlo inovativně husitské vojenství využitím vozové hradby
a efektivní organizací různých druhů vojsk, především pěchoty a dělostřelectva. V závěru autor charakterizuje pět husitských výprav na Slovensko
v letech 1428, 1430, 1431, 1432 a 1433 a rovněž čtyři bratřická období
od rozmachu jejich vojenské demokracie v letech 1453–1458 po postupný
úpadek v obdobích let 1458–1462, 1462–1465 a 1465–1467.
Pohled z české strany představil PhDr. Jiří Jurok, CSc., v příspěvku
„Vyzařování moravského husitství do Slezska, Rakouska a Slovenska“.
V něm po charakterizaci moravského husitství a jeho rozdílů oproti husitství v Čechách přiblížil vývoj husitské revoluce na Moravě do roku 1427
a působení zahraničních polsko-litevských husitů kolem litevského knížete
Zikmunda Korybuta a moravských šlechtických husitů z okruhu Jana
Tovačovského z Cimburka, stejně jako tažení husitských městských svazů
na Slovensko. Autor využil především několika pramenů, které nově objevili čeští a slovenští historikové. Ty například potvrzují obsazení Uničova
a Kroměříže husity v roce 1423, kdy tu navrhovali disputaci o čtyřech
artikulech, a datují výpravu Jana Tovačovského do Přerova, Hranic a Oder
před 14. únor 1427, kdy zde podle listu knížete Přemka Opavského již
působily posádky kacířů. Stejně tak dovolují zařadit dobytí Trnavy Blažkem
z Borotína a Skalice Janem z Vrbna v roce 1432 mezi úspěchy moravských
husitů, neboť oba podle nově nalezených listů úzce spolupracovali s Janem
Tovačovským při útoku na Bratislavu v letech 1433–1434. Ve vztahu k pohusitskému období autor upozornil na podporu Jana Jiskry z Brandýsa ze
strany českého krále Jiřího z Poděbrad nejpozději od roku 1452, na činnost
Jana Čapka ze Sán jako vůdce polského vojska a na postupné formování
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oddílů bratříků z jejich vojsk. Bratříci sice někde nadále přijímali podobojí,
ale nelze je již hodnotit jako protifeudální bojovníky, ale naopak jako jakési
pohusitské lapky.
Speciálním tématem se zabýval Mgr. Martin Ilečko v příspěvku
„Architektúra Spišského Podhradia v období husitských a bratríckých
nepokojov. (Vežový dom ako historický prameň)“. Předmětem jeho stavebněhistorického rozboru se stal jeden z tzv. věžových domů, jež v městě
Spišské Podhradí nahrazovaly neexistující městské hradby. Na základě
dendrologického rozboru střešních trámů v přízemí datoval autor pokácení stromů a vznik stavby do let 1322–1355. Neopevněné město Spišské
Podhradí, ležící mezi Spišským hradem a Spišskou Kapitulou, se poprvé
připomíná v listině krále Bély IV. z roku 1249. V následujícím příspěvku
se spojila historička s archeoložkou při popisu archeologických výzkumů
v Kežmaroku a dobytí města husity, jiskrovci a bratříky. Příspěvek je dílem
PhDr. Nory Baráthové a Mgr. Marty Kučerové a nese název „Husiti, Bratríci,
Jiskrovci a Kežmarok“. Kežmarok, poprvé připomínaný v roce 1251, husité
obsadili koncem dubna a v květnu 1433. Přitom zajali probošta Jiřího
i městskou radu a poničili kostel sv. Michala na kopci mimo městské
hradby a kostel sv. Alžběty, na jehož místě vznikl v letech 1461–1465
městský hrad. Podle daňového soupisu z roku 1434 v celém městě zůstalo
asi 40 % pustých domů. Po dřívějších archeologických výzkumech v kostele sv. Michala a v okolí kostela sv. Alžběty archeoložka Marta Kučerová
podnikla výzkum měšťanských domů na Hlavním náměstí. Kromě husitů
obsadil Kežmarok Jan Jiskra z Brandýsa, a to v letech 1441–1462. Z jeho
období je znám list uherských prelátů a baronů o podávání podobojí
na Spiši a Šariši v roce 1449.
Nový kritický pohled na husitské období na Slovensku přinesl
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ve stati „Levoča, Topoľčany a Žilina. Tri
kauzy husitských vojen na Slovensku“. Autor odmítl připsat vypálení Levoči
v roce 1431 husitům, přičemž ale nevysvětlil skutečnost, že barokní kroniky
znají jméno husitského vůdce Dobeše Puchaly (Pukaly), jenž se v tom roce
pohyboval v Krakově. Vyloučil také přítomnost husitské posádky v Žilině
roku 1434. Ta opravdu výslovně doložena není, nicméně výpad Fridricha
z Ostrogu je zaznamenán právě z Žiliny, takže alespoň krátce Fridrich musel město držet. Naprosto lze s autorem souhlasit pouze v třetím případě,
a sice že není nijak doložena husitská posádka v Topoľčanech roku 1431,
ale až v roce 1433.
Obšírný přehled husitské ideologie a teologie podal doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., v příspěvku „Základné aspekty husitskej teológie“. Postupně pojednal o životě mistra Jana Husa, jeho teologické nauce, jeho učení
o transsubstanciaci a o církvi, o vybraných heretických článcích Jana Husa
v Kostnici, o teologii jednotlivých husitských stran a o hlavních teologických
rozdílech mezi pražany a tábority. V Husově teologické nauce správně
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poukázal na jeho návaznost na bibli, učení řady církevních teologů (včetně
církevních otců) a především Jana Viklefa. Uvedl rozdíl mezi Viklefovým
zastáváním remanence církevní svátosti (tj. neproměnění chleba a vína
po posvěcení v Kristovo tělo) a Husovým názorem na danou otázku. Hus
proměnu v Kristovo tělo, a tedy transsubstanciaci zastával, i když údajně ne
až tak jasně. Ve vztahu k Husovu učení o církvi autor opět správně vyložil
především jeho predestinační nauku o neviditelné církvi v čele s Ježíšem
Kristem a tezi o podmíněné poslušnosti vůči vrchnosti ve stavu smrtelného
hříchu. Jestliže se taková vrchnost chová hodně, tj. spravedlivě či dobře, je
jí možno podle Husa poslouchat, zatímco Viklef jasně proklamoval neposlušnost vůči vrchnosti ve stavu smrtelného hříchu. Přínosné je i otištění
39 Husových heretických článků z Kostnice ve slovenštině a latině. Také
rozdíl mezi teologií pražanů a táborů je podán vcelku správně; táboři neuznávali víru ve svaté, zpověď i očistec a odmítali sloužit mše v ornátech.
Nicméně autor se v rámci svého příspěvku dopustil několika chyb. Husovo
narození se již neklade do roku 1369, ale spíše do roku 1371, a vyvráceno
je již Husovo rektorství na Karlově univerzitě v letech 1402–1403 (zůstává
v letech 1408–1409). Autor nesprávně píše o Matěji Milíčovi místo o Janu
Milíčovi z Kroměříže, husitské strany orebiti a sirotci jsou jedno a totéž,
byť sirotci navázali na orebity po roce 1424, poděbradská jednota není
záležitostí husitské revoluce, ale až pohusitského období, pražané rozhodně
nepatřili k nejradikálnějším husitům apod.
Mgr. Peter Harčár ve své stati pojednal o „Bratríckých pevnôstkach
na východnom Slovensku“. Zaměřil se nikoliv na hrady a větší pevnosti, ale
na menší pevnůstky („fortalicium“) se zdmi většinou z nasucho kladených
kamenů nebo v podobě dřevozemních staveb. Konkrétně se v příspěvku
zabýval devíti pevnůstkami: Chmeľov – poloha Zadňa hura, Mrázovce – poloha Hradzisko, Nižný Tvarožec – poloha Hrádok a Zámčisko, Studenec –
poloha Margecianka, Veľký Lipník – poloha Virkolačka, Kvetnica – poloha
Zámčisko, Rožňava – městský hřbitov, Žehra – Spišský hrad, Haligovce –
jeskyně Axamitka. U každé lokality autor pojednal o její historii a všech
archeologických výzkumech, přičemž u poslední z nich vyloučil osídlení
v 15. století. Naopak na třetím dolním nádvoří Spišského hradu určil uprostřed bratřického tábora dřevěnou pevnůstku jako velitelské sídlo Jana
Jiskry. Pevnůstky údajně mohly mít posádky od 50 do 300 mužů. Je jen
škoda, že autor nepublikoval mapu 62 bratřických lokalit na Slovensku,
kterou představil na konferenci.
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., a PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.,
se ve svém příspěvku zabývaly „Problematikou husitského a bratríckého
hnutia v malokarpatskom regióne a jeho vplyve na formovanie národnej
a jazykovej identity“. Celkově pojednaly o čtyřech husitských výpravách
na západní Slovensko, přičemž prvé dvě (z let 1428 a 1430) charakterizovaly jako demonstraci husitské síly a zbývající dvě (z let 1431 a 1432)
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naopak jako dobyvačná tažení, během nichž byla obsazena města Skalice
a Trnava. Autorky doplnily některé starší studie informacemi z trnavských
a bratislavských pramenů, například o zajetí několika husitů z Trnavy
17. května 1434 lidmi ze Sološnice a Horných Orešian. Na druhé straně
zopakovaly některá chybná a dávno překonaná tvrzení, kupříkladu že
husitská propaganda působila především na chudé vrstvy venkovského
a městského lidu a že počešťování měst v českém státě přineslo až husitství.
V závěru se v souvislosti s poslovenštěním měst v pohusitském období
na Slovensku dotkly rozšíření slovakizované češtiny (bibličtiny) a rozvoje
západoslovenského dialektu (údajně od 11. a zejména 13.–14. století) jako
základu spisovné slovenštiny Antona Bernoláka.
Speciálně Janem Jiskrou se zabýval příspěvek Mgr. Moniky Tatárikové
s názvem „Ján Jiskra z Brandýsa a hornouhorské mestá v procese obsadzovania územia Slovenska“. Autorka vysvětlila příchylnost především
banských měst, dále měst východního Slovenska a Bratislavy ke královně
Alžbětě a Janu Jiskrovi. Podle ní za touto orientací slovenských měst
stály jejich obchodní zájmy o kontakty s Prahou, Vídní a Brnem a naopak
konkurence ze strany polského Krakova, dále nabídnutý podíl na politické
moci a udělování četných privilegií i užší vztah německého patriciátu k lucemburské a habsburské dynastii. Autorka přiblížila pouze první období
Jana Jiskry na Slovensku, konkrétně v letech 1440–1444; Jiskra však
na Slovensku pobýval snad již od doby Zikmunda Lucemburského a královna Alžběta jej výslovně jmenovala kapitánem měst Kremnice, Košice,
Bardějov a Levoča, správcem Zvolenu a šarišským županem.
V posledním příspěvku, s názvem „Okres Stará Ľubovňa v odbornej historickej spisbe (vo fonde Ľubovnianskej knižnice)“, pojednala
Mgr. Elena Vranovská o místní vlastivědné literatuře. Ačkoliv okres Stará
Ľubovňa existoval v letech 1923–1960 a od roku 1968 je správní jednotkou
dodnes, Městská knihovna ve Staré Ľubovni byla určena jako okresní až
1. srpna 1968. Samotné bibliografické oddělení v ní vzniklo až v roce 1970
a teprve po roce 1989 začalo vycházet množství místní vlastivědné literatury. Mezi její vydavatele se zařadily Spišský dějepisný spolek (Spišský
dejepisný spolok), vzniklý v Podolinci roku 1992, a Ľubovnianské muzeum
ve Staré Ľubovni (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), které
od roku 1999 pořádá vědecké konference a spolu s Oblastním muzeem
v Novém Sadci (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) vydává od roku 2006
časopis Sandecko-Spišské zošity.
Sborník Husiti a bratríci na Slovensku podstatně rozšířil dosavadní znalosti o husitském a bratřickém období na Slovensku. Přináší jak syntetické
studie shrnující důležité otázky tohoto období, tak analytické příspěvky
s cennými doplněními.
Jiří Jurok
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Veronika Č a p s k á : Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové,
textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství
Dolní Břežany, Scriptorium 2016, 326 s., ISBN 978-80-88013-33-4
Pro českou i zahraniční historiografii byl aristokratický rod Šporků
vždy poměrně lákavým tématem. Drtivá většina prací se ovšem soustředila
na osobnost Františka Antonína Šporka a dění kolem zámku a lázní v Kuksu.
Historička s kulturněantropologickým zaměřením Veronika Čapská
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze) to v recenzované knize považuje až za jakousi „obsesi excentrickým hrabětem“. Nebyla to
ovšem většinou, domnívám se, fascinace Františkem Antonínem, ale spíše
okouzlení uměleckým a kulturním děním okolo kukské rezidence. Takto
ostatně vyznívá i známá šporkovská monografie historika umění Pavla
Preisse, publikovaná ve dvou vydáních. Veronika Čapská se však soustředí na pokračovatelky rodu, tedy na dvě Šporkovy dcery Marii Eleonoru
(1687–1717), jeptišku celestýnek a zakladatelku kláštera tohoto řádu
v Choustníkově Hradišti, a Annu Kateřinu (1689–1754), kterou František
Antonín provdal za svého synovce (a jejího bratrance) barona Františka
Karla Rudolfa Swéerts-Reista.
Zdůrazněme hned na začátku, že Veronika Čapská nepíše monografii
aristokratické osobnosti, ale předkládá analýzu (převážně) textových pramenů vznikajících v jistém rodinném okruhu. To může některé čtenáře,
kteří se příliš neorientují ve šporkovských souvislostech, poněkud mást.
Možná by v úvodu pomohla stručná rodová historie s důrazem na hlavní
aktéry. Spektrum pramenů, s nimiž autorka pracuje, je v každém případě pozoruhodně široké. Jsou mezi nimi zdroje, které běžný historik
většinou přehlíží: nábožensky vzdělávací literatura, hospodářské knihy
(Hausväterliteratur pojednávající o vedení domácnosti manželským párem),
kázání, ale též bohatě zdobené devocionální textilie (obvykle řazené k širší
skupině tzv. klášterních prací, Klosterarbeit). Nechybějí ovšem ani běžněji
využívané dobové biografie a samozřejmě korespondence. U všech těchto „textů a textilií“ hrají aktéři ze šporkovského okruhu různorodé role,
někdy jsou jejich autory či překladateli, jindy adresáty, patrony, mecenáši
či objednavateli. Pokaždé jde však o významné stopy, které po sobě tento
aristokratický okruh zanechal.
Hlavní přínos autorčiny knihy však nespočívá v objevné práci s pestrou směsicí pramenů, ale v metodologickém přístupu. Tomu dominuje
v pravém slova smyslu interdisciplinární perspektiva, která mísí kulturní
antropologii (ze své podstaty mezioborovou), literární vědu, sociální, intelektuální i náboženské dějiny. Veronika Čapská nečte prameny přímočaře
jako zdroj „objektivních“ faktů, ale vnímá jejich rétorické strategie a sociální
funkce. Zajímají ji knihy nejen pro jejich obsahy, ale má na zřeteli oběh
textů, jejich reprodukci a distribuci. Proti tradičnímu konceptu originálního
tvůrce knihy staví „uznání kolaborativního a materiálního charakteru knižní
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produkce“ (s. 11). Podobně jako její výrazná souputnice Lucie Storchová
se hlásí k pracím francouzského sociologa Pierra Bourdieua a jeho teorii
jednání, přičemž významným tématem je v tomto kontextu kulturní, respektive literární mecenát. Zatímco Storchová odhaluje jeho principy v latinské
bohemikální tvorbě humanistů, Čapská říká leccos podstatného o fungování
mecenátu v aristokratických kruzích barokní epochy (iniciování vzniku
díla na základě kulturních potřeb objednavatele, jeho autoritativní zaštítění i finanční pokrytí). Dodejme, že s Lucii Storchovou napsala Veronika
Čapská stať o historických výzkumech procesů kulturní výměny.1 A právě
koncept kulturní výměny je jedním z určujících hledisek recenzované knihy.
Autorka je celkově metodologicky dobře vybavena a orientuje se zejména
v nejnovějších zahraničních trendech historickoantropologického bádání,
jak dokládají například její úvahy o antropologii daru.
Jaká konkrétní zjištění tedy kniha přináší? K jakým výsledkům vede
soubor pozoruhodných pramenů nahlížený s metodologickou inovativností? Veronika Čapská především postihuje jednotlivé rysy šporkovského
programu „pravého křesťanství“, který vnášel několik desetiletí do českého
prostředí nové, nonkonformní impulzy. Ukazuje také, že barokní klášter byl
ještě kolem poloviny 18. století velmi vlivnou institucí a že laická zbožnost,
v tomto případě aristokratická, se snažila přizpůsobit řeholním modelům.
Ve své badatelské praxi jsem narazil na množství barokních českojazyčných
tisků s tzv. hodinkami, jež velmi širokým laickým vrstvám prostředkovaly
základní formy klášterní zbožnosti. Z preskriptivních hospodářských textů
autorka vyvozuje poněkud jiná zjištění, než se tradovala o Františku Karlovi
(manželu Anny Kateřiny), který byl dosud považován za průkopníka
moderních hospodářských metod. Ve spojitosti s jeho aktivitami mluví
o tzv. křesťanské ekonomii, rovněž silně formované klášterním prostředím.
Konstatuje, že hospodářské texty šporkovského okruhu koncepčně vycházely z aristotelské filozofie i z teologických autorit, byly silně postaveny
na představě řádu a z tohoto hlediska ukazují spíše na přetrvávání baroka
než prosazování osvícenství.
Jako zásadní badatelské téma se v knize jeví rodová sebeprezentace, kterou velmi dobře zrcadlí dobové tištěné životopisy Anny Kateřiny
a Františka Karla z pera Gregora M. Zincka. Veronika Čapská ukazuje, že
duchovní biografie podléhaly jistým narativním a rétorickým vzorcům,
vyprávěly obvykle o zrání a přerodu hrdinů (za pomocí metaforiky cesty).
Doplňme jen, že významným žánrovým prototypem takovýchto biografických a autobiografických textů, které programově rozvíjí zápletky duchovního vzestupu a růstu, byla slavná Vyznání (Confessiones) sv. Augustina.
Duchovní životopisy mají přirozeně svá gendrová specifika. Veronika
1
Č a p s k á , Veronika – S t o r c h o v á , Lucie: Transkulturalita místo národní
mytologie? Historický výzkum procesů kulturní výměny. Dějiny – teorie – kritika 12, 2015,
s. 187–201.
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Čapská, jež je velmi pozorná k těmto aspektům, příhodně poznamenává,
že v biografii Anny Kateřiny je výrazně potlačeno její fyzické tělo, „jen
s krajními obtížemi se velmi pozorný čtenář může dovtípit, že hraběnka strávila
těhotenstvím, porody, šestinedělími, křty a pohřbíváním dětí 17 let […] života“
(s. 127). Reprezentativní, panegyrické funkce (budování rodinné paměti)
ovládaly různorodé sweérts-šporkovské texty, čímž se zároveň stíraly jejich
žánrové hranice. Četné biografické pasáže v pohřebních kázáních jsou ku
příkladu koncipovány tak, aby se staly vzorem ctnosti, jsou „zrcadlem“, což
je kategorie, kterou lze chápat jako jakýsi nadžánrový, synkretický princip
mnoha textů raněnovověké moralistní a duchovní literatury. Šporkovský
koncept pravého křesťanství ústí až v hagiografické budování svatosti
Anny Kateřiny. V souvislostech s textovými prameny pak Veronika Čapská
analyzuje ruční textilní práce, devocionální a liturgické; nepohlíží na ně
v uměleckohistorické perspektivě, ale zejména historickoantropologicky,
jako na prostředek kulturní a ekonomické výměny.
Jako literární historik oceňuji důraz, který klade autorka na překlad
coby významný fenomén dobového kulturního života. Veronika Čapská
podniká důkladné textové německo-francouzské komparace a odhaluje
některé přímé předlohy tlumočených devocionálních knih, ale uvědomuje
si zároveň, že rozplétat labyrint genetických vazeb mezi texty devocionální
literatury představuje činnost náročnou, s velmi nejistými výsledky. V každém případě se potvrzuje, že přenášení zahraničních modelů do českého
prostředí bylo velmi významným fenoménem pozdního baroka. K tomu jen
poznamenejme, že překlady mají v barokní epoše zásadní význam nejen pro
katolickou, ale též protestantskou (exulantskou) vrstvu dobové literatury.
Veronika Čapská oceňuje nejrůznější aspekty překládání, například
jeho úlohu ve vzdělávání mladých aristokratů. Ostatně už v období renesance máme několik dokladů o této praxi. Například katolický spisovatel Adam z Vinoře, vychovatel ve službách Valdštejnů, nechal svého
šlechtického žáka Viléma z Valdštejna tlumočit latinskou verzi meditativního díla Diega de Estelly a překlad pak po Vilémovi sám dokončil
a vydal 1589 tiskem. Ve swéerts-šporkovském prostředí nachází autorka
oprávněně jedno z center ženského překládání. Tím se jen potvrzuje, že
žena byla zvlášť intenzivním čtenářem nábožensky vzdělavatelné (devocionální) literatury. Z výzkumů barokních rukopisů víme, že v baroku
si ženy opisovaly (nechaly opisovat) mnohé tištěné texty a zanechávaly
v rukopisech nejrůznější stopy svého „užívání“ textu. Také Veronika
Čapská popisuje reprodukci textů v podání ženské čtenářky, a to na vyšší rovině, tj. překladem z cizího jazyka. A překlad může být pojímán jako
důležitá strategie tzv. ženského psaní. Celá kniha přispívá též v jiných
aspektech k „dějinám čtení“ raného novověku; o způsobech čtení duchovní literatury vypovídá totiž i korespondence Anny Kateřiny, jejíž
edice je velmi užitečnou přílohou monografie.
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Pokud jde o teoretickou vrstvu knihy, zaráží mě poněkud, jak vehementně se Veronika Čapská hlásí k Rolandu Barthesovi, francouzskému
sémiotikovi a poststrukturalistovi. Vím, že na pražské Fakultě humanitních studií patří francouzští intelektuálové jako Barthes či Foucault stále
k oblíbeným autoritám, a chápu, že pro analýzy raněnovovověkých textů
je foucaultovský koncept vytváření novověkého subjektu a „technik sebe
samého“ užitečný nástroj při pojmenování sebedisciplinace lidí. Ale proč
Barthes? U něj mi to připadá jako zbytečné přihlašování se k módní
autoritě. Domnívám se především, že Barthesovy výroky jako „praxe psaní
coby tkanivo“ či „rozkoš z textu“, jež autorka nejednou připomíná, označují
něco jiného, než co je záměrem recenzované publikace. Veronika Čapská
pojímá knihu především jako „hrubě materiální věc“ (s. 225), tedy v sociálně-kulturních kontextech, ale Barthesovi jde dominantně o intertextualitu
(text jako odosobněná síť, mozaika citátů) a zároveň o proti-systémové,
subversivní čtení významů. Nemám nic proti teoretickým inspiracím,
respektive reflektovanému vztahování empirie k teorii, ale myslím si, že
teoretické podněty se mohou skrývat ve výstavbě celé knihy, ale nemusí
se demonstrovat v efektních formulacích, které pak zbytečně uzavírají
čtení širšímu okruhu recipientů. Problémem rovněž je, že v takto pojatých
analýzách se místy pouze novým jazykem mluví o věcech samozřejmých či
již dříve formulovaných. Veronika Čapská hovoří o vysoké míře „textua
lity zbožnosti ve swéerts-šporkovském prostředí“ (s. 137), ale křesťanství je
náboženství, které je od začátku silně spojeno s psaným slovem; původně
větší sepětí reformace s texty se na konci raného novověku už nivelizuje
a v 18. století též katolická kultura chrlí obrovské množství náboženských
textů v národních jazycích. To není jen specifikum šporkovského prostředí. Autorka pojmenovává dva protichůdné způsoby překládání podle
Venutiho teorie jako „domestikující  “ a „zcizující  “ překlad, ale domnívám se,
že u nás se už dříve ujala velmi podobná koncepce Jiřího Pelána s trefnými
kategoriemi překlad „konformní  “ a překlad „adaptační  “. Proč v takovém
případě nezůstat u zabydlených domácích pojmů? Občas vede okouzlení
jistým konceptem k poněkud apriorním výsledkům. Znalost výroků Michela
de Certeaua o „subversivním sepětí mystiky se sociálním okrajem a deficitem
moci  “ (s. 55) podněcuje Veroniku Čapskou k předpokladu, že podobně je
motivován zájem o mystiku v případě Anny Kateřiny. V tomto případě by
však bylo užitečné nejdříve analyticky ukázat, v čem přesně tkví „mystika“
textů, které hraběnka čte a překládá. Na počátku 18. století jsou mystická
metaforika a její expresivní jazyk už běžnou výbavou širokého spektra
laické nábožensky vzdělavatelné literatury; neznamená to, že každá kniha
s mysticky zabarveným jazykem má skutečně uživatele vést po jednotlivých
stupních mystické zbožnosti.
Kniha je i podtitulem vymezena jako sonda do dění na rozhraní
baroka a osvícenství. Tato přechodová fáze je velmi zajímavým faktem
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kulturních dějin, ale Veronika Čapská se ji nesnaží důkladněji pojmenovat.
Z celé knihy je zřejmé, co je ve swéerts-šporkovském okruhu barokní, není
nám však jasné, co představuje pól osvícenský. Autorka spatřuje v rodové
spiritualitě „niterně prožívané náboženství a emocionalizovanou zbožnost“,
hovoří o preferenci „devoční literatury, jež podporovala pojetí křesťanství jako
internalizovaného náboženského cítění  “ se znaky nonkonformity (s. 165). Je
pozoruhodné, že právě těmito rysy se vyznačuje také pietismus, který se
rovněž pohybuje mezi barokem a osvícenstvím. Toto hnutí, o něž projevoval zájem už František Antonín, je jakýmsi alternativním proudem uvnitř
luteránství. Pietistické ignorování dogmatické čistoty, otevřenost vůči náboženské angažovanosti žen i příklon k emocionálnímu jazyku (kult srdce
i ran Ježíše Krista), mysticky zabarvenému, se blíží nonkonformní katolické
religiozitě 18. století. Jistě, v úhrnu je šporkovské prostředí nejvíce projevem pozdně barokního katolicismu, také napojením na klášterní prostředí
a náboženská bratrstva, ale i přesto měly být pietistické kontexty zmíněny,
zvláště když Veronika Čapská sama hovoří o „transferu nadkonfesijního
proudu náboženského zvroucnění  “ (s. 142). Prolínání pozdního katolicismu
s pietismem a raným osvícenstvím se bezpochyby rýsuje jako zajímavé
téma pro budoucí mezioborová bádání.
Přístup Veroniky Čapské k barokním textovým pramenům považuji
z hlediska kulturních dějin, ale i literárněhistorického výzkumu raného
novověku za velmi produktivní. Pojetí knižního díla ne jako výjimečného
autorského výtvoru, ale jako kolektivního podniku, který má své materiální
a sociální aspekty, je pro české raněnovověké prostředí velmi příhodné.
Specifické, nábožensko-politické poměry v našich zemích bránily vzniku
silné tradice „beletristických“ děl, jak je známe například z literatury polské či německé. Literární díla českého raného novověku nejsou většinou
bezúčelné estetické artefakty, ale texty, které mají své pragmatické cíle, plní
úlohy politické, náboženské, společensko-reprezentativní a mnohdy jsou
výsledkem intenzivních transkulturních výměn. Publikace Veroniky Čapské
kombinuje úspěšně pohledy několika humanitních a sociálních disciplín,
a může tudíž oslovit různé oborové komunity. Nenaplní možná všechna
očekávání vyhraněných specialistů, ale to není při celkovém hodnocení
práce zásadní. Podstatné je, že je to kniha velmi objevná i poučená a že
ukazuje cestu pro budoucí historicko-filologická zkoumání.
Jan Malura
*
Aron Jakovlevič G u r e v i č : Jedinec
a společnost středověkého Západu
Praha, Argo 2016 (Každodenní život, sv. LXVII),
350 s., ISBN 978-80-257-1871-1
Nakladatelství Argo zpřístupnilo
šedesátým sedmým svazkem edice Kaž
dodenní život českým čtenářům jednu
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z posledních prací ruského medievisty
Arona Gureviče. Ta byla původně sepsána pro ediční řadu The Making of
Europe, řízenou Jacquesem Le Goffem,
v rámci které vyšla zároveň v pěti jazycích
(1994–1996). Ruské vydání (2005),
z kterého český překlad vychází, však bylo
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natolik upraveno, že jej sám autor označil
za zcela nové dílo (s. 19). Jak v prvním,
tak v druhém případě však jde o knihu,
která pojednává o jedinci a společnosti
středověkého Západu. Jejím hlavním cílem je polemizovat s představou o zrodu
individuality až v renesanci.
Svého cíle se Gurevič snažil dosáhnout
především tím, že jedince vnímal a posuzoval
v rámci dobových hodnot. Proto kladl velký
důraz na pochopení konkrétního prostředí
a doby a rovněž autorských intencí, se kterými v knize pracuje. Své dílo Gurevič rozvrhl
do čtyř částí. V první zhodnotil názory historiků na problematiku individuality ve středověku (s. 21–44). Druhou věnoval zkoumání
jedince v rámci společnosti (s. 45–195), přičemž započal rozborem kultury raněstředověké Skandinávie, pokračoval zhodnocením
sebeuvědomění u rytířů, měšťanů, rolníků
i umělců středověkého Západu a dále se
věnoval představám o dětství a smrti v této
oblasti i době. Závěry přitom vyznívají v tom
smyslu, že jedinec byl vždy silně ovlivněn
skupinou, do které patřil, ale nikdy jí nebyl
zcela pohlcen a mohl v rámci jejích zvyklostí
projevovat i vlastní osobnost.
Ve třetí pasáži se Gurevič zaměřil na
rozbor děl vybraných autorů (s. 196–308).
Čtenář je tak postupně seznámen s pojetím
individuality u středověkých učenců a jejich nahlížením na sebe samé, a to v dílech
nejvýznamnějších i méně známých osob,
především Aurelia Augustina, Guiberta
z Nogentu, Pierra Abélarda, opata Sugera,
Otloha ze sv. Jimrama, františkána Salimbena z Parmy, Bertholda z Řezna, Danta
Alighieriho, Franceska Petrarky či Opicina
de Canistris. Ve čtvrté části jsou pak obsaženy závěrečné úvahy (s. 307–320).
Ze stručně naznačeného obsahu jasně
vyplývá, že se Gurevič v jednotlivých kapitolách držel převážně chronologického
členění, což mu umožnilo poukázat na neoprávněnost teze, že se prvky individualismu objevovaly v průběhu věků stále častěji. Největší míru introspekce totiž nalezl
u sv. Augustina, píšícího na přelomu antiky
a středověku. Rovněž severští skaldové již
v 10. století bez intelektuálního podhoubí
měst a dokonce i bez písma projevovali svoji osobnost mnohem výrazněji než pozdněstředověcí básníci (s. 309–310).
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Aron Gurevič v knize nevytrhává jedince z kultury, v které vyrůstal a žil a s kterou byl nedílně propojen. Odmítl tak kupříkladu projektovat freudovskou psychologii
na středověkého člověka, ale snažil se ho
posuzovat měřítky dané doby, a klást tak
pramenům pouze relevantní otázky. V dobových dokumentech pak mohl objevit Seveřana, pro kterého byla krutá smrt nejlepším (rituálním) završením hrdinských činů,
a rozhodně nešlo o psychickou poruchu,
ale ani o projev pokání či pokory. Za topoi
pokory a připodobňováním se ke vzorům
mohl zase nalézt středověké jedince s vysokým sebehodnocením a sebevědomím,
které se navíc u každého autora projevovalo
zcela individuálně. Někdo do centra dění
kladl svoji zpověď Bohu, někdo obhajobu
před lidmi, jiní zase upřednostnili popis
kláštera, který vedli či přestavěli, a další
popsali své vidění onoho světa.
Samotnou četbu a pochopení myšlenek autora možná poněkud komplikují poměrně dlouhé pasáže zdánlivě podporující
myšlenku absence individuality ve středověku a jejího zrodu až v renesanci. Mohu-li soudit, vedl nejspíše podobný problém
k rozdílnému hodnocení původní verze,
přičemž se objevily i názory, že Gurevič
je obhájcem Burckhardtovy teze o „objevení člověka“ v renesanci (s. 15, pozn. 1).
Pozorná četba Gurevičova díla nás ovšem
snadno přesvědčí o pravém opaku. Překlad
významné práce evropské medievistiky
ukazuje českým čtenářům, jak lze v rámci
představ dané doby hledat (nejen) středověkého jedince.
Ludmila Luňáková
Michaela A n t o n í n M a l a n í k o v á – Robert A n t o n í n et al.:
Collective Identity in the Context of Medieval Studies
Ostrava, University of Ostrava 2016, 200 s.,
ISBN 978-80-7464-882-3
Předkládaná publikace je sborníkem
příspěvků z workshopu konaného 8. října 2015 na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity v rámci působnosti Centra pro
studium středověké kultury a společnosti
(VIVARIUM). Klade si za cíl představit
možnosti zkoumání kolektivní identity jak
z hlediska použitých přístupů a metod, tak
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tematického vymezení. Příspěvky se liší
rovněž tím, jakou fázi výzkumu zachycují –
od představení projektu až po prezentaci
výsledků.
Zde zmíníme pouze několik studií,
protože na daném místě není možné věnovat se všem. Metodologicky přínosným příspěvkem je bezesporu úvodní stať Roberta
Gramsche-Stehfesta, v níž se na příkladech
výzkumu středověké nobility a intelektuálů demonstruje použití síťové analýzy.
Autor vychází z předpokladu, že právě
pro studium středověké společnosti s její
slabou institucionalizací a důrazem na neformální vazby (příbuzní, přátelé, klienti)
je daný přístup vhodný. Síťová analýza
pomáhá nejenom popsat, ale také modelovat a vizualizovat vztahy mezi členy institucionalizovaných i neformálních skupin.
Možnosti výzkumu za použití zmíněné
metody a zároveň různé způsoby vizua
lizace jsou následně ukázány na několika
příkladech. První je zaměřen na sňatkovou
politiku říšských knížat během 13. století a další dva se týkají sféry intelektuálů.
Autor jednak dokládá provázanost skupiny
lidí při založení univerzity v Erfurtu za použití univerzitní matriky, jednak aplikuje
síťovou analýzu v prostředí papežské kurie
za přispění prosopografických údajů obsažených v díle Repertorium Germanicum.
Michaela Antonín Malaníková ve svém
příspěvku načrtla úvod do výzkumu, v jehož rámci chce rovněž za pomoci síťové
analýzy zkoumat strategie při uzavírání
sňatků mezi příslušníky městských elit
na příkladu středověkého Brna. Brno nabízí vhodné prameny a autorka může zároveň navázat na předchozí výzkum složení
městských rad provedený Jaroslavem Mezníkem. Doufá, že síťová analýza jí pomůže
pochopit vazby mezi zástupci městských elit
především proto, že manželství vnímá jako
nejdůležitější prostředek přenosu majetku
a prestiže. Výzkum má ukázat proměny strategie při uzavírání manželství v závislosti
(nejen) na politických a sociálních změnách
brněnské měšťanské elity.
David Kalhous představil ve formě
prezentace projektu možnosti zkoumání
identity v raně přemyslovských Čechách
přibližně do roku 1200. Autor se dívá
na přemyslovské Čechy jako na komuni-
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kující společenství, jehož důležitými body
jsou kolegiální kapituly a kláštery. Jedním
z principů, kterým hodlá nahlížet na danou
problematiku, je otázka centra a periferie,
a to jednak ve vztahu českých zemí a říše
římské (recepce karolinských normativních
textů), jednak v rámci šíření textů uvnitř
českých zemí. Odchýlení se od předloh
chápe nikoli jako nedostatek, ale jako aktivní práci s texty při jejich recepci v lokálním prostředí. Dále autora zajímá vztah
světských a církevních elit, jejich prolínání
(interakce mezi oralitou a písemnou kulturou), viděné opět optikou vztahu centrum–periferie. Jako prameny hodlá využít
vybranou skupinu nekrologií, narativní
texty (exempláře Kosmovy kroniky a jejich
rukopisný kontext), karolinská kapitulária
a dokumenty týkající se politických shromáždění laických i církevních elit.
Za zmínku stojí také příspěvek Przemysława Wiszewského, který se týká problémů
při výzkumu identity obyvatel středověkého Slezska. Autor v něm předkládá opatrně
formulová stanoviska a otevírá nové otázky.
V úvodní části představuje definice makroregionu, regionu a mikroregionu z pohledu
dnešní geografie a politologie. Následně
předestírá problém středověké terminologie a nastoluje jednu z klíčových otázek,
tedy zda „region“ existoval jako kategorie
ve vědomí nebo v komunikaci středověkých
lidí a zda nejde jen o aplikaci našich termínů při odkrývání středověké reality. Posléze
se autor věnuje otázce mnohovrstevnatosti identity a jejím proměnám v závislosti
na politických událostech (na nejvyšších
i na lokálních úrovních). Autor se tak snaží dokázat problematičnost našeho vidění
sociálně-administrativních struktur, jelikož
máme co do činění s proměnlivou povahou tehdejších činitelů a identity. Prostor
středověkého Slezska přitom chápe právě
jako proměnlivou síť vyvíjející se v závislosti
na administrativních a sociálně-politických
změnách, během nichž lokální, regionální
a státní úrovně identity existovaly vedle
sebe a překrývaly se.
Spolu se studiemi Dalibora Janiše,
Paula Srodeckého a Stefana Eicherta demonstrují zmíněné příspěvky možnosti
zkoumání kolektivní identity v prostoru
středovýchodní Evropy za pomoci širokého
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spektra metod a přístupů. Studie ve většině
případů nepodávají hotové odpovědi, spíše
ukazují, jak lze nad danými tématy přemýšlet a s jakými problémy jsou daná témata
spojená. I vzhledem k debatám, které vyvolala některá vystoupení, lze uvedené setkání skutečně označit jako workshop. Což
je stejně cenné jako samotná prezentace
výsledků.
Stanislav Velčev
Petr K u b í n : Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat / Der heilige
Gunther. Einsiedler, Kolonisator und
Diplomat
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016
(Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium, vol. XXV), 256 s., ISBN 978-80-7422-459-1
Svatému Vintíři, poněkud pozapomenutému světci, jehož kult byl rozvíjen obzvláště v břevnovském klášteře, se již delší
dobu věnuje Petr Kubín. V nejnovější práci
předložil jeho biografii, kterou pojal zcela
tradičně. Po představení pramenů (s. 9–22)
a dosavadního bádání (s. 23–27) pokračoval
výkladem směřujícím od Vintířova narození
(s. 28–31) přes jeho vstup do kláštera a „kariéru mnicha“ (s. 32–79) až po světcovu smrt
i následnou úctu k němu (s. 80–102). Vše
doplnil obrazovou přílohou (s. 103–120)
a celý text je následně otištěn i v německém
překladu (s. 121–236).
Sám autor v krátké předmluvě (s. 7)
uvádí, že mu jde především o životní příběh
světce, a ten vskutku popsal, ovšem příliš často nepřekročil parafrázování pramenů, které
jsou namnoze dlouze citovány. Rovněž jejich
přehled na počátku knihy je spíše prostým
popisem se zdůrazněním míst týkajících se
Vintíře než skutečným rozborem. Petr Kubín
navíc do tohoto výčtu začlenil i některá díla
z 18. století, která měla zachovat záznamy
o středověkých posmrtných zázracích Vintíře (s. 19). Došlo tak k poměrně paradoxní situaci, kdy autor stejné dílo zařadil jak
do pramenů ke středověku, tak do přehledu
„moderního“ bádání (s. 23, 25).
V kapitole věnované Vintířovu šlechtickému původu (s. 28–31) zpochybňuje Petr
Kubín tradiční dataci světcova narození,
kladeného v barokní literatuře do roku 955,
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a posouvá ji spíše až k roku 970. Dále se
již autor drží pramenů a popisuje Vintířovo „obrácení“ roku 1005 po zpovědi vykonané u dolnoaltašského a hersfeldského
opata Gotharda, darování části majetků
za příslib proboštství v Göllingenu, které
leželo v blízkosti Vintířovy rodové domény,
pouť do Říma i zkrácený noviciát v Dolním
Alteichu (s. 32–38). Petr Kubín zde sice
naznačuje, že Vintířovi jakožto urozenému
muži opat Gothard v lecčem ustoupil, ale
tento moment, kdy se svět benediktinů
dostal do rozporu s představami urozence,
dále nijak nerozvíjí.
Záhy po složení řeholních slibů se stal
Vintíř, opět v rozporu s běžnými zvyklostmi řádu, proboštem v Göllingenu, což opat
Gothard, ač nerad, schválil. Brzy však došlo
ke sporům mezi budoucími světci a Vintíř
se nakonec podrobil údělu běžného mnicha, přičemž Gothard i římskoněmecký král
Jindřich II. tak podle líčení legend vedli
Vintíře ke svatosti (s. 39–43). Ovšem režimu kláštera se Vintíř nepodroboval dlouho
a záhy požádal o dovolení odejít do poustevny, snad v blízkosti dolnoaltašského kláštera (s. 44–53). Později však jistě pobýval
blíže hraničnímu hvozdu a v Rinchnachu
začal budovat vlastní klášter a kultivovat
okolní krajinu (s. 54–57). V této činnosti
ho podporovali římskoněmečtí králové, kteří zároveň naslouchali jeho radám a údajně
využívali i jeho diplomatických služeb.
Nejdříve se Vintíř, pokud je ztotožnitelný s blíže nespecifikovaným Vintířem
z kroniky Dětmara Merseburského, vydal
v roce 1017 na misii mezi Lutice, kteří se
stali spojenci Jindřicha II. V této pasáži
učinil Petr Kubín odbočku k náboženským představám Luticů i k dlouhodobým
snahám o jejich pokřtění, které ztroskotaly
při povstání Ratarů roku 983. Přitom autor
nechtěně ukázal, že zůstává v zajetí dikce
pramenů či starší literatury, neboť se můžeme dočíst o tom, jak povstalci „osvobodili
tamní slovanské kmeny z říšské nadvlády“ či
jak „setřásli jho říšské nadvlády“ (s. 58, 61).
Dále Vintíř údajně pobýval i v Uhrách,
neboť Větší legenda o sv. Štěpánovi zmiňuje
setkání dvou budoucích světců. Ze strany Vintíře se přitom mohlo podle Kubína jednat o plnění diplomatických úkolů
i o podporu nové fundace benediktinského
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kláštera v Bakonybélu (s. 62–66). Při líčení dalších „diplomatických služeb“ pak
autor popírá, že by se Vintíř radami aktivně
podílel na válce Konráda II. o burgundské dědictví. Naopak prý tento panovník,
mimo jiné na radu Vintíře, navrátil vládu
nad Čechami Oldřichovi, ovšem s tou podmínkou, že bude panovat spolu se starším
bratrem Jaromírem. Podle Petra Kubína
se tak Vintíř nezachoval jako údajný dávný přítel Oldřicha, ale jako podporovatel
zájmů Konráda II., neboť předvídal spory
mezi bratry, vedoucí k destabilizaci českého
knížectví (s. 67–70). Zpochybnění přátelství
Oldřicha a Vintíře v mládí působí věrohodně, ovšem poněkud zarážející je autorova
jistota, že spoluvláda bratrů musela nutně
vést k rozporům a že právě budoucí oslabení českého knížectví bylo pro Konráda II.
pohnutkou k propuštění Oldřicha.
Vintíř zůstal i ve službách Konrádova
syna Jindřicha III. Po jeho nástupu „daroval“ klášter v Rinchnachu Dolnímu Alteichu
a sám odešel do poustevny v Dobré Vodě,
která ležela u zemské brány mezi Bavorskem a Čechami. Sem se podle Kubína
přesunul, aby mohl snáze plnit diplomatické úkoly ve službách římskoněmeckého
krále Jindřicha III. při chystaném potrestání Břetislava I. za vyplenění Hnězdna.
Vojsko vedené Jindřichem III. bylo ovšem
při střetu tradičně označovaném jako bitva
u Brůdku – Petr Kubín se však přiklání
spíše k tomu, že proběhla v Domažlickém
průsmyku – poraženo. V této chvíli se prý
Vintíř vydal k druhému vojsku, které mezitím plenilo severní Čechy, a zprostředkoval
jeho odchod. O Vintířově účasti při druhém
tažení Jindřicha III., k němuž došlo v následujícím roce, se již prameny nezmiňují.
S názorem Františka Palackého, že Vintíř
převedl královské vojsko přes hraniční
hvozd, a zapříčinil tak českou porážku,
autor nesouhlasí. Podle něj zestárlý a unavený Vintíř zůstával v ústraní poustevny,
a prameny tak o něm v souvislosti s tažením
roku 1041 mlčí oprávněně (s. 71–79).
Petr Kubín situaci roku 1041 okomentoval slovy, že se Vintíř znovu stáhl
do poustevny, a jeho výklad popisující Vintířovy osudy k takovému závěru vskutku
může vést. Otázkou však je, zda to ve skutečnosti není vůbec poprvé, kdy se Vintíř
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oddal skutečnému poustevnickému životu,
a proto v tu chvíli zmizel ze soudobých pramenů. Možná, že kdyby Petr Kubín častěji
opustil rámec prostého popisu života „našeho“ světce – tak Vintíře vícekrát nazývá
v české i německé části knihy, a my se jen
můžeme ptát, jestli tím myslí světce čtenářů knihy, nebo našeho českého či našeho
německého světce – a položil si například
otázky, jak se urozený muž (ne)přizpůsoboval benediktínské řeholi, jak mohl v ústraní
poustevny budovat „svoje klášterní panství  “,
jak mohl cestovat po střední Evropě, když
mu řehole přikazovala zůstat na jednom
místě, či jak se mohl muž neochotný podřídit se životu v klášteře těšit již za svého života pověsti světce, otevřel by se před námi
mnohem barvitější příběh svatého Vintíře,
poustevníka, kolonizátora a diplomata.
V závěrečných pasážích knihy se Petr
Kubín zaměřil na poslední roky Vintířova
života, jeho smrt i následný kult. O pětiletém pobytu poustevníka v Dobré Vodě
se soudobé prameny příliš nezmiňují, a tak
se Kubín uchýlil k legendě vzniklé v polovině 13. století, která však svědčí spíše
o pozdějším kultu a cílech břevnovských
mnichů než o posledních letech světcova
života a o Vintířově smrti. Tu soudobé
prameny zaznamenávají a některé zmiňují
i jeho pohřeb v Břevnově. Zde byl opatem
původně dolnoaltašský mnich Meginhard
a pohřbem svatého muže chtěl nejspíše
zajistit nedávnému založení větší prestiž
i patrona (s. 80–85).
Především u hrobu světce byl ve středověku pěstován i Vintířův kult. Jeho svátek byl v místním breviáři zaznamenán jako
obzvláště významný a v polovině 13. století
proběhl i pokus o kanonizaci, při kterém
byla sepsána první samostatná legenda
o sv. Vintířovi a zaznamenávány byly i jeho
posmrtné zázraky. Přes podporu mnohých
papežů, kteří Břevnovu udělili odpustky
na den sv. Diviše, kryjící se se svátkem
Vintířovým, však ke kanonizaci nedošlo
(s. 86–97). Po zničení Břevnova za husitských válek upadl nadlouho i Vintířův kult.
Obnoven byl až po třicetileté válce, kdy se
jeho šíření ujali obzvláště jezuité, kteří Vintíře prezentovali jako českého světce. Zde
se již Petr Kubín víceméně omezuje na výčet publikací, které byly o sv. Vintířovi se-
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psány. Poté, co Palacký přiřkl Vintířovi pověst zrádce, se úcta k světci udržela pouze
na Šumavě, a to především mezi sudetskými
Němci. Po roce 1989 se stal sv. Vintíř symbolem příhraniční spolupráce a v roce 2001
byl zapsán do Římského martyrologia, čímž
byl oficiálně uznán za svatého (s. 98–102).
Petr Kubín tedy knihu, kterou chtěl
zaměřit především na „reálný“ Vintířův
život, dovedl téměř až do současnosti. Bohužel však při sledování prvního i druhého
života světce zůstal spíše na povrchu a příliš
často nepřekročil rámec pouhého převyprávění pramenů. Knihu lze tedy vnímat jako
základní shrnutí příběhů o méně známém
světci, které umožňuje českým i německým
čtenářům seznámit se s jednotlivými body
Vintířova života popsanými v daných pramenech. Můžeme se jen domnívat, že právě
to bylo Kubínovou snahou, neboť v úvodu
(respektive v předmluvě) si nepoložil žádné
otázky ani nevymezil svoje cíle a závěrečné shrnutí výsledků svého bádání nahradil
stručným popisem druhého života světce.
Ludmila Luňáková
Ondřej S c h m i d t : Jan z Moravy.
Zapomenutý Lucemburk na aquilejském
stolci
Praha, Vyšehrad 2016, 296 s., ISBN 978-80-7429-741-0
Nová kniha Ondřeje Schmidta se zabývá osobností Jana z Moravy, jednoho
z dosud přehlížených Lucemburků, který
nadto býval zaměňován se svým bratrem
Janem Soběslavem. Narodil se kolem
roku 1345 jako nemanželské dítě moravského markraběte Jana Jindřicha (1322–1375),
mladšího bratra Karla IV. Působil jako vyšehradský probošt (1368–1380), litomyšlský
biskup (1380–1387) a aquilejský patriarcha
(1388–1394). Úřad patriarchy se mu stal
osudným, neboť se zapletl do místních sporů a posléze se stal obětí vendety.
Kniha začíná předmluvou (s. 7–9),
v níž autor definuje předmět svého bádání. V „Úvodních poznámkách“ (s. 11–22)
je pak rozebrán stav poznání. Následuje
kapitola, která je věnována postavení levobočků v horních vrstvách středověké
společnosti obecně a v rodině českých
Lucemburků zvlášť (s. 23–32). Autor v ní
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dospívá k závěru, že Lucemburkové projevovali značnou péči o své nemanželské
potomky, na které čekala většinou církevní
dráha. Další kapitola popisuje Janovo mládí (s. 33–46). Ondřej Schmidt předpokládá, že Jan v dětství a mládí nebyl v přímém kontaktu s pražským dvorem, o čemž
svědčí pobyt na některé z olomouckých
škol v letech 1357 a 1358. Do blízkosti
Karlova dvora se Jan dostal až někdy kolem roku 1365, kdy ho připomíná císařova
„suplika“ adresovaná papeži. V ní je uveden jako držitel kanonikátu v Brně u kostela sv. Petra a jako student svobodných
umění. Roku 1368 se zúčastnil císařovy
římské jízdy a koncem téhož roku získal
důležitý církevní úřad vyšehradského probošta. V následující kapitole autor zkoumá
Janův litomyšlský episkopát, zohledňuje
význam litomyšlské diecéze v rámci církevních struktur českých zemí a rozebírá
Janovy pokusy obsadit olomoucký stolec
v letech 1381 a 1387 (s. 47–61).
Následuje jádro předkládaného díla,
historie Janova patriarchátu v Aquilei
(s. 62–150), která byla z větší části vyplněna
konfliktem s městskou obcí Udine a šlechtickým rodem Savorgnanů. Příčinu tohoto
konfliktu shledává autor v Janově snaze obnovit silnou, jak duchovní, tak i světskou
moc svěřeného stolce. Ta ovšem záhy narazila na odpor sebevědomého udinského
měšťanstva a předního furlánského rodu
Savorgnanů. V říjnu 1394 byl Jan vylákán
do Udine a zabít Savorgnanovými lidmi.
Další kapitola je věnována Janovu druhému
životu (s. 151–176). Ondřej Schmidt se zde
zaobírá otázkou konstruování patriarchovy
památky v pozdním středověku a v dobách
následujících. Autorovy „Závěrečné úvahy“
(s. 177–183) obsahují shrnutí životního
příběhu lucemburského levobočka, možné
směry dalšího bádání a finální hodnocení
Janovy osobnosti. Podle Ondřeje Schmidta
byl Jan z Moravy celkem typickým „bezskrupulózním knížetem své doby“ (s. 183).
Na konci knihy jsou představeny
dva exkurzy. První z nich (s. 185–198)
je věnován záměně Jana z Moravy s jeho
bratrem Janem Soběslavem. Druhý exkurz
(s. 199–220) obsahuje edici dobového spisu Capitula contra patriarcham Johannem de
Moravia a Schmidtův úvodní komentář k ní.
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V samotném závěru je otištěn Janův itinerář
(s. 221–228).
Schmidtova kniha je vystavěna na výborné znalosti pramenné základny, k níž
výrazně přispěl autorův studijní pobyt v Itálii. Proto poskytuje zajímavý vhled do zemských a městských mocenských struktur Benátska i Furlánska a je cenným příspěvkem
k tématu utváření historické paměti. Závěrem lze zdůraznit, že se Ondřej Schmidt
složitého úkolu sepsat historickou biografii
zhostil se ctí. Jeho kniha patří k tomu nejlepšímu z medievistické produkce a lze ji
s klidným svědomím doporučit k četbě.
Vladimir Rossov
Tomáš S o m e r : Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době
předhusitské. Vilémovský klášter a jeho
regionální mocenské vazby
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci
2016, 124 s., ISBN 978-80-244-4967-8
Svojí nejnovější monografií, která
je zároveň jeho prací rigorózní, navazuje
Tomáš Somer na své starší texty věnované
středověkým dějinám Čáslavska a Chrudimska. Jmenujme alespoň monografii
o Smilovi z Lichtenburka či dvě zpracování dějin vilémovského kláštera, jež napsal
spolu s Josefem Šrámkem.
Jádrem práce jsou tři kapitoly či pramenné sondy věnované třem společenským
vrstvám zmíněným v nadpisu knihy. Na sociální síť vilémovského kláštera a jeho regio
nální vazby je zaměřena až druhá polovina
knihy, tedy část druhé kapitoly a celá kapitola
třetí. Vedle úvodu a závěru kniha nabízí
ještě tabulkovou edici pohledského urbáře
a mapu statků vilémovského kláštera.
Kapitola věnovaná venkovskému obyvatelstvu na Čáslavsku je založena na rozboru urbáře kláštera v Pohledu z roku 1328,
který obsahuje údaje o desátcích pohledské
farnosti, sestávající z pěti vsí, a dále výčet
povinností poddaných ze dvou klášterních
vsí, konkrétně z vesnice „Longa Villa“, kterou autor nově identifikuje jako Krátkou
Ves u České Bělé, a z Cibotína. Na základě
údajů o rozloze katastrů jednotlivých vsí
z roku 1838 se pokouší stanovit průměrnou
výši obilného desátku z lánu (s. 19) a dochází k závěru, že ve čtyřech vsích činila půl
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strychu z lánu a v jedné celý strych. Způsob výpočtu je však poměrně mechanický
a diskutabilní, neboť nepočítá s nelánovou
půdou v části katastru vsi. Vhodnějším způsobem určení počtu lánů by bylo užití případného novověkého katastru nebo údajů
berní ruly. Problematická je také autorova
teze týkající se možnosti určit na základě informací o výši desátků placených členy jedné rodiny, otcem a jeho dětmi, podrobnosti
o oddělování synů z otcovského majetku
za otcova života (s. 21). Synové mohli získat
majetek i jiným způsobem (například sňatkem) a jeho velikost mohla být ovlivněna
různými faktory. Následuje rozbor soupisu
dávek z obou vsí – v Krátké Vsi se platilo
z lánu 24 grošů a čtyři kuřata, v Cibotíně
32 grošů. Autor tento úrok označuje správně jako výplatu dávek k jednomu termínu,
ale v následujícím srovnání roční výše dědičného nájmu na Čáslavsku s ním omylem
počítá jako s celoroční rentou (s. 27). V tabulce srovnávající údaje z jiných lokalit se
pak této chyby dopustil zřejmě i v případě
vsi Svinný (s. 29). Kapitola je zakončena
rozborem dalších pramenů k dějinám venkovského obyvatelstva v oblasti.
Druhá kapitola je věnována měšťanstvu. Její první část přináší stručný přehled
vývoje poddanských měst a hornictví v dané
oblasti ve 13. století a rozbor informací
o rychtáři Werheru Rybářovi, působícím
ve 13. století v dnešním Havlíčkově Brodě.
Druhá část odkrývá vztahy vilémovského
kláštera s měšťany klášterního poddanského městečka Vilémova či Chotěboře v době
předhusitské. Pozornost je věnována také
klášternímu domu v Praze.
Třetí kapitola se zabývá vztahem nižší
šlechty a vilémovského kláštera na příkladu
několika vybraných rodů. Základním pramenem pro tuto analýzu byla Dobnerova
edice vilémovského diplomatáře (uveřejněná v šestém svazku ediční řady Monumenta historica Boemiae), doplněná údaji
knih konfirmačních, erekčních a dvorských
desek. Pro první sondu si autor zvolil rod,
jehož nejvýznamnějším představitelem byl
Modliboh z Heřmanic. Ten roku 1350 prodal dvorec v Heřmanicích, který držel doživotně jako klient vilémovského kláštera.
Několikrát je doložen v souvislosti s tímto
klášterem jako svědek na jeho listinách,
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současně se však roku 1356 uvádí i jako
„familiaris“ Anežky z Landštejna, majitelky
Žlebů. Zde je nutno podotknout, že podle
údaje z příslušného svazku Sedláčkova díla
o hradech, zámcích a tvrzích byl Modliboh
roku 1362 dokonce žlebským purkrabím
a čáslavským sudím; tuto publikaci však
Tomáš Somer nevyužil. Dále autor věnuje
pozornost rodu z Kunemilu, jehož členové
fundovali filiální kostel v Kunemilu a podřídili jej klášternímu kostelu ve Smrdově,
následně dalším sousedům kláštera a jejich
případným donacím ve prospěch klášterního domu a posléze rodům, z nichž pocházeli členové konventu. Identifikovat však lze
jen rod z Bačkova, jehož příslušníkem byl
poslední předhusitský opat Mikuláš.
Publikace se vyznačuje promyšlenou
strukturou a je napsaná poměrně svěžím
stylem. Jako její nejpřínosnější část je možné označit partie zhodnocující informace
o středověkém rolnictvu na Čáslavsku. Co
se týče otázky vztahů kláštera a šlechty, lze
litovat, že se autor nepokusil o srovnání se
situací jiných klášterů, u nichž tato problematika již byla alespoň částečně zkoumána;
nabízel by se zde zejména klášter stejného řádu v Třebíči (studie Rudolfa Fišera).
Závěrem lze konstatovat, že kniha přináší
mnoho zajímavých podnětů pro případný
další výzkum na daném poli.
Stanislav Vohryzek
Petr E l b e l : Pravé, věrné a křesťanské příměřie… Dohody o příměří mezi
husity a stranou markraběte Albrechta
na jižní Moravě
Brno, Masarykova univerzita 2016 (Spisy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
sv. CDLII), 154 s., ISBN 978-80-210-8369-1
Éra husitských válek se vedle nemalého množství ozbrojených střetů vyznačovala i fenoménem zcela opačným, tedy
snahou válečné akce ukončit, přičemž jedním z prostředků k dosažení takového stavu
byla instituce příměří, zajišťující klid zbraní na určitou dobu. Fakt, že tzv. příměřné
listy a s nimi související dokumenty nám
o dějinách husitské revoluce mohou sdělit mnoho nového, se před časem pokusil
ukázat Petr Elbel. Svou pozornost zaměřil
na pozoruhodný soubor písemností, které
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se z velké části dochovaly v Archivu města
Brna. Význam těchto celkem čtyřiadvaceti dokumentů, z nichž přibližně polovina
má charakter příměřného listu, spočívá
především v možnosti vytěžit z nich více
informací o složení husitské a Albrechtovy
(markraběcí) strany v letech 1427–1433,
a to minimálně na území širšího Brněnska.
Petr Elbel sice nepřichází s prameny
do té doby neznámými, ovšem jak sám
uvádí v první kapitole, obecně zaměřené
na příměří ve středověké Evropě a českých
zemích, soubor brněnských dokumentů byl
badateli často využíván v podobě regestové
a chybami zatížené edice Augustina Neumanna z roku 1930 (což nezměnila ani
pozdější kritika Rudolfa Urbánka). Autor
záhy prokazuje značnou erudici v oblasti
pomocných věd historických, konkrétně
v kapitole věnované diplomatickému rozboru sledovaných pramenů, v níž poukazuje
na podobnosti či rozdíly mezi příměřnými
listy z hlediska obsahu či formy a zohledňuje i odlišnosti vůči analogickým písemnostem z oblasti Čech (například ustanovení
o bezpečnosti práce na polích a vinicích se
vyskytuje jen na Moravě). Identifikace řady
shodných rysů vede autora k oprávněnému
závěru, že „zkoumané dohody byly s největší pravděpodobností koncipovány v prostředí
jedné kanceláře“ (s. 25), nejspíše v kanceláři
brněnské.
V další části publikace, vztažené k politickým dějinám, si Petr Elbel klade dvě
zásadní otázky. Zaprvé se zamýšlí nad tím,
zda jím rozebírané prameny byly pro husitskou Moravu něčím běžným, či se hojněji vyskytovaly právě v okolí Brna. Není to
pouze minimum příměřných listů známých
z jiných regionů, co jej vede ke ztotožnění
se s druhou variantou – dalším příhodným
vysvětlením je i fakt, že na Brněnsku panovala značná rovnováha sil, motivující husity
k častému uzavírání příměří, což naopak neplatilo pro většinově husitské okolí Jihlavy nebo Olomouce. Snad ještě důležitější
otázkou jsou důvody vedoucí k uzavírání
jednotlivých příměří, o nichž samotné dohody prakticky mlčí. Elbelův výklad se tudíž nezřídka pohybuje v hypotetické rovině,
jedná se však o kvalitně podložené argumenty opírající se o dobrou znalost tehdejší politické situace. Autor demonstruje, že
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můžeme v zásadě hovořit o dvou skupinách
dohod. Sepsání dokumentů prvního typu
bylo motivováno snahou ukončit předešlé
boje a zachránit úrodu, zatímco dohody
druhého typu s velkou pravděpodobností
vznikaly v důsledku přípravy významných
jednání. Například ke smlouvám z března
1430 moravští husité přistupovali nejspíše
kvůli plánované účasti na chystaném (leč
nikdy nerealizovaném) slyšení v Norimberku a podobný vztah snad existoval mezi
dohodami z jara 1432 a květnovou schůzí
husitů s basilejským koncilem v Chebu, byť
se tohoto setkání zástupci Moravy dle všeho
nakonec nezúčastnili.
Tím ovšem výpovědní možnosti sledovaných pramenů nejsou zdaleka vyčerpány. V následujícím exkurzu se Petr Elbel
zabývá prosopografickými a topografickým
údaji, jež se v příměřných smlouvách a souvisejících dokumentech nalézají. Dvojice
pečlivě vytvořených tabulek (jedna zachycuje nesporné Albrechtovy straníky, druhá
husity) ukazuje, v jakých dohodách jméno
konkrétní osoby figurovalo. Velmi častý výskyt města Brna, Janů staršího a mladšího
z Lomnice či Jošta Hechta z Rosic dovoluje
autorovi označit tyto politické činitele za jádro markraběcí strany na Moravě. Nelze než
s autorem souhlasit, že „musíme konstatovat
existenci silného mocenského bloku v blízkém
okolí Brna, kde Albrechtova strana držela výraznou linii opevněných míst “ (s. 74). V důsledku je tu tedy úspěšně vyvráceno dřívější Urbánkovo tvrzení o výrazné převaze
Albrechtových odpůrců v regionu. Autor
rovněž koriguje představu, že jihomoravské
příměřné listy zanechaly svědectví o rozložení sil na tehdejší Moravě – už jen z toho
důvodu, že osoby ve smlouvách obvykle
jmenované se většinou vztahují jen k Brněnsku a jeho širšímu okolí.
Jak již bylo naznačeno, kniha Petra
Elbela má značnou hodnotu i díky napravení mnoha Neumannových chyb. Vůbec
nejlépe to lze ukázat na příkladu řemeslně
zvládnuté edice, do níž autor zahrnul všech
čtyřiadvacet relevantních dokumentů. Vedle přepisu textů zde najdeme i dataci, regest
a doplňující informace (včetně sfragistického a diplomatického popisu v případě originálů). Druhou a neméně cennou přílohou je
tabulka shrnující klíčové informace o jed-
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notlivých písemnostech (datace, zástupci
husitů, přívrženci markraběte Albrechta,
rozhodčí soudci / ubrmani a obsah). Pro
lepší představu o teritoriálním rozměru analyzovaného korpusu textů nabízí Petr Elbel
ve třetí příloze mapu, která zobrazuje lokality figurující v jihomoravských dohodách
s vyznačením příslušnosti k Albrechtově či
husitské straně. Samozřejmostí je desatero
fotografií přibližujících vybrané prameny
(především originály).
Petr Elbel jednoznačně prokázal,
že ediční zpřístupnění příměřných listů
z Brněnska formou samostatné publikace
bylo výborným nápadem, neboť kniha přispívá k lepšímu poznání dějin husitské Moravy a přináší tolik potřebné kritické vydání
dokumentů doposud přístupných ve velmi
nevhodné edici. Nad rámec nesporných
odborných kvalit je napsána kultivovaným
a čtivým jazykem, takže může jistě zaujmout
čtenáře nejen z řad odborníků.
Adam Pálka
Jan B o u k a l : Jakoubek z Vřesovic
(† 1462). Cesta chudého moravského
rytíře k vládě nad severozápadními Čechami
České Budějovice, Veduta 2016 (Osobnosti českých a moravských dějin, sv. XVII), 210 s. +
8 s. příloh, ISBN 978-80-88030-17-1
Jan Boukal zahajuje svoji knihu, která je členěna do většího množství krátkých
kapitol, přehledem pramenů a dosavadního
bádání. Ve shodě se staršími badateli klade původ Jakoubka z Vřesovic na Moravu,
konkrétně o něm mluví jako o příslušníku
vladyckého rodu, který pečetil erbem půlměsíce a nejčastěji se psal podle Dubčan
u Olomouce. Jakoubek zřejmě nebyl během markraběcích válek členem loupežné družiny. Bližší rodinné vazby tohoto
šlechtice či informace o tom, kdy a jak se
Jakoubek dostal z Moravy do severních
Čech, nelze zjistit. Autor se domnívá, že
se tak stalo v roce 1421, kdy žatecko-lounský svaz společně s pražany válčil proti
Mostu. Výslovně je Jakoubek doložen až
v roce 1426 v bitvě u Ústí, a to jako bílinský
hejtman. Záhy poté začal rozšiřovat své državy i moc, získal Ústí nad Labem a Teplice,
kam přesídlil před ziskem hradu Kyšperka.
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I díky dalším vojenským úspěchům se stal
nejvýznamnějším představitelem žatecko-lounského svazu. Tento svaz zastupoval
na jednání v Chebu, která vyvrcholila přijetím tzv. Chebského soudce, ovšem koncilu
v Basileji se již neúčastnil.
Podle autora nebyla pro Jakoubka
z Vřesovic jeho konfese zásadní, zvláště ne
v těch případech, kdy křížila jeho majetkové a mocenské zájmy. Ve třicátých letech
15. století se začínal se svazem postupně
rozcházet, i když společně dobývali Kostomlaty, namísto účasti v bitvě u Lipan.
I po porážce radikálních husitů válčil dál
proti katolíkům a podařilo se mu obsadit
hrad Kostomlaty a poplenit valdsasský
klášter.
Tak jako jiným hejtmanům začínalo
být i Jakoubkovi v průběhu roku 1435 jasné, že bude výhodnější uzavřít mír a legalizovat své zisky. Některá místa ztratil – Ostrov na úkor Šliků, Ústí zřejmě vyměnil se
Zikmundem Lucemburským za Chomutov.
Bílinu slíbil vrátit Koldicům, ale patrně tak
neučinil. Své silné postavení na severu si
Vřesovec udržel i za krátké Zikmundovy
vlády. Stal se hejtmanem Žateckého kraje a český král mu potvrdil většinu jeho
držby. Jakoubek z Vřesovic byl jedním
z nejvýznamnějších straníků nového krále
Albrechta, přičemž porazil vojsko polské
strany v bitvě u Želenic.
Na přelomu let 1439 a 1440 byl Jakoubek dokonce hejtmanem dvou krajů,
Litoměřického a Žateckého, a v této pozici
se roku 1440 účastnil sněmu, na němž se
stal signatářem mírného listu. V létě uvedeného roku však obě funkce ztratil. V této
době se přiklonil k rožmberské straně
a společně s Menhartem z Hradce jednal
o zvolení Ladislava Pohrobka českým králem. Po většinu čtyřicátých let 15. století se
účastnil drobných i větších sporů ve svém
okolí. Po obsazení Prahy Jiřím z Poděbrad
severočeský šlechtic postupně měnil stranu.
Nejprve se spíše jen naoko připojil ke strakonické jednotě, zatímco v roce 1452 už
byl jedním z rádců Jiřího z Poděbrad.
Panování Ladislava Pohrobka nebylo pro
Jakoubka příliš úspěšné. Stal se sice přísedícím zemského soudu, ale vedl řadů sporů,
a to ne vždy s úspěchem. Poslední období
jeho života – naposledy je doložen 1. října
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1462 – bylo poznamenáno dluhy a ztrátou
části majetků (Teplice).
Poslední kapitoly se věnují osobě jeho
syna Jana z Vřesovic a vnukům, kteří založili pět rodových větví, sídlících na Kyšperku, Doubravské Hoře, Kostomlatech,
Brozanech a Žluticích. Prostoru se dostává
i studiu sídel a majetků Jakoubka z Vřesovic na základě zbrusu nového archeologického výzkumu Milana Sýkory. Nechybí ani
oddíl věnovaný erbům a pečetím.
Závěrem Jan Boukal shrnuje druhý
život Jakoubka z Vřesovic a zasazuje ho
do kontextu jeho doby. Obhajuje psaní
biografií historických postav, které je tolik
potřebné v situaci, kdy jsou lokální dějiny
stále plné slepých míst. Autor monografie
vidí Jakoubka z Vřesovic jako produkt
doby („nebyl o mnoho horší než mnozí z jeho
současníků“), jako typického zbohatlíka husitského věku z řad nižší šlechty, jakými
byli Jan Smiřický ze Smiřic, Jan Čapek ze
Sán, Diviš Bořek z Miletínka, Vilém Kostka
z Postupic a další. V této souvislosti si všímá
faktu, že získané majetky se podařilo udržet
jen Smiřickým, Trčkům, Kostkům a právě
Vřesovcům. Jakoubek se však odlišoval tím,
že nebyl primárně kondotiérem (jako Čapek ze Sán nebo Kolda ze Žampachu), ale
staral se spíše o to, aby zajistil postavení
a majetek svým potomkům.
Boukalova biografie Jakoubka z Vřesovic je informačně hutnou knihou, jíž by
však místy neuškodilo lehčí pero, pohled
ze širší perspektivy či spekulace nad možnostmi, které se Jakoubkovi nabízely. Důsledným rozborem pramenů Jan Boukal
vyvrací řadu dřívějších názorů, například
že predikát z Vřesovic získal až za svého
pobytu v severních Čechách. Kladně lze
hodnotit i autorovu snahu nezůstat jen
u písemných pramenů, ale zabývat se krajinou, ve které se Jakoubkův příběh odehrává. Kniha obsahuje rozsáhlou obrazovou
přílohu, zahrnující mladší portréty aktérů
knihy a vyobrazení míst, se kterými byl Jakoubek z Vřesovic jakkoliv spjat. Celkově
jde o zdařilý příspěvek k pochopení přelomového 15. století, který zaplňuje další
mezery regionálních dějin.
Jan Škvrňák
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Janusz S z y s z k a : Formowanie
i organizacja dóbr monarszych w ziemi
lwowskiej od połowy XIV do początku
XVI wieku
Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2016, 568 s., ISBN
978-83-61033-92-9
Polské bádání má v oblasti historické
geografie dlouhou a bohatou tradici, přesto
některým teritoriím Polského království stále chybí monografické zpracování daných
otázek. Bílá místa na mapě panovnických
majetků ve Lvovsku v období přelomu
pozdního středověku a raného novověku
se v obsáhlé publikaci zdařile pokusil zaplnit Janusz Szyszka. Geografické vymezení
studovaného regionu je poměrně jasné, jelikož už ve sledovaném období mělo pevné
a v podstatě neměnné hranice. Autor podrobil výzkumu celkem 888 lokalit, z nichž 662
patřilo na počátku uvedené doby panovníkovi (74 %) a 403 bylo na konci sledovaného období majetkem šlechty. Časově
je perioda vymezena polovinou 14. století,
kdy Haličské knížectví získal Kazimír Veliký, a samotným počátkem 16. století.
Pracovník polské akademie věd si musel poradit s řadou badatelských problémů.
Prakticky se nedochovaly listiny haličských
panovníků (není jasné, zda je nevydávali
nebo byly zničeny častými požáry dřevěných hradů) a pozdější potvrzení mohou
být falzy. Z toho důvodu Janusz Szyszka
často využívá retrospektivní metodu. Dalším
úskalím je nejasná terminologie vyplývající ze struktury osídlení – více rozprostřeného, zahrnujícího spíše osamělé dvorce
a statky než vesnice. Právě slovo villa
může v pramenech znamenat jak vesnici,
tak i osamocený dvorec. Vyšší jednotkou
byla wołość (districtus), zatímco nadřazený
termín, tzv. lvovská země, se objevuje až
v roce 1372, i když fakticky byla jím označená oblast vnímána jako celek již dříve.
V úvodní kapitole se Janusz Szyszka
vyrovnává také s nedostatečnou literaturou
k tématu a dobovou právní problematikou.
Od počátku 14. století se začínají objevovat náznaky oddělení státního majetku
od panovnického a společně s rostoucí
mocí šlechty bylo v průběhu dalšího století omezováno právo panovníka disponovat
s majetkem příslušejícím státu.
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Druhá kapitola se již věnuje panovnickému pozemkovému vlastnictví ve Lvovsku
během vlády Kazimíra Velikého, kdy panovníkovi patřila veškerá země, kterou nevlastnil někdo jiný. Šlo celkem o 74 % všech
zaznamenaných lokalit, často ale v podobě
„rezervní země“, tzn. málo výnosných sídelních jednotek. Zároveň zde vystupovala
mocensky silná vrstva bojarů, kteří ovšem
nedisponovali žádnými většími majetkovými komplexy. V tomto případě se autor vymezuje proti dřívějšímu názoru především
ruského a ukrajinského bádání, že Kazimír
Veliký při obsazení země konfiskoval rozsáhlé pozemkové vlastnictví bojarů.
Polský panovník nicméně započal
s rozsáhlým rozdělováním majetků šlechtě,
o to jak původem z Polska, tak i místním
bojarům. Zároveň se ustálil správní systém: v čele země stanul generální starosta,
nadřízený starostům lokálním, a nejnižší
stupeň správy obsadili hradští vojvodové.
Polští vládci se postupně snažili na základě
tohoto členění budovat uzavřené a výdělečné majetkové komplexy a zbavovat se
odlehlejších míst.
Třetí kapitola je zaměřena na období
let 1370–1387, během nějž zemi krátce
ovládala Alžběta Lokýtkovna z pozice regentky a následně ji spravoval Vladislav
Opolský. Ten, ač neměl zcela jasně vymezené kompetence, činil nadání šlechtě, a to
většinou z domovského Slezska. Proto se
autor knihy domnívá, že tento vládce sledoval své individuální politické cíle, a sice
vytvoření vlastního teritoria na Rusi.
V donacích pokračoval i Vladislav II.
Jagello, který nečinil rozdíly mezi místní
a polskou šlechtou a budoval si zde mocenské zázemí tím, že obdarovával spíše méně
zámožnou šlechtu a bojarstvo. Tento panovník začal také majetek zastavovat.
Pátá kapitola je věnována letům
1434–1504, tedy době vlády jagellonské
dynastie. I pro tyto panovníky byla lvovská
země periferií, avšak důležitou k dosažení politických cílů. Vladislav Varnenčík se
udržel v Uhrách a Kazimír získal část řádového státu. Oba tito panovníci museli čelit
jak růstu výdajů, tak i vzrůstu moci šlechty, která jim bránila v darování majetků,
a proto byli nuceni zastavit téměř většinu
korunních statků. Z těchto zástav nejvíce

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

profitoval rod Odrowążů, který v polovině
15. století získal do zástavy lvovské starostenství. Později se proti němu zformovala
opozice, šlechtická konfederace, která společně s lvovskými měšťany dokázala zástavu
vykoupit. Po těchto událostech již panovníci
nikdy nezastavovali starostenství jako celek.
Polský badatel poukazuje na pozitivní vliv
dlouhodobých zástav, jejichž držitelé měli
zájem investovat do zastavených majetků
za účelem zajistit si vyšší výnosy. Zastavování majetku se v průběhu novověku vyplácelo i panovníkům, protože díky stoupající
inflaci a stálým nominálním hodnotám zástav je mohli vykupovat reálně levněji (tato
otázka však už není obsahem knihy).
Poslední, šestá kapitola není uspořádána chronologicky, ale zabývá se jednotlivými panovnickými majetkovými komplexy,
jejich vývojem a rozsahem.
Celkově kniha udiví objemem vykonané práce, díky níž je cenným příspěvkem
k historické geografii někdejšího polského
území. O tom svědčí také tři dodatky v podobě seznamu všech vesnic, které patřily
panovníkovi, veškerých darů i zástav a také
panovnických lokací měst a vesnic.
Jan Škvrňák
Emil V o n t o r č í k : Bitka pri Viedni 1683. Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca
Nitra – Bratislava, Sobor – Spolok slovenských spisovateľov 2016, 642 s., ISBN 978-80-89727-46-9
Pod názvem odkazujícím k tématu
jedné významné bitvy se skrývá populární
výklad slovenské historie od 7. století, kdy
vznikem islámu začalo dlouhodobé soupeření křesťanského světa s muslimskou
rozpínavostí v Evropě.
Historik Emil Vontorčík byl profesí informačním pracovníkem. V Nitře roku 1963
založil a následně vedl Ústřední zemědělskou knihovnu a v devadesátých letech byl
ředitelem Univerzitní knihovny v Bratislavě. Po odchodu do důchodu se nechal inspirovat Vojtěchem Zamarovským a po dvě
desetiletí studoval historické prameny, aby
mohl zachytit důsledky rozpínavosti osmanské říše na území Horních Uher. Autor knihu dokončil v době, kdy agresivita stoupen-
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ců islámu nabývá nové podoby a poznání
muslimské mentality zajímá mnoho čtenářů.
Celá polovina rozsáhlé knihy je výkladem vzniku a podoby islámu od vystoupení
Mohameda. Autor sleduje vládnoucí dynastie
v osmanské říši, které ovládly asijský svět
a expandovaly na západ. Po různých výpadech a bitvách dobyli v polovině 15. století
Konstantinopol, a tím zanikla křesťanská
byzantská říše. Svou roli sehrálo Uherské
království, které často s výbojnými muslimy
sousedilo. Každé vojenské střetnutí představovalo mezník v boji proti rozpínavosti
Turků. Takovým byla i bitva u Moháče
roku 1526, v níž padl král Ludvík Jagel
lonský. Část uherské šlechty si následně zvolila svým králem Ferdinanda Habsburského,
osmanská vojska se však v Uhersku osadila
natrvalo. Autor sleduje vliv učení Martina
Luthera na vrcholící reformaci, protihabsburská povstání v době 17. a na počátku
18. století, včetně případu hraběnky Alžběty
Báthoryové, a komentuje výklad dějinných
událostí v podání domácích nebo zahraničních historiků. Tuto část završuje vylíčení
událostí po třicetileté válce, kdy došlo k novému rozdělení moci v evropských státech,
osmanská armáda obsadila nejmocnější
uherskou pevnost nad Dunajem – Nové
Zámky – a také nitranský hrad, zmocnila se
dalších měst a pevností a z území Slovenska
se stala osmanská provincie.
Osmanská vojska pod vedením Kary
Mustafy se rozhodla dobít Vídeň, která jim
bránila v expanzi na sever. Postup císařské
a osmanské armády od května 1683 je vylíčen podrobně. Vídni přišla přes Moravu
na pomoc polská vojska a jejich král Jan III.
Sobieský s doporučením papeže zaujal postavení velitele spojeneckých vojsk. Dorazily také početné posily z Bavorska a Saska.
Vlastní bitva se odehrála 12. září 1683 a její
výsledek znamenal porážku muslimů a konec rozpínavosti na další staletí. Závěrečné
kapitoly hodnotí popisy bitvy ze strany vítězů i poražených a přinášejí medailónky
nejvýznamnějších aktérů.
Autor často zmiňuje, že kniha není
historickou studií, ale populárním výkladem. Jistě má pravdu, ovšem tento způsob
zpracování získá daleko více čtenářů nejen
svou čtivostí, ale také ilustračním doprovodem v podobě reprodukcí dobových rytin
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městských vedut, obrazů bojů a portrétů
osobností. Kniha je vypravena bohatým
aparátem, který tvoří nejen poznámky
za každou kapitolou, ale také chronologický
přehled událostí, slovník tureckých termínů,
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jmenný rejstřík a seznam literatury. Vzhledem ke způsobu zpracování, poutavému výkladu a grafickému zpodobení knihu každý
zájemce jistě s uznáním ocení.
Jaromír Kubíček
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Dějiny 19. a 20. století
Jan R ů ž i č k a : Maloměšťáci s otevřenou myslí. Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850–1914)
Brno, Matice moravská 2016, 402 s., ISBN 978-80-87709-16-0
Další publikace k chodu komunálních samospráv po zrušení poddanství
vyšla z pera absolventa olomoucké univerzity. Za objekt zájmu si autor vhodně
vybral typologicky jiný charakter měst, než jaký byl v dosavadní českojazyčné odborné literatuře podrobněji analyzován. Objektem zájmu se mu stala
převážně agrární, populačně stagnující maloměsta Bučovice a Slavkov, která
do jisté míry „trpěla“ blízkostí Brna, takže kupříkladu Židé z nich ve sledovaném období odcházeli. Obě města byla sídly okresního soudu, Bučovice
„získaly“ na konci sledovaného období i střední školu, ve Slavkově byl zase
výrazný Redlichův cukrovar, jeden z největších na Moravě.
Jan Růžička zvolil strukturu práce, která se osvědčila v předchozím
bádání o chodu obecních samospráv. Nejdříve charakterizuje lokality a jejich obyvatelstvo a nastiňuje vývoj obecní legislativy. Následují kapitola
věnovaná profilu voličské základny a obecních výborů, partie zaměřená
na volební zápasy a každodenní činnost obecních samospráv a konečně
kapitola zabývající se vybranými komunálními projekty.
Výklad legislativních ustanovení obsahuje několik chyb či nepřesností. Konstatování, že „volebním právem do obcí v porovnání s právem volit
do zemských a říšských zastupitelských orgánů disponovaly v Předlitavsku díky
stanovenému majetkovému cenzu širší vrstvy obyvatelstva“ (s. 11–12), neplatí
pro celé sledované období, nýbrž jen do Badeniho volební reformy v případě říšské rady a do uzavření Moravského paktu v případě zemského
sněmu. Pak tomu bylo obráceně. Ne zcela přesné je i další vyjádření, a sice
že „volit do zemského sněmu či říšské rady (do roku 1897) mohl pouze ten, kdo
měl volební právo v obci “ (s. 12). V příslušném obvodu volili do zemského
sněmu (a potažmo i říšské rady) členové prvních dvou voličských sborů
v obecních volbách a ti členové třetího sboru, kteří splnili daňový cenzus
pro zemské či říšské volby (původně desetizlatkoví voliči, postupně se
cenzus snižoval). Toto ustanovení se týkalo městské a venkovské kurie, ale
kromě toho do zemského a říšského parlamentu volili své zástupce také
představitelé velkostatků.
Osoby zaměstnávané obcí nepozbývaly automaticky volební právo,
nýbrž jen pasivní volební právo (tedy právo kandidovat, s. 71). Voličům
z řad inteligence nedostačovalo pro začlenění se do komunálního elektorátu
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pouze formální vzdělání (s. 104) – to se týkalo jen nositelů doktorského
titulu z předlitavské univerzity, jinak (a tedy u většiny těchto voličů) byl
rozhodujícím kritériem úřad zastávaný v obci (státní a zemští úředníci,
učitelé, duchovní všech státem uznaných konfesí atd.). Volební právo společníků obce se odvíjelo od platby daně (s. 165), ale to nutně neznamená, že
v obci nežili (byť v praxi tomu tak většinou bylo). Rozhodujícím kritériem,
které je oddělovalo od dalších skupin, bylo domovské právo v jiné obci.
Autor se solidně vyrovnal se složitou terminologií a v tomto ohledu
projevil velmi dobrou znalost domácí i zahraniční literatury k tématu.
Termín Verbürgerlichung (s. 16) bych vzhledem k pojednávanému období
(už se pohybujeme v éře Františka Josefa) překládal spíše jako zobčanštění
(tj. přijetí hodnot občanské společnosti) než poměšťanštění (hodnotový
systém tradičního měšťanstva byl přísně hierarchický). Překlad německého
termínu Bürgertum do češtiny je však obecně obtížný; jednoznačné pravidlo
zde neexistuje a toto substantivum lze v konkrétním kontextu překládat
i jako měšťanstvo.
Pro držitele honoračního volebního práva používá Jan Růžička termín vzdělanostní voliči (s. 70), což není úplně přesné. Ve shodě s Peterem
Urbanitschem (Die Habsburgermonarchie 1848–1918 VII/2, s. 2209) bych
upřednostnil výraz inteligenční voliči (Intelligenzwähler), protože mi přijde
výstižnější. Ve skupině honoračních volebních hlasů byli totiž nejen držitelé titulu doktor z některé s předlitavských univerzit, ale vedle nich i lidé,
které k volbě opravňoval výkon úřadu v obci (viz výše).
Hodnotná je sumarizace dosavadního stavu bádání (oproti starším
pracím vyšlým před pár lety je aktualizovaná) a do rozboru legislativy autor
vhodně zakomponoval dobové příručky.
V kapitole „Komunální voliči a jejich reprezentanti“ Jan Růžička
rozebírá voličskou základnu a daňovou poplatnost, která byla jedním ze
dvou základních kritérií pro nabytí volebního práva. Při následné analýze
skladby obecních reprezentací postupuje s respektem k jednotlivým socioprofesním skupinám (živnostníci, podnikatelé, dělníci). Diskutabilním
se mi jeví zařazování rolníků do skupiny živnostníků, neboť zdroj obživy
(aspoň ten nejdůležitější) měli v primárním sektoru. Za ne úplně šťastný
považuji termín duševně pracující, ale možná je to jen tím, že ještě pamatuji jeho užívání v časech předsametových (vlastním obsahem je termín
výstižný). Zajímavým nápadem je sledování zastupitelů nemanželského
původu, kteří to v maloměstském prostředí museli mít od dětství složité.
Autor potvrdil zjištění z předchozích výzkumů, že v městských samosprávách nezřídka dominovaly „rodinné klany“ – například v Bučovicích stálo
po dobu půl století v čele města pět starostů pocházejících ze dvou rodin.
Ve shodě s dřívějším bádáním je i konstatovaný velký význam učitelů
a advokátů mezi komunální elitou. V porovnání s většími městy se zde
těšili delší dobu výsadnímu postavení i duchovní.
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Při rozboru voličské základny (s. 76–82) autor správně upozorňuje
na chybu v dosavadní historiografii, která nesprávně počítala podíl oprávněných voličů v obecních volbách na obyvatelstvu, a sice tak, že počet voličů
ve voličských seznamech vydělila počtem obyvatel obce (v tomto ohledu
konstatuji sám za sebe: mea culpa). Problém spočívá (kromě volebního
práva právnických osob) hlavně v tom, že volební právo měli mimo jiné
všichni poplatníci v obci, přičemž někteří z nich v obci nebydleli, byť v ní
odváděli daně (například díky vlastnictví pozemku). Termín volební hlas,
který Jan Růžička zavádí namísto termínu oprávněný volič, je výstižný
a posunuje bádání kupředu.
Obecní zákonodárství se při rozdělení volebních hlasů do tří voličských sborů řídilo platbou přímých daní (slovo „přímých“, které ve větě
na s. 82 není, je důležité). Poznámku, že ve skutečnosti nešlo o veškeré
ve městě odváděné daně (přímé), protože v soupisech voličů jsou uvedeny
daně jen těch poplatníků, kteří splnili cenzus (s. 82, pozn. 271), je možno
doplnit tím, že daňových plátců odvádějících méně než jeden zlatý (dvě
koruny) byla jasná minorita – například v Jablunkově v roce 1913 celkem
66 z 601 daňových plátců – a že volební seznamy se ustanovovaly na základě daňových seznamů evidujících všechny daňové plátce.
Autor při rozdělení zastupitelů do socioprofesních skupin řadí soudce a notáře k úředníkům, přičemž přičlenění těchto profesí ke svobodným
povoláním, kam je zařadil ve svých studiích recenzent, označuje za „zarážející “ (s. 94). Domnívám se, že takové adjektivum do odborného textu
jednoduše nepatří; pokud mám na věc jiný názor než můj předchůdce, pak
věcně napíši, že nesouhlasím, a uvedu důvody, proč tak činím. Dále se domnívám, že vymezení skupiny svobodných povolání není tak jednoznačné.
Pokud například budu do této skupiny začleňovat jen vzdělané jedince
nezávislé na zaměstnavateli, což je jedno z kritérií (a zřejmě to kritérium,
které preferuje Jan Růžička), musel bych z ní vyškrtnout kupříkladu i část
lékařů, konkrétně městské lékaře (byli městskými zaměstnanci, a tedy
v podstatě také úředníky). Potíže bych měl i s advokáty, kteří zároveň
působili jako notáři (anebo jako právní poradci velkých průmyslových
firem, kupříkladu na Ostravsku). Proto jsem se držel jiného vymezení.
Za příslušníky svobodných povolání jsem považoval vykonavatele takových
profesí, jež vyžadují univerzitní vzdělání, přičemž jejich provozování má
značnou společenskou váhu. Zcela jednoznačné vymezení po mém soudu
není možné (a je otázkou, jestli je to tak podstatné), protože i konceptní
úředníci měli ve většině případů právnické vzdělání a například okresní hejtman, kterého řadím do skupiny státních úředníků, se těšil velké
společenské prestiži. Rozdíl vidím v tom, že soudce či notář disponovali
ve svých rozhodovacích kompetencích přece jen větší autonomií a důležitější roli v porovnání s direktivou nadřízených orgánů u nich hrál vlastní
úsudek.
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Silnou stránkou kapitoly „Volební zápasy a praktická činnost obecních samospráv“ je vylíčení politických frakcí na lokální úrovni a propojení
místních záležitostí s moravskou zemskou politikou (diferenciace národního
proudu, boje mezi „mladými“ a „starými“, antiklerikalismus jako pojící
činitel). Vyzvednout lze líčení složitého propletence sociálních a národnostních vztahů, například bilingvismu v bučovické obecní samosprávě
do padesátých let 19. století, stejně tak jako postřeh, že Židé byli v jazyku
pramene z šedesátých let označeni v Bučovicích za jednu ze společenských
tříd, a to vedle úřednictva, domkářů a sedláků (s. 137). Velmi zajímavé
jsou značně podprůměrné údaje o celkové volební účasti (ve Slavkově
v první polovině osmdesátých let pod 20 %). Jen škoda, že Jan Růžička
nejde o úroveň níže a neuvádí volební účast v jednotlivých volebních
sborech. Zajímalo by mne, zda byla v prvních dvou sborech výrazně nad
průměrem, což se jinde nezřídka stávalo (zdaleka nejlidnatější třetí sbor
volil jen třetinu členů obecního výboru, a jeho členové tedy věděli, že volby
se rozhodnou v prvním a druhém sboru). Konkurence většího množství
kandidátek dokázala volební účast výrazně zvednout a například boj mezi
pokrokáři a konzervativci ve Slavkově v roce 1901 se projevil v 54% volební
účasti. Vítězství pokrokářů ve Slavkově v roce 1910 a lidově-pokrokového
tábora v Bučovicích o rok později muselo na obou radnicích vést ke „kulturní revoluci“, což dokládá několik skutečností uvedených v následující
kapitole. Slavnost Těla a Krve Páně byla dříve významná ve veřejném
prostoru, protože po bohoslužbě následoval eucharistický průvod městem za přítomnosti komunálních představitelů. Lze předpokládat (nejsou
prameny), že se představitelé obou měst přestali průvodu účastnit poté,
co na radnicích zvítězili pokrokáři, kteří se vymezovali vůči klerikalismu.
V roce 1912 se obecní výbory obou měst rozhodly, že oproti dosavadní
tradici nebudou při příjezdu brněnského biskupa stavěny slavobrány
a zastupitelé se korporativně nezúčastní biskupova uvítání (s. 267–268).
Po vítězství pokrokářů ve Slavkově v roce 1912 zastupitelé nenavštívili před
ustavující schůzí bohoslužbu, jak bylo dříve obvyklé (s. 268). V roce 1902
přitom převzal obecní výbor ve Slavkově na žádost několika spolků záštitu
nad Husovou slavností (s. 270).
Kapitola „Postřehy o vybraných projektech obecních reprezentací“
obsahuje i zajímavé protnutí infrastrukturního sporu a sekularizační
kontroverze ve Slavkově v otázce zřízení dívčí měšťanky (s. 228). Velký
význam (a podle mého názoru oprávněně) autor přisuzuje otevření reálky
v Bučovicích na počátku 20. století: „Přítomnost střední školy na maloměstě
měla pochopitelně vliv na změnu místního společenského klimatu. Do Bučovic
přišli univerzitně vzdělaní pedagogové, kteří se začali zapojovat do veřejného
dění i do činnosti místní samosprávy“ (s. 224).
Budování technické infrastruktury bylo na maloměstě obtížnější (finanční náročnost, otázka rentability a technického zabezpečení) a značný
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nátlak musely v tomto směru vyvíjet státní orgány. Maloměstská zastupitelstva se zdráhala zavádět a posléze zvyšovat obecní přirážky k přímým
daním, aby získala potřebné prostředky.
Uvítal bych detailnější a propracovanější analýzu obecního hospodářství (hlavně městských rozpočtů), byť jde o velmi komplikovanou záležitost
a nevím, zda je k dispozici kompletní pramenná základna. Vzrůst obecních
přirážek k přímým daním byl obecným rysem a všechna města si také musela
půjčovat na výstavbu infrastruktury. Bučovice a Slavkov v tomto ohledu
nebyly výjimkou. Autor při analýze vývoje příjmů a vydání konstatuje, že
v Bučovicích došlo od poloviny šedesátých let do roku 1915 k nárůstu
příjmů na osmiapůlnásobek původní výše, kdežto výdaje vzrostly více
než šestnáctkrát, u Slavkova se za stejné období příjmy navýšily na necelý
dvojnásobek a výdaje na téměř sedminásobek původní hodnoty (s. 256).
Nikdy jsem se nezabýval vývojem obecních rozpočtů od vypuknutí války,
nicméně předpokládám negativní dopady, takže možná není vhodné zohledňovat při komparaci válečný rok. Hlavně bych však do textu zahrnul
bližší informace o tom, co rozpočet pokrýval a co bylo mimo něj, protože
legislativní situace se v tomto ohledu vyvíjela. Jelikož obce nejsou stát
a nemohou si vypomoci tisknutím nekrytých bankovek a následným bankrotem, vzletně nazývaným reformou financí, musely mít obce zajištěny
všechny výdaje i na příjmové stránce (byť za cenu půjček). Jinými slovy,
celkové příjmy mohly být vyšší než celkové výdaje, ne však nižší.
Buď to tedy znamená, že Bučovice měly v roce 1865 příjmy dvojnásobné v porovnání s výdaji a Slavkov téměř čtyřnásobné (což při tehdejších
nízkých rozpočtech bylo celkem možné, neboť šlo o rozdíly v řádu stovek
zlatých – v tom případě bych však údaje neuváděl v komparativní řadě,
protože mi to přijde matoucí) – anebo se běžné roční rozpočty týkaly,
stejně jako v řadě jiných lokalit, pouze chodu městské infrastruktury
(škol, městského aparátu, správy majetku atd.), tedy provozních nákladů
a drobnějších oprav, kdežto jakékoliv větší investice (neperiodické; mohli
bychom je nazvat investičními výdaji), jež měly za cíl zajistit nová zařízení,
byly financovány z bankovních půjček. Ty se nezřídka na příjmové stránce
každoročních preliminářů neobjevují, a to ani mezi mimořádnými příjmy,
avšak přičítají se k dluhové službě, tedy ke každoročním výdajům.
V závěru Jan Růžička mimo jiné konstatuje, že jakkoliv byl národ
ve druhé polovině 19. století dominantním objektem politického zájmu,
nacionální spory v obou městech byly méně závažné než ideové spory
odrážející situaci v české předválečné společnosti. Domnívám se, že jinak
tomu v národnostně dosti jednolitém prostředí, kde dělící linie mezi soupeřícími politickými tábory nemohla být národnostní (a po odlivu Židů
ani náboženská), asi ani být nemohlo.
V závěrečných pasážích bych očekával vysvětlení poutavě provokativního názvu knihy – v čem spočívala ona otevřená mysl bučovických
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a slavkovských maloměšťáků? Celý text knihy mi v tomto ohledu nenapověděl, či spíše nedal jednoznačnou odpověď. Obecní reprezentace byly,
až na pár posledních předválečných let, dosti konzervativní, možná ve své
většině klerikálně orientované, chápaly sice význam vzdělání a podporovaly
školy, ale výstavbě důležité infrastruktury (vodovod, kanalizace), která by
měla zásadní zdravotní dopady, se v podstatě bránily s odkazem na finanční
náročnost a snahu nezvyšovat daňové zatížení. Jak autor konstatuje, tlak
musel v tomto ohledu vyvíjet stát (s. 281).
Kniha se vyznačuje nashromážděním velkého množství informací
o obecních volbách a chodu obecních samospráv Bučovic a Slavkova.
Autor byl velmi pečlivý a pilný. Dokládají to i přílohy, jejichž sestavení
je nesmírně pracné (soubor údajů o členech obecních výborů Bučovic
a Slavkova a schéma příbuzenských vazeb mezi členy zastupitelstev v obou
městech). Strukturou a metodologií kniha zcela navazuje na předchozí výzkumy moravských a slezských samospráv. Domnívám se však, že už nazrál
čas k tomu, aby si další následovníci nalezli prostor, v němž dosavadní
stav bádání posunou kupředu nejen pečlivým uplatněním vyzkoušené
metodologie při výzkumu dalších a dalších lokalit, ale i novými přístupy,
inovovanými badatelskými otázkami.
Pavel Kladiwa
Wendy H o l d e n o v á : Narodili se, aby přežili
Praha, Mladá fronta 2016, 312 s., ISBN 978-80-204-3800-3
Snaha nacistů o fyzickou likvidaci židovské populace byla beze sporu
jedním z největších válečných zločinů. Konečné řešení židovské otázky
ujednali nacističtí funkcionáři na konferenci ve Wannsee 20. ledna 1942.
Nedlouho poté začali být židé z území obsazených Německem systematicky
vyvražďováni ve vyhlazovacích táborech. Do historie se tak černým písmem
zapsala jména jako Belzec, Sobibor, Treblinka, Chełmno, Majdanek nebo
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), kde během druhé světové války
zahynuly miliony lidí.
Holocaust stojí poměrně často v centru zájmu historiků, a proto existuje bezpočet publikací zabývajících se tímto tématem, které se snaží buď
pojmout celou jeho historii (například Černá zem od Timothyho Snydera),
nebo prostřednictvím vylíčení zážitků přímých pamětníků přiblížit tehdejší události dnešnímu čtenáři. Britská spisovatelka Wendy Holdenová se
rozhodla přispět k dějinám holocaustu za použití druhé zmíněné varianty.
Ve své knize nazvané Narodili se, aby přežili předkládá veřejnosti příběh
tří těhotných žen – Češky, Polky a Slovenky, které byly v roce 1944
transportovány do Osvětimi. Wendy Holdenová přitom zmíněné ženy,
které se navzájem vůbec neznaly, sleduje již od jejich dětství a dospívání
přes vyrovnávání se se zaváděním protižidovských zákonů, jejich zadržení
a transport do Osvětimi – a následně Freibergu a Muathausenu, kde pak

170

D Ě J I N Y

1 9 .

A

2 0 .

S T O L E T Í

došlo k jejich osvobození americkou armádou – až k jejich poválečným
osudům.
Struktura monografie je vyvážená. Text je rozdělen do deseti kapitol,
doplněných o dobové fotografie, které se nacházejí také na předsádkách
knihy. Součástí je rovněž seznam osob, o nichž se v textu hovoří, umístěný na konci publikace. Před úvodní kapitolou je navíc k dispozici mapa
střední Evropy s vyznačením důležitých míst, o nichž je v knize řeč, sloužící
k lepší orientaci čtenáře. Součástí publikace je také soupis použité literatury
a archivních pramenů a rovněž seznam rozhovorů vedených samotnou
autorkou.
Ve třech úvodních kapitolách seznamuje autorka čtenáře s předválečným a posléze i válečným životem uvedených žen. Jde o velice zajímavou
část knihy, neboť každá z žen pocházela z jiného společenského i geografického prostředí. První z nich – Priska Löwenbeinová – své mládí strávila
ve Zlatých Moravcích na jihozápadním Slovensku, kde vystudovala tamní
gymnázium a stala se učitelkou. Se svým manželem se v důsledku stupňujících se protižidovských nařízení přestěhovali posléze do Bratislavy, kde
doufali, že budou jakožto židé méně nápadní. Čtenáři je tak předložen
popis situace židovských rodin nejen v menších slovenských městech, ale
také v samotném centru země. Autorka se zde zároveň stručně věnuje
politice Tisovy vlády a její spoluúčasti na transportech slovenských židů
do koncentračních táborů.
Rachel Abramczyková pocházela z Pabianic nedaleko Lodže, druhého
největšího polského města. V Polsku existovaly protižidovské předsudky
již dávno před nástupem nacistů k moci, avšak Rachel se se svým bohatým manželem bez problému asimilovala. Po obsazení Polska německou
a sovětskou armádou vzniklo v německé části polského území několik
židovských ghett. Osudy Rachel a její rodiny byly spojeny hned se třemi
těmito ghetty, a tak má čtenář možnost seznámit se blíže s podmínkami,
které panovaly v ghettech v Pabianicích, Lodži a také ve Varšavě. Kromě
každodenních zážitků zde čtenář nalezne také informace o jednotlivých
židovských radách, které měly na starosti chod takovýchto ghett.
Anka Nathanová se narodila v Třebechovicích pod Orebem, tedy asi
13 kilometrů od Hradce Králové. Před válkou studovala na Karlově univerzitě, a část života tak strávila v Praze. Nejzajímavější částí této kapitoly však
jsou řádky věnované terezínskému ghettu, kam byla Anka transportována
v roce 1941. Wendy Holdenová se zde na několika stránkách věnuje terezínskému kulturnímu životu a jeho zástupcům. Anka se dokonce osobně
znala s dirigentem terezínského orchestru Karlem Ančelem. Do Terezína
byli navíc posláni také židé z Dánska, jehož vláda se brzy začala ptát,
kde jsou a jak je s nimi zacházeno. Nacisté proto souhlasili s návštěvou
delegace Mezinárodního červeného kříže v Terezíně. Pro tyto účely byla
část ghetta „zkrášlena“ a vězni byli nuceni pro zástupce červeného kříže
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sehrát „divadlo“ o bezstarostném životě. Autorka tuto událost neopomněla
na několika stranách zachytit.
Všechny tři měly stejný osud, a sice transport do koncentračního tábora Osvětim, kde strávily několik dní, než byly opět přesunuty jinam. Právě
těmto okamžikům se věnuje čtvrtá kapitola monografie. Ta je rozdělena
do tří částí, z nichž každá se věnuje osobním zážitkům a vzpomínkám jednotlivých žen. Čtenář zde navíc najde stručnou historii vzniku táborového
komplexu v Osvětimi.
Prisca, Rachel i Anka patřily mezi ty vitálnější a zdravější vězeňkyně,
a byly proto vybrány pro nucené práce v Německu, což jim pravděpodobně zachránilo život. Jejich novým působištěm se stal Freiberg, město
ležící 35 kilometrů jihozápadně od Drážďan. Zde byly ženy nuceny pracovat v továrně na výrobu součástek do letadel Arado (německý tryskový
bombardér). V páté kapitole se tak čtenář blíže seznámí s chodem této
továrny, ale také se vztahy mezi vězeňkyněmi a dozorci. Mezi nimi se
našli i tací, kteří byli ochotni ženám občas vypomoci. Čtenáře také jistě
zaujmou autorkou zaznamenané vzpomínky na stupňující se spojenecké
letecké útoky, především pak na zničující nálet na Drážďany, provedený
ve dnech 13.–15. února 1945.
V následující kapitole popisuje Wendy Holdenová chaotický a spěšný
transport žen z Freibergu do Mauthausenu, jejž si vynutila situace na přibližujících se válečných frontách. Tato cesta vedla přes tehdejší území Sudet
a Protektorátu Čechy a Morava. Vlak byl přitom nucen mnohokrát měnit
svoji trasu a udělat několik nedobrovolných zastávek. Dne 21. dubna dorazil na nádraží v Horní Bříze, městečka vzdáleného 13 kilometrů od Plzně,
kde byl odstaven na vedlejší kolej, neboť mu rozbitá trať neumožňovala
pokračovat dál v cestě na Plzeň. Právě hodinám, které vězeňkyně strávily
na hornobřízském nádraží, věnuje autorka značnou pozornost. Přednostovi
stanice Antonínu Pavlíčkovi se totiž podařilo zorganizovat potravinovou
pomoc pro uvězněné, kterým byla, díky dobrovolné sbírce hronobřízských
občanů, podávána bramborová polévka a bílý chléb. Autorka je přesvědčena,
a dokládá to také výpověďmi pamětníků, že právě tento čin zachránil život
většině žen v transportu.
Strastiplná cesta sledovaných žen skončila v Mauthausenu, jenž patřil
k nejtvrdším nacistickým pracovním táborům. Autorka v této souvislosti líčí
historii vzniku tábora a podmínky, které v něm panovaly. Wendy Holdenová
věnuje prostor také vztahům mezi vězni a obyvateli města Mauthausen,
nacházejícího se pod kopcem, na němž byl zbudován tábor. Čtenář se tak
dozvídá jak o lidech netečných k dané situaci, tak o těch, kteří byli ochotni
ženám pomoci.
Vytouženou svobodu přinesli vězňům příslušníci 11. obrněné divize
3. americké armády v sobotu 5. května 1945. Obsahem osmé kapitoly jsou
především vzpomínky uvězněných žen právě na osvobození, ale také samot-
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ných amerických vojáků, kteří byli často šokováni tím, co v Mauthausenu
spatřili. Autorka zde věnuje prostor také složité situaci, jež nastala bezprostředně po ukončení války v Evropě. Především bylo potřeba zajistit
zdravotnickou péči pro miliony osvobozených lidí, prověřit jejich totožnost
a zajistit jejich repatriaci.
V závěru sleduje autorka návrat Prisky, Rachel a Anky do jejich
předválečných domovů a předkládá čtenáři obraz složité poválečné situace
v Polsku a Československu. Všem třem ženám se přese všechno podařilo
dožít se vysokého věku a udržet své děti naživu. Eva, Marek a Hana se
narodili v posledních dnech války ještě v nacistickém zajetí. Po čase se
několikrát sešli v rámci různých výročních akcí, čemuž jsou věnovány
poslední stránky knihy.
Publikace Wendy Holdenové přispívá k dějinám holocaustu především zachycením osobních vzpomínek jeho přímých účastníků. Kapitola
zabývající se transportem vězňů z Freibergu do Mauthausenu přes české
území je pak obohacením regionální historiografie severního Plzeňska.
Autorka při svém výzkumu využila značné množství archivních pramenů
a její badatelské postupy a metody práce – zvláště orální historie – se ukázaly jako velice účelné. Monografie je psána popularizační formou a jistě
zaujme především širší laickou veřejnost, nicméně může být užitečným
zdrojem informací také pro odborníky.
Martin Lang
*
Karel T i c h ý : Příběh nárožního
domu čp. 42 v Dolních Beřkovicích
Dolní Beřkovice, Karel Tichý 2016, 240 s.,
ISBN 978-80-260-9975-8
Žáner rodinnej kroniky, ktorý sa viaže
k dejinám konkrétnych miest, rôznych spolkov, organizácií alebo významných rodov,
patrí k často vydávaným titulom v rámci
regionálnej histórie. Okrem písomných
prameňov pracuje aj s orálnou tradíciou,
zachytáva beletrizované spomienky a rôznorodé autobiografické záznamy. Do popredia sa tu dostávajú aj osobné postoje
autora, jeho subjektívny výber faktov
a vzťah k zobrazenej skutočnosti, ktorý veľakrát podáva (a znovu pripomína) portréty
a charakteristiku niekedy už zabudnutých,
ale z hľadiska príslušného regiónu významných osôb. Vlastivedný bádateľ Karel Tichý
zostavil v autorskej spolupráci s Ivanom
Volmanom (ktorý používa túto formu mena
a knihu obohatil o spomienku Jak jsme žili
dál) „príbeh“ jedného domu v centre neveľkej polabskej dediny na Mělnícku Dolní

Beřkovice, ktorej dominuje zámok spojený
so šľachtickým rodom Lobkowiczovcov.
V podaní Tichého nejde o zozbieranie regionálnych zvláštností ani o faktografický
popis genealogických väzieb a súvislostí, ale
o príťažlivo podaný súbor archívnych dokumentov a naratívnych výpovedí, ktorými sa
autor snažil v knihe priblížiť súkromné i politické osudy generácie Wollmanovcov. Tá
bola ako významná rodina s touto dedinou
úzko spätá a v roku 1929 kúpila od princa
Leopolda Lobkowicza nárožný dom čp. 42,
ktorý predtým držala v dedičnom nájme.
Publikácia je rozdelená do dvoch častí. V prvej, všeobecnejšej, sa pripomínajú
„osobnosti“ wollmanovskej generácie, najmä životné zvraty a peripetie profesijnej
mobility národohospodára Otokara Wollmana (1885–1957). Druhá, edičná časť
publikuje pamäti člena rodiny, Otokarovho
syna Johna A. (* 1925), ktorý v roku 1949
z politických dôvodov emigroval do Spojených štátov. Karel Tichý v knihe zachytil stavebné úpravy a premeny vlastníctva
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nárožného domu čp. 42, ktorý do regionálnych dejín 20. storočia najvýraznejšie
prenikol práve vďaka významnému ekonómovi Otokarovi Wollmanovi, zastávajúcemu
funkciu vrchného správcu ústrednej kancelárie kniežaťa Ferdinanda a neskôr jeho
syna, princa Leopolda, v dedinke Dolní
Beřkovice. Pri spomenutí wollmanovskej
rodiny sa v česko-slovenskom vedeckom
a kultúrnom kontexte najčastejšie vybaví
meno jedného z najvýraznejších českých
slavistov a komparatistov, univerzitného
profesora Franka Wollmana (1888–1969),
ktorý bol Otokarovým mladším bratom.
Z Frankovho manželstva so slovenskou
publicistkou Annou (Ninou) Fajnorovou
(1902–1985) sa narodil literárny vedec Slavomír (1925–2012), ktorý pokračoval v otcovom vedeckom odkaze. Môžeme tu tiež
dodať, že prostredníctvom tohto manželského zväzku bola Wollmanova rodina príbuzensky zviazaná s viacerými slovenskými
vlasteneckými rodinami, ktorých korene siahali až k národnému obrodeniu (Hodžovci, Hurbanovci, Jurkovičovci, Dérerovci či
rodina Milana Rastislava Štefánika). Anna
bola dcéra slovenského politika a zakladateľa slovenskej právnej terminológie Vladimíra Fajnora (1875–1952), ktorý pôsobil ako
profesor na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a predseda Najvyššieho súdu Československej republiky
v Brne a bol aj ministrom v československých vládach. Jej dedko, Štefan Fajnor
(1844–1909), po ktorom je v Bratislave pomenované nábrežie, patril k zakladateľom
slovenskej symfonickej a piesňovej tvorby.
Spomienková monografia potvrdzuje
významnosť aj českej „vetvy“ wollmanovskej rodiny. Otokar Wollman bol patronátnym komisárom lobkowiczkého šľachtického veľkostatku a dokonca prispel k jeho oddĺženiu a k ekonomickej prosperite, a preto
sa na neho v medzivojnovom období obracali aj ďalšie šľachtické rody. Karel Tichý
využil a publikoval úradnú korešpondenciu,
hospodárske zápisy a aj bohatý fotografický
archív, čím dokumentoval spoločenský život
českej aristokratickej rodiny Lobkowiczov,
ktorú navštevoval napríklad španielsky kráľ
Alfonz XIII. „Odlesk“ tohto vzostupu dopadol aj na hospodársku a spoločenskú
úroveň Wollmanovcov, ktorí reprezentova-
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li bohatú meštiansku rodinu a v nárožnom
dome, postavenom oproti zámku, zriadili
salón (takisto tu vybudovali aj veľkú záhradu s tenisovým kurtom a slnečné kúpele).
V ňom sa stretávala nielen bohatá aristokracia, ale aj lokálni politici, obchodníci, advokáti, univerzitní vedci, väčšinou Otokarovi
osobní priatelia. Wollmanova rodina, ktorá
zároveň podporovala charitu, podnikanie či
kultúrne a športové akcie regiónu, sa tak
stala tamojšou dominantnou intelektuálnou
elitou, ktorá prispela aj k ekonomickému
rozvoju mělnickej oblasti.
Menej známou informáciou už je, že
Otokar Wollman finančne podporoval svojho mladšieho brata Franka už pred prvou
svetovou vojnou na štúdiách na Filozofickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v ro
ku 1911 mu zaplatil študijnú stáž v Berlíne a v neskorších rokoch sponzoroval aj
Frankove pracovné cesty do vtedajšej Juhoslávie. Po roku 1948 bol však ako obhajca
ekonomických záujmov šľachty označený
za „nepriateľa pracujúceho ľudu“, a preto
bolo v januári 1953 rozhodnutím ministra
národnej obrany Alexeja Čepičku nariadené vysťahovanie rodiny z pražského domu
v Břevnove do zapadnutého Rabštejna nad
Střelou v západných Čechách, kde Otokar
žil v ústraní až do svojej smrti.
Ako sme už uviedli v úvode, príbeh
wollmanovskej rodiny v druhej časti uzatvára emotívne rozprávanie Otokarovho
syna Johna A., emigrujúceho po Februári
1948 na Západ. Autobiograficky zachytáva dramatický útek cez Šumavu a potom
strastiplnú životnú púť a profesijnú kariéru
v Austrálii a v Spojených štátoch až po prvú
návštevu Prahy po roku 1989 a úspešnú rehabilitáciu a reštitúciu břevnovského domu.
Reprezentatívne vydaná kniha, využívajúca množstvo dobového archívneho
materiálu a fotografií, ktorá je na pomedzí
osobnej rodinnej kroniky „v obrazoch“
a beletrizovaných memoárov, predstavuje
vo výkladovej časti významný príspevok
k regionálnym dejinám konkrétnej dedinskej pospolitosti na Mělnícku. Poukazuje
však aj na vlastenecký „patriotizmus“ českých aristokratických a meštianskych intelektuálnych vrstiev, ktoré sa snažili nájsť
svoje miesto v sociálne transformovanom
národnom kolektíve po roku 1918 a ktoré
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svojím dielom participovali aj na ekonomickom a kultúrnom vzostupe masarykovského Československa. A nakoniec, aj keď iba
veľmi okrajovo, kniha nepriamo objasňuje
aj niektoré momenty zo života Otokarovho
známejšieho brata Franka. Príbeh nárožného domu čp. 42 v dedinke Dolní Beřkovice
preto môžeme chápať ako návrat a spomienku na ľudské príbehy, ktoré aj keď nevytvárali tzv. veľké dejiny, nemali by upadnúť
do zabudnutia.
Anna Zelenková
Jakub R á k o s n í k – Radka
Š u s t r o v á : Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství
v českých zemích 1918–1989
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016
(Knižnice Dějiny a současnosti, sv. LX),
282 s., ISBN 978-80-7422-378-5
Autorské duo Jakub Rákosník a Radka
Šustrová vydalo koncem roku 2016 v rámci
Knižnice Dějin současnosti Nakladatelství
Lidové noviny přehlednou publikaci s názvem Rodina v zájmu státu. Z jejího podtitulu je zřejmé, že se autoři rozhodli podat
nástin populační politiky v českých zemích
během „krátkého 20. století“. Doc. Jakub
Rákosník z Ústavu hospodářských a so
ciálních dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze i PhDr. Radka Šustrová,
která pracuje v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, mají bohaté zkušenosti na poli
moderních sociálních dějin a jejich nová
publikace je čtivou přehledovou syntézou,
která na knižním trhu podle mého soudu
jednoznačně chyběla.
V této souvislosti se nabízí srovnání
s nedávno vydanou publikací Pavly Kodymové zaměřenou celkově na historii sociální
péče do roku 1948 (Kodymová, Pavla: Historie české sociální péče v letech 1918–1948.
Praha 2013). Autorka, která chápe sociální
péči v širokém slova smyslu, v knize zmiňuje i instituce relevantní v případě předmětné publikace (poradny pro těhotné ženy
nebo pro matky a děti), ale nedopřává jim
příliš mnoho prostoru (pouhé tři strany).
To platí i ve vztahu k tématu ochrany žen,
dětí a mladistvých, jež je pojednáno v rámci
jediného odstavce.
Oproti tomu kniha Rodina v zájmu
státu už po letmém nahlédnutí do obsahu
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dává tušit vyváženou strukturu jednotlivých
témat a kapitol. Autoři v úvodu nabídli několik možností, jak konceptualizovat pojem
rodinná politika, přičemž jej představují zejména na půdorysu vztahu politicko-právní
sféry a expertního diskursu. V zásadě však
v tomto směru nechávají promlouvat samotné aktéry dějin. Stranou badatelského
zájmu se nacházejí otázky nemanželských
a neheterosexuálních svazků jako minoritních forem soužití.
Publikace je rozčleněna do tří hlavních kapitol, přičemž první z nich předkládá základní chronologický rámec s tradiční
periodizací. V úvodní pasáži jsou čtenáři
představeny základní trendy rodinné politiky s přesahy do 19. století. První světovou
válku autoři prezentují jako zásadní milník,
ovšem obecně kladou důraz na nutnost vést
výklad nad rámec tradičních dějinných předělů. V úvodu si kladou za cíl neposuzovat
přínos a relevantnost historického vývoje
ve vztahu k současnosti, díky čemuž působí jejich text objektivním dojmem. Široké časové rozpětí mezi lety 1918 a 1989
se nepodepisuje negativně na zpracování
jednotlivých badatelských otázek, ale naopak dává možnost vystoupit trvalejším
trendům. Jako velké plus knihy vnímám
důraz na přechodová období českých dějin, především na odkrývání méně známých
skutečností sociální politiky třicátých let,
sociálních nástrojů uplatňovaných za druhé světové války a zejména pak tendencí
v období let 1945 až 1948. Normalizační
epochu a její dosud živé skutečnosti vsazují
oba autoři do kontextu politických, ekonomických a společenských změn šedesátých
let a obojí spolu tvoří organickou linku.
Druhá část publikace se na přibližně
čtyřiceti stranách věnuje institucím a státnímu aparátu vystupujícím v roli aktérů rodinné politiky (například porodnice, nalezince,
sirotčí rady aj.). Hlavní přínos kapitoly tkví
v analýze názorů konkrétních osobností
vědy a jimi ovlivněných (a zároveň ovlivňujících) expertních skupin spolupracujících
na přípravě nových legislativních opatření.
Důraz je přitom kladen na provázanost expertních postojů a politických rozhodnutí.
V této kapitole se Jakub Rákosník a Radka Šustrová rozhodli upustit od tradiční
periodizace a prezentují základní trendy
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v souvislosti s rokem 1947 jako milníkem
legislativních opatření.
Závěrečná část knihy je věnována šesti
variantám expertního diskursu orientovaným na témata partnerského soužití a jeho
proměn, porodnosti jako jednoho ze zásadních ukazatelů intervence státu do rodinné
politiky, dále rozvodovosti, neúplných rodin (nemanželské děti, sirotčí péče, osvojení) a konečně zaměstnanosti žen. Velkým
přínosem je zapracování průzkumů veřejného mínění a nejrůznějších analýz. Závěrečný rozbor se nevíce blíží pojetí gender
history, o niž se autoři vzhledem k dnes
už poměrně rozvinutému výzkumu mohli
opřít. Ostatní kapitoly vycházejí také z dějin
žen a dětí nebo biologických, sociologických a právních konceptů.
Publikace je založena na důsledné
analýze legislativních opatření, na níž navazuje rozbor širokého množství dobových
tištěných pramenů, především pak nejrůznějších výročních zpráv, ročenek jednotlivých organizací a časopisů. Z hlediska archivních pramenů byly použity materiály
uložené v Archivu hlavního města Prahy
(fond Ústřední sociální ústav hl. m. Prahy), Národním archivu (fond KSČ, fondy
příslušných ministerstev a vládních úřadů),
Spolkovém archivu (Bundesarchiv) v Berlíně (fondy Reichsministerium der Finanzen
a Neue Reichkanzlei), Vojenském historickém ústavu Praha (sbírka plakátů) a ve Všeodborovém archivu Českomoravské konfederace odborových svazů (fond Národní
odborová ústředna zaměstnanecká).
Hana Prymusová
Lucie Č e s á l k o v á – Pavel
S k o p a l (edd.): Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury
Praha, Národní filmový archiv 2016, 336 s.,
ISBN 978-80-7004-176-5
V našich končinách je dosud velmi
málo prací, které se věnují výzkumu lokální filmové kultury mimo pražské prostředí.
V nedávné době vyšla kniha Filmová Česká
Třebová (Česká Třebová 2015), mapující
historii a provoz českotřebovských kin v letech 1911–2015, a jednu z výjimek představuje i publikace Filmové Brno, zabývající
se formami, jakých nabývala filmová kul-
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tura v prostředí Brna. S Brnem jsou spjatí
i autoři jednotlivých studií, působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity,
konkrétně v Ústavu filmu a audiovizuální
kultury. Z časového hlediska jim jde o období první republiky a protektorátu, kdy se
kinematografie stala významným činitelem
ovlivňujícím společenský a kulturní život
a kdy filmový průmysl napomohl rozvoji
místního podnikání. Dvěma nosnými linie
mi jsou jednak výzkum půjčovenské a kinařské činnosti, jednak zkoumání divácké
recepce ve snaze zjistit, jakou roli hrály
kino a kinematografie v každodenním životě, a pochopit návyky a okolnosti spojené
s návštěvou kina. Kniha vznikla v návaznosti na stejnojmenný projekt, mapující prostřednictvím internetové databáze síť kin
a jejich programy a přinášející rozhovory
s pamětníky, ať už bývalými zaměstnanci
kin, či fanoušky. V rámci České republiky
se jedná o ojedinělý počin, který tvoří součást podobně zaměřeného výzkumu v zahraničí – Belgii, Holandsku, Anglii, Itálii
a Švédsku.
Metodologicky se publikace hlásí
k tzv. nové historii kinematografie, jež se
zaměřuje na okolnosti a podmínky oběhu
a spotřeby filmů. Jednotlivé studie se věnují
nejen dějinám brněnských kin, specifikům
jejich provozu a praxi uvádění filmů, ale
rovněž návštěvníkům kin s ohledem na různé sociální skupiny (děti, dělníci apod.),
a zhodnocují popularitu jednotlivých žánrů
či filmových hvězd.
Kniha je rozčleněna do pěti tematických
částí – Dějiny brněnských kin, Rané uvádění filmů, Lokální filmový průmysl a provoz
kin, Programování kin a Filmová recepce.
Úvodní studie Petra Szczepanika, Pavla Skopala a Jaromíra Blažejovského „Brněnská
kina v souvislostech distribučních praktik
a podmínek uvádění (do roku 1989)“ poskytuje základní přehled dějin brněnských
kin v průběhu 20. století, a svým časovým
vymezením se tedy od ostatních textů liší.
Důvodem je snaha představit zkoumané fenomény z hlediska dlouhodobější perspektivy, umožňující sledovat jejich setrvačnost
a dopad na další dějinná období.
V dalším oddílu, věnovaném ranému
uvádění filmů, jsou otištěny studie Jakuba
Klímy a Radomíra D. Kokeše „Hospod-
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skou optikou. Raná filmová kultura (nejen) v Brně“ a Martina Bernátka „Promítání v brněnských divadlech na přelomu
19. a 20. století a etablování kinematografie“, které přibližují okolnosti a specifika
počátků filmové kultury v Brně. První ze
jmenovaných textů poukazuje na fakt, že
první filmové projekce byly realizovány
v hospodách a restauracích, v nichž zároveň
vznikala i první stálá kina. Důvodem byla
jednak stálá klientela, jednak fakt, že sami
provozovatelé restaurací nezřídka zajišťovali vlastní zábavný program, jehož součástí
bylo i filmové představení. Nezanedbatelná
byla i skutečnost, že restauratéři byli často
vlastníky orchestrionů a fonografů, jichž
využívali i kinematografisté, cestující jen
s minimálním vybavením. Martin Bernátek
se oproti tomu zabývá otázkou konkurence, kterou film představoval pro divadelní
představení, a snahou divadel se s nově
nastupujícím zdrojem zábavy vyrovnat.
Správně však upozorňuje na to, že změny strategií v oslovování publika nebyly
pouhým důsledkem nástupu filmu, nýbrž
součástí obecnější kulturní přeměny před
první světovou válkou.
Část publikace s názvem Lokální filmový průmysl a provoz kin se věnuje specifikům provozu brněnských kin a jeho sociálnímu a ekonomickému významu. Studie
Michala Večeři „Vztah kinematografického
centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání v Praze a Vídni“ se zabývá otázkou, jakým způsobem fungovala filmová výroba a distribuce v mimopražském
prostředí, a to právě na příkladu Brna. Není
překvapením, že na rozdíl od Prahy či Vídně nehrálo Brno velkou roli v oblasti výroby
a distribuce a hlavní činností brněnských
půjčoven byla redistribuce titulů dovezených pražskými společnostmi. Originálním
příspěvkem je studie Jana Trnky, umožňující blíže poznat ty, kteří samotné filmy
promítali, tedy kinooperatéry. Autor zkoumá, jaké faktory určovaly profesní identitu
kinooperatéra v období zvukového filmu.
Prostřednictvím diskurzivní analýzy otevírá
základní témata daného výzkumu, jakými
jsou nutnost legislativní úpravy a stanovení podmínek příslušnosti k profesi, zavádění bezpečnostních a pracovních norem
a předpisů, potřeba vzdělávání a profesio
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nalizace oboru, diametrálně odlišná praxe ve městech a na venkově nebo vysoký
počet kinooperatérů a mezigenerační boj
mezi nimi. Daný blok uzavírá studie Lucie
Česálkové „Sousedská kina. Sociokulturní
rozměr provozu brněnských sokoloven
ve 20. a 30. letech 20. století“, zkoumající
kino v širších sociálně-ekonomických souvislostech. Autorka chápe kino jako „prostor,
k němuž si jeho návštěvníci utvářejí různé typy
vztahů s ohledem na typy zážitků, jaké si s ním
spojují, a významy, které jim ve svém osobním
životě připisují  “ (s. 162). Jako příklad byla
vybrána tři spolková kina v Židenicích –
Sokol, Vesmír, Slavia. Výsledkem je poznání
specifik fungování spolkových kin v rámci
okrajové městské čtvrti, pro niž byla charakteristická větší soudržnost místní komunity
a kde velkou roli hrála i příslušnost k organizaci pověřené vedením kina (z hlediska
ekonomiky a divácké návštěvnosti přitom
nejlépe fungovala kina sokolská).
Otázce programování kin je věnován
další oddíl. Jan Havran se prostřednictvím
analýzy tzv. hracích řádů, jež byly výsledkem
snahy o vymezení a právní ukotvení vztahů
mezi půjčovnami a kinematografy, zabývá
problémem filmové distribuce a předvádění
filmů ve třicátých letech a v protektorátním
období. Přes opětovné pokusy o jejich zavedení v období první republiky se tyto řády
staly realitou až v protektorátu, a to v souvislosti s regulací české filmové produkce.
Autor však zároveň poukazuje na fakt, že
jejich uvedení do praxe nebylo motivováno
primárně ideologicky, neboť bylo v zájmu
německé politiky udržet funkčnost filmové
protektorátní distribuce. Oddíl uzavírá studie Lucie Česálkové, jež se věnuje otázce,
jakým způsobem se proměnila prezentace
filmů v československých kinech, a zaměřuje se na předpremiéry, reprízy a znovuuvádění. Jakkoli si německé filmy udržely díky
svému množství dominanci, pozice českých
snímků nebyla oslabena. Reakcí na nedostatek nových českých filmů a zahraničních
titulů bylo totiž zařazování starších českých
filmových děl do programu kin i dlouhá
doba, po kterou byly nově natočené české
snímky uváděny v premiéře.
Poslední texty publikace jsou věnovány tématu filmové recepce. Pavel Skopal si
ve své studii „Zpívat a tančit s okupanty.
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Recepce německých filmů v Protektorátu
Čechy a Morava“ pokládá otázku, „za jakých
podmínek a z jakých důvodů navštěvovali čeští
diváci některé německé filmy ve stále větším
počtu“ (s. 221). Na základě pamětnických
výpovědí přichází s tvrzením, že návštěvu kina nevnímali diváci jako kolaboraci
a vzhledem k tomu, že nebylo možné se
v kině vyhnout němčině, hledali způsob,
jak německy mluvící filmy přijmout. Dětským filmovým divákem se zabývá Lukáš
Skupa ve svém příspěvku „Legrace a dobrodružství – co nejblíž a lacino. Pozice kina
ve všedním životě brněnských dětí ve 30. letech“. Jak lze předpokládat, návštěvy kina
představovaly důležitou součást náplně
volného času, ovšem byly podmíněny více
faktory, zejména movitostí potenciálních diváků a dopravní dostupností. Z finančních
důvodů kino většinou nenavštěvovala celá
rodina, ale děti do něj chodily především
se svými vrstevníky. Terézia Porubčanská se
zabývá dosud minoritním tématem vztahu
dělnického obyvatelstva ke kinematografii
a dospívá k závěru, že diváci z řad dělníků
očekávali od filmů hlavně zábavu, nevyžadovali sofistikovanější žánry a upřednostňovali domácí tvorbu. Studiu diváckých
preferencí se věnuje na příkladu kin Lido
Bio v Zábrdovicích a Slávia v Židenicích,
nevysvětluje však, proč zvolila právě tato
dvě kina, když v provozu byla ještě další
dvě. Studii vhodně doplňují grafy znázorňující úspěšnost filmů ve zmíněných kinech
(s. 290–291), ovšem v zájmu přehlednosti mohly být vyvedeny v barvě. Publikaci
uzavírá text Pavla Skopala „Spolužáci jdou
do kina. Dětská filmová kultura po 2. světové válce“, v němž se autor zabývá rolí, jakou
hrály filmy a návštěva kina v životě dětí
v poválečném období. Zároveň zkoumá,
jakým způsobem ovlivnily dětskou recepci
události druhé světové války, následná sociální realita, ale také školy, církev a rodina.
Využil při tom nejen výpovědi pamětníků,
ale také dokumenty zachycující veřejné mínění v dané době.
Kniha je po metodologické a koncepční stránce soudržná. Všechny studie
vycházejí z nastíněného rámce tzv. nové
historie kinematografie a tematicky různorodé bloky nabízejí komplexní pohled
na problematiku lokální filmové kultury.
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Publikace do určité míry navazuje na knihu
Kinematografie a město (Brno 2005), otevírá
však i nová témata, jakými jsou filmová recepce, distribuce a uvádění filmů. Filmové
Brno je jedinečné nejen díky komplexnímu
pohledu na brněnskou filmovou kulturu,
ale také s ohledem na své zapojení do mezinárodního bádání o dané problematice.
Z hlediska formální stránky se lze podivit
nad tím, že do sekce „Prameny“ byly zařazeny pouze práce Jiřího Havelky a dobový
tisk, zatímco archivní materiály nikoliv. To
je nicméně drobnost, která na celkové kvalitě a přínosnosti práce nic neubírá.
Jana Koželová
Tony J u d t : Penzion vzpomínek
Praha, Prostor 2016, 216 s., ISBN 978-80-7260-344-2
Většině autorů nezáleží na tom, kde
píšou své knihy. Stačí jim malá pracovna,
tichý kout veřejné knihovny nebo lavička
v parku. Tony Judt však ke komponování
svých posledních prací potřeboval naprosto konkrétní prostředí, bez kterého by se
z dobrých důvodů neobešel. V posledních
dvou letech svého života psal své texty
v malém penzionu ve švýcarském Chesières.
Ne snad že by v něm byl fyzicky přítomen,
to mu jeho nemoc už nedovolovala. Vracel
se však do něj ve vzpomínkách a prostřednictvím důvěrné znalosti jeho architektury,
okolního prostředí a vnitřního vybavení si
dokázal s dokonalou přesností pořádat a vybavovat myšlenky i ve chvílích, kdy kvůli
své nemoci „přemýšlel mnohem rychleji, než
dokázal svá slova formulovat“. Jeho švýcarský
penzion vzpomínek pak dal název i vzpomínkové knize, která v překladu Ladislava
Köppla vyšla loni v nakladatelství Prostor.
Mluvíme-li o knize vzpomínek, vytane nám často před očima představa mírně
sentimentálního, do sebe obráceného textu,
který mnohdy referuje jen o osobě autora
samého. Nemnoha lidem se podaří zasadit
běh vlastního života do širšího kontextu
a skutečnou výjimkou jsou ti, kteří jsou
schopni a ochotni podívat se na sebe i s patřičnou dávkou sebekritiky. Judtovi se to vše
daří více než dobře, což je hodné obdivu,
uvážíme-li, že tváří v tvář blížícímu se konci
by měl na pořádnou dávku sentimentality
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a sebelítosti jistě nárok. Ve svých vzpomínkách naopak zůstává přímočaře a často
i ironicky upřímný a jasně uvažující, což se
týká i popisu vlastního stavu.
Celá kniha je vystavěna na principu,
který Judt v posledních letech života užíval
poměrně hojně. Důkazem budiž například
kniha rozhovorů, v českém překladu nazvaná Intelektuál ve 20. století. Onen princip,
čtenářsky velmi vděčný, tkví ve vyvážené
kombinaci osobního vhledu a širokého rámce
souvislostí, hustého přediva obrazu společnosti dané doby. Tak například v kapitole
„Střídmost“ vypráví o svém dětství v šedivých
ulicích Londýna padesátých let a přitom se
mu daří ilustrovat všeobjímající společenskou atmosféru solidarity v době tehdy stále
ještě aktuálního poválečného nedostatku.
Velký prostor dává Judt svým vzpomínkám
na cestování. S ohledem na jeho fyzické
„vězení“ to není překvapivé. Koneckonců,
sám se k tomu v jedné z kapitol přiznává,
když říká, že „možná nejvíc skličujícím důsledkem mé současné nemoci […] je vědomí, že
již nikdy nepojedu vlakem“. V souvislosti se
vzpomínkou na otce, rodinné výlety a dospívání v šedesátých letech napsal kapitolu
„Auta“. Londýnským autobusům Green Line,
„v jejichž trasách i délce se úspěšně odrážely
záměry několika urbanistických generací “, se
věnuje v další kapitole. Samostatný oddíl
pak vypovídá o jeho celoživotní náklonosti
k vlakové dopravě, zatímco naše posedlost
konzumerismem je kritizována prostřednictvím vzpomínky na trajekt plavící se z Velké
Británie do Francie.
Definovat Tonyho Judta prostřednictvím pojmů liberál a konzervativec je obtížné. Jeho myšlení se vymykalo těmto katego-

A

2 0 .

S T O L E T Í

riím a vzpíralo se jednoduchému zařazení.
Jeho poměr ke světu a jeho problémům se
definoval vždy až na základě důkladného
poznání reality, a proto nepřekvapuje, že
i v Penzionu vzpomínek se Judt k jednotlivým tématům stavěl různě. V kapitolách
„Pokojská“ nebo „Joe“ vymezuje sám sebe
jako člověka s konzervativními názory, byť
ani je nepřijímá nekriticky. Naopak v úvahách o svém pobytu v izraelských kibucech,
o ženách či ve stati, ve které se zamýšlí nad
svou identitou, se ukazuje jako velmi liberálně uvažující osobnost.
Penzion vzpomínek je jednoznačně
Judtovou nejosobnější knihou. Organicky
završuje jeho dílo, byť k němu už v zásadě
nepřidává žádné nové podstatné informace. Není v ní tak polemický, jako například
ve výše zmíněném Intelektuálovi, ani zde se
však nevzdává svého kritického pohledu
na svět okolo sebe. K nejcennějším pasážím knihy patří bezesporu ty, v nichž Judt
mluví otevřeně o své nemoci a o tom, jak její
průběh působí na jeho psychiku. Zde kniha
svou upřímností nabývá vpravdě existenciálních rozměrů. Pro českého čtenáře pak
bude zvláště zajímavá i kapitola, ve které se
vyznává ze své pozdní náklonnosti k prostoru střední Evropy.
Není třeba zastírat, že Tony Judt byl,
hlavně v posledních dvou desetiletích svého
života, kontroverzní postavou. Byl kontroverzní především kvůli výběru ožehavých
témat, k nimž se vyjadřoval. Polemiky pak
vyvolával zvláště proto, že se nebál zastávat
názory, které – eufemisticky řečeno – nekopírovaly většinové společenské nálady. I z tohoto úhlu pohledu je škoda, že už žádnou
další knihu nenapíše.
Pavel Dvořák
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Kronika
Mongolská expanze a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a
14. století
Není právě obvyklé, že se na české půdě podaří uspořádat skutečně
mezinárodní konferenci v humanitních oborech. Malým zázrakem tedy je,
že se něco podobného povedlo Filozofické fakultě Ostravské univerzity
ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd České republiky,
Euroasijským akademickým fórem a Národním památkovým ústavem. Tyto
instituce přilákaly tři desítky odborníků skutečně z celého světa do Ostravy,
aby zde ve dnech 5. až 8. října 2016 přednesli své referáty a diskutovali
o roli Mongolů ve středověké Evropě. Hlavním hybatelem zde nepochybně
byl Robert Antonín.
Konference byla rozdělena do osmi sekcí. Prvním třem, jež byly
zasvěceny mongolské invazi, jak ji viděli sami Mongolové, hledání paralel
k mongolskému impériu ve střední Asii a vztahu mezi expanzí a kulturním
rozvojem, dominovali doborníci z Mongolska a Číny. Jejich zajímavé referáty mohou přispět ke komparaci při výzkumu jiných kočovných etnik,
případně mohou leccos vypovědět o procesech akulturace nebo etnogeneze.
Jistým nedostatkem této sekce ovšem bylo, že se oproti plánu rozhodli
přednášet ve své mateřštině. Organizátoři však našli řešení – obětaví
tlumočníci alespoň sumarizovali jejich vystoupení v angličtině a ostatním
účastníkům byla poskytnuta resumé ve světových jazycích.
Následující sekce byla již věnována dopadům mongolské expanze
na střední Evropu. Zde vystoupil Robert Antonín s tezí, že to byl mimo
jiné malý vliv mongolského vpádu na české země, co umožnilo pozdější
vzestup Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. K tématu se následně vyjádřili i Przemysław Wiszewski a Grischa Vercamer. Odlišně byl
zaměřen inspirativní příspěvek Tomáše Somera, který se zabýval druhým
životem mongolského vpádu, odehrávajícím se na pomezí folklóru, barokní legendy či rodícího se kritického dějepisectví, i jeho rolí při vzniku
moderního národa. Zvláštní sekce byla zaměřena na mongolský vpád
do Uher a na Balkán. S ohledem na místo Mongolů v ruském historickém
narativu (i na reálné dopady mongolské expanze do východní Evropy,
včetně fenoménu Zlaté Hordy) však bylo nejvíce pozornosti zacíleno
na zhodnocení mongolského vpádu na Rus (šest referátů). Příspěvky byly
věnovány jak sledování různých modelů uplatňování mongolské dominance, a to přehledově i v sondách, tak mapování dokladů mongolské
přítomnosti v hmotné kultuře.
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Vliv Mongolů byl ovšem dobře patrný i v oblastech, kam nezabloudil
jediný mongolský lučištník. Proto bylo pět příspěvků věnováno rovněž
reflexi mongolské kultury a Mongolů jako nebezpečí v soudobých západoevropských pramenech, případně místu invaze v pozdějších středověkých
pramenech, v historické paměti Slezska a Svaté říše římské.
Poslední sekce, věnovaná jazyku, náboženství a kultuře, pak byla
zaměřena zejména na doklady mongolské přítomnosti, jak ji dosvědčují
výpůjčky mongolských slov v jiných jazycích, ale také na otázku islamizace
některých mongolských skupin a jejího obrazu v pramenech.
Příspěvky budou publikovány anglicky v nakladatelství Brepols.
David Kalhous
Odkaz Aby Warburga. Kolokvium věnované myšlenkovému odkazu Aby
Warburga a jeho místu v současných dějinách umění a kulturní historii
V úterý 25. října 2016 se na Semináři dějin umění Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity uskutečnilo kolokvium k výročí a poctě významného
historika umění Aby Warburga. Setkání bylo uspořádáno ve spolupráci
s Centrem pro dějiny obrazu a vizuální kulturu a Centrem pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz,
komunikace, jednání, a vystoupilo na něm hned několik předních českých
historiků umění: Jiří Kroupa (Masarykova univerzita), Jindřich Vybíral
(Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Milena Bartlová (Vysoká
škola uměleckoprůmyslová v Praze), Eva Skopalová (Univerzita Karlova
v Praze), Martina Pachmanová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze),
Lubomír Konečný (Akademie věd České republiky a Univerzita Karlova
v Praze), Petra Kolářová (Francouzská národní knihovna / Bibliothèque
nationale de France), Ladislav Kesner (Masarykova univerzita a Národní
ústav duševního zdraví), Ondřej Váša (Národní galerie v Praze), Marek
Lukasz Krejčí (Centrum pro slovanská umělecká studia / Center for Slavic
Art Studies) a Eva Dvořáková (Moravské zemské muzeum).
Na kolokviu zazněly příspěvky široké tematické škály, od spíše historiografických, zaměřených například na srovnání přístupů Warburga a jeho
kolegů, na postavu jeho učitele či na bibliografický přehled Warburgových
a warburgiánských studií v bývalém východním bloku, až po takové, které
spojovaly Warburgovy metody s různými aspekty současného bádání,
například s feministickým přístupem, s tzv. archivním impulzem, jedním
ze současných trendů vystavování, či s tancem a pohybem. Ukázalo se,
že pro většinu přednášejících je nejzajímavější Warburgův projekt Atlas
Mnemósyné, tedy obrazový katalog vzájemně souvisejících témat, jemuž
byla věnována pozornost ve velké části přednesených referátů. Příspěvky
budou rovněž otištěny ve sborníku, který výsledky kolokvia zpřístupní
širšímu odbornému publiku.
Jan Galeta
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Konference Město: lidé – politika – kultura. Setkání českých a slovenských studentských historických spolků
Studenti historických oborů na českých a slovenských univerzitách
a především spolky, které je na domovské půdě zastřešují, se již několik
let pravidelně setkávají na sjezdu, který se koná každý semestr na půdě
jiné univerzity v režii místního spolku. Na jaře jde o schůzku delegátů,
kteří jednají o budoucí spolupráci a možnostech mimoškolních aktivit pro
studenty či o náplni studia na různých univerzitách. Pro podzimní semestr
bylo toto setkání modifikováno do podoby studentské vědecké konference
(určené studentům jak doktorského, tak magisterského či výjimečně i bakalářského stupně studia) s cílem nabídnout platformu, na níž se mohou
začínající odborníci učit prezentovat výsledky své vědecké práce a rozvíjet
svoje profesní dovednosti. Zároveň si však tato akce chce zachovat parametry opravdu odborného výstupu.
Na podzim 2016 se studentská konference, tentokrát s názvem
Město: lidé – politika – kultura, uskutečnila na půdě Historického ústavu
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a hostujícím spolkem byl klub
Masarykovi historici. Ve dnech 4.–6. listopadu 2016 během ní se svými
příspěvky vystoupilo 21 studentů všech vysokoškolských stupňů studia
z různých českých a slovenských univerzit, přičemž nešlo pouze o studenty
historie, ale zúčastnili se i etnologové, kunsthistorička a student klasických
studií. V rámci setkání se ukázalo, jaká témata nejmladší generace historiků
při svém bádání zpracovává, o co se zajímá a že problematika města je
v současnosti poměrně oblíbená.
Konference začala v pátek odpoledne úvodním slovem profesora
Jiřího Hanuše, zástupce domovského ústavu. První blok byl věnován dějinám Brna a v jeho rámci vystoupili tři přednášející. Jana Křehlíková se
věnovala možnostem zkoumání městských adresářů při zpracovávání dějin
20. století, zatímco Jaroslav Stanovský představil pomníky jako historický
pramen a zaměřil se zvláště na jejich výstavbu a odstraňování. Jako poslední
vystoupil Vojtěch Novotný s příspěvkem věnovaným městské hromadné
dopravě ve druhé polovině 20. století z pohledu historické geografie.
Na večer bylo připraveno promítání jednoho dílu seriálu Žena za pultem,
který svým komentářem doprovodila doktorka Denisa Nečasová.
Druhý jednací den zahájil blok věnovaný problematice židovské
menšiny v slovenských městech. Alena Tabaková se soustředila na vzájemné vztahy Slováků, Maďarů a Židů v Košicích v období první republiky. Na ni navázala Barbora Bartová s příspěvkem věnujícím se pogromu
v Topoľčanech a zvláště pak současnému vztahu židovských rodáků k tomuto městu. Třetí sekce obsahovala opět dva příspěvky. První pronesla Soňa
Chmelíková a týkal se vpádu Turků a Poláků do Zlína v letech 1623–1624
a dopadům těchto událostí na městskou společnost. Druhý příspěvek,
v němž se představila Patrície Molnárová, se věnoval ikonografickým
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pramenům, konkrétně vedutám, na kterých je vyobrazeno městské opevnění Levoče a jeho proměny. V dalším bloku se Tomáš Štěpánek zabýval
městy na přelomu antiky a středověku a následně Jan Malý Londýnem
jako sídlem Anjouovců.
Odpoledne následovala série příspěvků zaměřených na raný novověk.
Zahájil ji Lukáš Tkáč, který se věnoval postavení měst a městeček v majetkové struktuře Liptova ve 14. až 16. století. Na něj navázal Petr Chlebec,
který rozebral mocenské strategie měšťanstva na příkladu vrchnostenského
městečka Blatná. O České Lípě v 16. a 17. století a tamějších měšťanech
promluvila Michaela Casková. Barbora Fišerová se následně zabývala
měšťany Vysokého Mýta ve stejném období a jejich testamenty. Další blok
byl věnován sociálním dějinám. Jakub Dvořák přednášel o Vítkovicích
ve dvacátých letech 20. století, speciálně o propojení města a místních
železáren. Hana Prymusová se poté zabývala články pro ženy a o ženách
uveřejněnými v Moravské orlici v šedesátých letech a na počátku sedmdesátých let 19. století. Radmila Kaděrová hovořila o výstavbě nájemních domů
v Moravské Ostravě ve dvacátých letech 20. století a o bydlení v nich. Agáta
Kravčíková se zaměřila na pohled elit na dělnictvo prostřednictvím oslav
Prvního máje na Ostravsku. Předposlední sekce patřila tématu šlechty. Jan
Boukal se věnoval Žluticím v pozdním středověku jako rezidenčnímu městu
rytířů z Vřesovic a Marie Bláhová vlivu nižší šlechty na život v Ronově
nad Doubravou ve druhé polovině 16. století. V rámci posledního bloku
vystoupila Petra Kolláriková s příspěvkem zaměřeným na Pezinok, tamější
habány a proměnu hospodářské orientace města. Konferenci zakončil Lukáš
Hedmeg, který promluvil o slovenských studentských spolcích v Praze,
konkrétně o Detvanu.
Příspěvky byly opravdu zajímavé a pestré. Po každém bloku následovala dlouhá diskuse, která se nesla v přátelském duchu a přednášejícím
poskytla cennou zpětnou vazbu. V neděli dopoledne proběhla debata
týkající se spolkové činnosti a další spolupráce studentských historických
spolků. Pořadatelství příštího setkání bylo předáno delegátům z Univerzity
Konstantina Filozofa v Nitře a padlo rozhodnutí, že další studentská konference se uskuteční v Bratislavě na podzim 2017. Zájemci se následně
mohli zúčastnit komentované prohlídky města Brna s doktorem Liborem
Vykoupilem.
Konference byla z pohledu studentů velmi přínosná a ze všech zúčastněných bylo cítit nadšení pro vědeckou práci i uspokojení ze seberealizace.
Jana Křehlíková
Vědecká konference Ján Jessenius (1566–1621) – ľudia a doba
Roku 2016 uplynulo 450 let od narození významného renesančního
lékaře, filozofa a politika Jana Jesenského. Jeho rozsáhlá vědecká činnost
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se zapsala do dějin hned několika vědních disciplín, což měli při přípravách
programu mezinárodní konference na paměti i její organizátoři, kterým
se díky mezioborovému zaměření akce podařilo sestavit pestrou paletu
příspěvků z různých oborů.
Vědecká konference se konala 8. prosince 2016 v Bratislavě pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (UK)
prof. MUDr. Juraje Šteňa, DrSc. Organizace se společně ujaly oddělení
historie medicíny a zdravotnictví Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky
Lékařské fakulty UK a Katedra všeobecných dějin Filozofické fakulty UK,
na jejíž půdě se setkali odborníci ze Slovenska, Česka, Polska a Srbska.
Odborný záběr konference odrážel osobnost Jana Jesenského
ve všech směrech. Kromě zástupců historické vědy vystoupili se svými
příspěvky také filologové, filozofové a zajímavý přesah do přírodovědných
oborů reprezentovali lékaři a mikrobiologové. Rozmanitost profesního
zaměření referujících se stala impulsem k řadě podnětných diskusí, které
dalece přesáhly zamýšlený rámec konference.
Sympozium bylo rozděleno do dvou bloků. Dopolední byl věnován
osobnosti Jana Jesenského, zatímco odpolední část byla zaměřena na obecné otázky historie medicíny a jejího studia. Dopolední blok rokování přinesl několik zajímavých momentů díky tomu, že se na postu referujících
střídali historikové s lékaři. Styčné prvky pohledu na Jesenského dílo, jež
zástupci těchto zcela rozdílných disciplín dokázali ve vzájemné diskusi
najít, patřily k tomu nejzajímavějšímu, co během celého konferenčního dne
zaznělo. Mezioborový přístup, který z jedné strany představil historické
souvislosti života Jesenského a z druhé pak posluchačům objasnil, v čem
je z hlediska dějin anatomie jeho dílo převratné, lze hodnotit jako velmi
úspěšný a přínosný.
V rámci odpoledního programu zazněly jak referáty o lékařích ve starověkém Římě, tak příspěvky k dějinám epidemií na Slovensku, lázeňství
v českých Teplicích či uherského středověkého lékařství nebo o ruských
letopisech coby pramenech k dějinám medicíny.
Otázky dějin lékařství, ať již jde o jeho osobnosti, studium vývoje
léčebných postupů, nebo o nejrůznější metodologické aspekty zkoumání
pramenů k historii medicíny, se ukázaly být nosným a aktuálním tématem.
Sám za sebe hovoří fakt, že oba hlavní organizátoři konference, Mgr. Matej
Gogola, PhD., z Lékařské fakulty UK a prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.,
z Filozofické fakulty UK se ve prospěch dalších účastníků vzdali přednesení svých referátů, a umožnili tak rozšíření celého programu. Pronesené
i plánované příspěvky však budou publikovány v samostatném vědeckém
sborníku, který by měl vyjít v tištěné i elektronické verzi do června 2017.
Závěrem je třeba konstatovat, že záměr konference, kterým byla
pocta dílu Jana Jesenského, byl beze zbytku naplněn a v mnoha směrech
i překonán. Slovenským kolegům se podařilo vytvořit atraktivní mozaiku
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vyskládanou z rozmanitých motivů a témat, které však dohromady vytvořily kompaktní celek. Organizátoři se po úspěšném zakončení konference
vyslovili v tom smyslu, že v podobných aktivitách hodlají pokračovat
i v budoucnu a již na letošní kalendářní rok chystají další mezioborové
vědecké setkání.
Taťána Součková
Periferie: Krajina (bez)naděje?
Historický ústav Akademie věd České republiky a Katedra sociální
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze uspořádaly pod hlavičkou Výzkumného centra historické geografie
(www.historickageografie.cz) v pořadí třináctou historickogeografickou
konferenci, zaměřenou tentokrát na výzkum periferních krajin.
Periferie představují téma typologicky, vztahově, měřítkově i percep
čně velmi rozmanité a také proměnlivé v čase i prostoru. Lze je chápat jako
krajiny beznaděje, problémové lokality na okraji, stranou zájmu a dění, stejně jako místa s mimořádným realizačním potenciálem i jako sentimentální
prostory, jakési „krajinné rezervace“ a doklady procesů minulých. Podněty
od pořadatelů směřovaly k hledání odpovědí na otázky, která území lze
označit za periferie, jak periferie „plavaly“ prostorem v souvislosti s celospolečenským vývojem, jak přistupovat k jejich studiu a interpretaci nebo
jak přispět k definování jejich potenciálu.
Setkání se konalo 25. ledna 2017 v Praze na Albertově. Zaznělo půldruhé desítky referátů, rozdělené do několika sekcí (koncepčně-metodologická východiska řešení problematiky, periferní regiony, periferie města
a periferie a jejich dědictví). Řešeny byly problémy vlastního konceptu
periferie, vnitřních i vnějších periferií, násobné oscilace konkrétních míst
mezi celospolečenským zájmem a nezájmem (systémová integrace a dezintegrace), proměny funkce a role jednotlivých součástí sídel (aglomerací)
v historicko-geografickém kontextu, vnímání „okrajových“ území z hlediska výkonu správy a územní příslušnosti, dopravní dostupnosti, posunů
nároků a požadavků společnosti či významu periferie jako koncentrátu
kulturně-historických hodnot krajiny i jako svědka antropogenních stop
napříč epochami.
Celodenní jednání přineslo směsici konceptuálních, teoretických
příspěvků, převažujících analytických sond i exkurzů do světa metodologie
a pramenné základny. Řada dalších dílčích témat byla řešena v rámci tradiční posterové sekce. Program konference, včetně fotogalerie, je dostupný
na webových stránkách výzkumného centra (www.historickageografie.cz/
lednove-konference). Samotné výstupy sympozia pak budou zveřejněny
v časopise Historická geografie.
Aleš Vyskočil
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Mezinárodní konference The Harvard Graduate Conference on International History: Migration, Immigration, Diaspora
Ve dnech 9. a 10. března 2017 se na Harvardově univerzitě
v Cambridge uskutečnila mezinárodní doktorandská konference s názvem
The Harvard Graduate Conference on International History: Migration,
Immigration, Diaspora. Hlavními tématy tohoto ročníku byly globální
migrace v různých historických obdobích, fenomén uprchlictví, život
v diaspoře, transnacionalismus či přístup jednotlivých států k cizincům a jejich komunitám. Příspěvky účastníků trvaly standartních 20 minut a každý
z nich doprovodil krátký, pěti- až desetiminutový, komentář odborníka
na danou problematiku.
Konference, která probíhala v přednáškovém sále Adolphus Busch
Hall Centra pro evropská studia (Center for European Studies), zahájil
ve středu odpoledne doktorský student a jeden z hlavních organizátorů setkání Tommy Jamison. Po krátkém úvodu předal slovo prvnímu
přednášejícímu, Pierru-Emanuelu Bacheletovi z Lyonu (École normale
supérieure de Lyon), který vystoupil s příspěvkem „From Smugglers to
Middlemen“. Představil vývoj japonských komunit, které se v raném novověku nacházely v celé jihovýchodní Asii, a posun jejich role od pašeráků
zboží až k prostředníkům mezi lokálními vládci a evropskými obchodníky
a misionáři. V tomto případě příspěvek zhodnotil profesor japonské historie David L. Howell, který je zároveň editorem časopisu Harvard Journal
of Asiatic Studies. V prvním panelu vystoupili ještě Tim Soriano z Illinoiské
univerzity v Chicagu (University of Illinois at Chicago) s příspěvkem
o britském námořnictvu („The Royal Navy, Legal Pluralism, & Authority
in Early Colonial Sierra Leone“) a Isha Dubey z Aarhuské univerzity
(Aarhus University) v Dánsku s referátem o migrantech v Bangladéši
(„Once Migrant Always Displaced?“). V rámci prvního panelu byla však
patrně nejzajímavější prezentace Davida Kruegera z Harvardovy univerzity (Harvard University). Ten představil svůj disertační projekt, v jehož
rámci se zabývá sedmiměsíční cestou mormonského praporu napříč
Spojenými státy na pomoc americké armádě během mexicko-americké
války v roce 1846. Příspěvek s názvem „A Community on the March“ se
dočkal i velmi pochvalného komentáře, který přednesla americká profesorka historie Laurel Thatcher Ulrich.
Po krátké přestávce vystoupil hlavní řečník konference, profesor
historie Paul Kramer z Vanderbiltovy univerzity (Vanderbilt University)
v Nashvillu ve státě Tennesee. Ve své přednášce se zabýval současnou
migrací jako geopolitickým problémem i reakcí světových mocností, včetně Spojených států, na nedávnou uprchlickou krizi. Detailně rozebíral
americkou imigrační politiku a její vztah k politice zahraniční. Popsal také
strategie a přístupy různých vlád k tomuto fenoménu – od pomoci uprchlíků
až po jejich zneužívání – a předjímal možný budoucí vývoj. Po přednášce
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následovala delší diskuse, a to především o současné administrativě Bílého
domu a problémech, se kterými se potýká.
Druhý den přinesl další dva panely, věnované opět mezinárodní migraci a s ní spojeným tématům. Opět šlo o příspěvky tematicky ukotvené
v různých kontinentech i časových obdobích. První vystoupení, v němž se
představil Shaonan Liu z Michiganské státní univerzity (Michigan State
University) referátem „From China to Nigeria“, otevřelo otázku čínských
průmyslníků v Nigerii v šedesátých letech 20. století. Další příspěvek byl
zaměřen na námořní zajatce v byzantské říši (Alasdair Grant z Edinburské
univerzity / University of Edinburgh), jiný pojednával o právních dokumentech bagdádských Židů žijících v Singapuru a Rangúnu v roce 1948 (Genie
Yoo z Princetonské univerzity / Princeton University). V rámci druhého
dne konference vzbudila největší pozornost Courtney Cain z Illinoiské univerzity v Urbana-Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign).
Díky svému živému vystoupení na téma haitská diaspora v Chicagu, k níž
příslušeli i její rodiče, rozproudila debatu o rasismu, metodě orální historie
a americké imigrační politice. Po krátké přestávce následovala plenární
schůze historiků věnujících se tématům migrace a diaspory. Účastnili se jí
profesoři historie a asijských studií z Harvardovy univerzity: Sunil Amrith,
Emma Teng, Wei Fong Chao a Genevieve Clutario.
Celkově působila tato doktorandská konference velmi zdařilým
dojmem a za vyzdvižení stojí jistě schopnost organizátorů zapojit formou
odborných komentářů i akademiky z různých kateder či institutů Harvardovy univerzity a také zajímavá přednáška profesora Kramera. Na druhou
stranu bylo patrné, že časově a geograficky neohraničený problém migrace
a diaspory nabídl platformu pro tematicky i metodologicky natolik odlišné
příspěvky, že se společná řeč mezi kolegy mimo panelová vystoupení hledala
někdy jen těžko.
Ondřej Haváč
17. celostátní archivní konference v Liberci
Ve dnech 25.–27. dubna 2017 přivítalo město pod Ještědem na čtyři
sta archivářek a archivářů nejen z České republiky na pravidelné celostátní
archivní konferenci. Oproti předchozím ročníkům doznalo toto profesní
setkání několika zásadních změn a nutno říci, že rozhodně ku prospěchu
věci. Sedmnáctý ročník archivní konference se proměnil v nabité debatní
fórum, na kterém se otevírala skutečně aktuální témata hýbající archivní
obcí (program v elektronické podobě je dostupný na webové stránce http://
cesarch.cz/konference/files/2017/02/Konference-Liberec_program.pdf).
Jednání probíhalo vždy ve třech paralelních sekcích. První z nich
prolínala celou konferencí a byla věnována německé okupační správě v letech 1938–1945. Měl by z ní vzejít také konferenční sborník a nezbývá než
doufat, že přibližně dvě desítky vystoupení, která během tří dnů na toto
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téma zazněla, budou přetaveny v zásadní příspěvky nejen k dějinám správy
uvedeného období. Zbývající dvě sekce v každém bloku byly koncipovány
jako panelové diskuse na vybrané téma. Nesmírně náročný formát se ne
vždy podařilo ideálně naplnit, ale navzdory tomu představoval každý blok
otevřený prostor pro živé sdílení názorů a zkušeností. Jednání diskusních
sekcí byl vždy přítomen určený zapisovatel, jehož úkolem bylo v závěru
celé konference podat krátké shrnutí. (Nutno podotknout, že obsah následující zprávy je silně ovlivněn tím, jaké sekce sledoval autor těchto řádků).
Nejvýbušnější diskuse provázela jeden z prvních bloků, nazvaný „České
archivnictví, kudy dál?“, který se stal prostorem pro představení aktuálně
vytvářených koncepčních materiálů. Jejího moderování se ujal Daniel Doležal
ze Státního oblastního archivu (SOA) v Praze. Nejprve ředitel Archivní správy
Ministerstva vnitra (AS MV) Jiří Úlovec představil koncepci rozvoje archivnictví v České republice do roku 2025 s výhledem do roku 2035. Základ
dokumentu položily pracovní skupiny, do nichž se zapojilo na 40 kolegyň
a kolegů. Jiří Úlovec akcentoval zejména otázky spojené s archivní sítí a organizací archivnictví, personální situací v archivech či s vlastnickým vztahem
k archiváliím. Avizoval také brzké zveřejnění koncepce, která bude pro další
debatu o směřování českého archivnictví klíčová. Ještě před zahájením
příprav uvedené koncepce se zcela nezávisle zformovala pracovní skupina
z iniciativy České archivní společnosti, která sbírala podněty od archivářek
a archivářů k případným možným legislativním úpravám. Výsledky její činnosti prezentoval Tomáš Dvořák z Archivu hlavního města Prahy. Skupině
se podařilo shromáždit řadu leckdy zcela protichůdných názorů a jednotlivé
postřehy nutně vedly k otázkám, jakou podobu by české archivnictví v očích
archivářů, uživatelů či zřizovatelů mělo mít.
Právě pohled z pozice zřizovatele prezentoval v následném expozé
náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, jehož vystoupení nejednou vzbudilo v sále vzrušený šum. Úvodem poukázal na to, že od padesátých let
20. století, kdy byla zveřejněna poslední koncepce, se obor rozvíjel spíše
živelně a na principu dobrovolné angažovanosti jednotlivců z řad archivářů.
Kvitoval tedy vznik nového programu s tím, že případná legislativní úprava
je již pouhým technickým problémem. Archivy v gesci ministerstva vnitra
vnímá především jako správní úřady, které by neměly suplovat roli „písmáckých institucí“. Z toho také pramení akcent na provozně a ekonomicky
efektivní reorganizaci archivní sítě. V následné vzrušené debatě se otevřela
především otázka postavení nestátních archivů (archivy měst a univerzit)
a jejich kompetencí. Zazněl poukaz na to, že role archivů ve společnosti
není dána pouze jejich správní funkcí a že by neměly být zcela upozaděny
jejich kulturní a vědecké úkoly. Přítomnosti čelných představitelů českého
archivnictví auditorium využilo k položení řady dalších otázek a k přednesení diskusních příspěvků. Nutno podotknout, že některé výroky a momenty
této úvodní sekce žily po zbytek konference svým vlastním životem.
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Souběžně probíhající blok byl zaměřen na digitalizaci v Národním
filmovém archivu a byl zcela v režii pracovníků této instituce. Jednání se
dotklo různých způsobů převodu záznamů z filmového nosiče, otázek
restaurování filmů a především dlouhodobého uchovávání narůstajícího
objemu digitálních dat. Podvečerní paralelní sekce prvního dne konference se nesly ve znamení přeshraničního sdílení zkušeností, a to v oblasti
edukace v archivech, výzkumu a spolupráce s muzei. Blok „Zkušenosti
z výzkumů a vzájemného poznávání evropských archivů a muzeí“ byl opřen
o vystoupení zástupců muzeí v Liberci a Turnově a dále polských kolegů
ze Státního archivu ve Vratislavi (Archiwum Państwowe we Wrocławiu).
Sekce „Edukace v archivech“ přinesla srovnání přístupů ke vzdělávání
veřejnosti v širším evropském kontextu. Mikuláš Čtvrtník ze SOA v Praze
představil několik západoevropských počinů využívajících edukaci formou
počítačových her. Jeho postřehy bylo možno porovnat s přístupy Archivu
bezpečnostních složek (Jitka Bílková) či polských (Hubert Mazur, Lucyna
Harc) a maďarských (Anna Zita Apáti) kolegů. Situace v Polsku byla
krásným příkladem toho, že nestačí mít výborně zpracované koncepční
materiály, ale jejich realizaci musí doprovázet politická vůle. Naopak
v Maďarsku se přes absenci jednotné koncepce začala v jednotlivých
archivech zřizovat místa edukátorů, kteří následně vytvořili celostátní síť
živě spolupracujících odborníků, což bylo umožněno jinak spíše problematickým sloučením všech župních archivů v zemi do jedné instituce pod
hlavičkou Maďarského národního archivu (Magyar Országos Levéltár).
Obě sekce jasně ukázaly, že přesah činnosti archivů nejen do vědy a regio
nálního bádání, ale i do vzdělávání je celospolečensky žádoucí a přináší
řadu pozitivních impulsů.
Druhý den konference byl otevřen panelem „Obalový materiál dříve
a dnes aneb Není karton jako karton“. Ivo Durec ze Státního okresního archivu (SOkA) Brno-venkov představil Světové muzeum archivních kartonů
(World Museum of Archive Boxes) se sídlem v Rajhradě. Nemá smysl zde
popisovat, jak vypadají „mramorák“, „ušák“, „papundeklák“ či „mlíčňák“ či
co vše lze vyčíst z názorného řezu archivním kartonem, protože to vše je
třeba vidět na vlastní oči. Ostatně kolega Ivo Durec případné zájemce jistě
rád uvítá ve svém bez nadsázky světovém muzeu. V rámci sekce bylo také
možno se díky Jiřímu Šťastnému (firma EMBA) seznámit s rozmanitými
požadavky jednotlivých států na charakter, barvu a odolnost obalového
materiálu. Paralelně probíhalo v režii Brněnské studentské sekce České
archivní společnosti pracovní setkání „V kůži studenta – workshop o zefektivnění studentských praxí“. Alžbeta Vicianová a Monika Laurincová
představily systém praxí na Masarykově univerzitě a především seznámily
účastníky s výsledky dotazníkového šetření, které realizovaly mezi studenty po absolvování praxe. Nejcennější přitom bylo, že na podobném fóru
zazněl poprvé výrazně také hlas studentů (ačkoliv jejich celkový počet
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na konferenci byl spíše zklamáním). Jako diskutující se do jednání sekce
zapojili představitelé institucí, kde byly praxe realizovány, Libor Blažek
za Archiv města Brna a Lucie Křížová za Moravský zemský archiv v Brně,
které doplnil i autor těchto řádků. Vedle myšlenky vytvořit manuál ideální
praxe se dostala do popředí také otázka komunikace všech zúčastněných,
tedy archivářů, vyučujících na univerzitách a studentů. Praxe v archivech
by měly být založeny právě na vzájemném dialogu všech tří stran, přičemž
na nutnost tohoto přístupu upozornil i blok „Vzdělávání“, který se konal
následujícího dne.
Dopoledne druhého dne vyplnily ještě dvě paralelní sekce. V rámci
první z nich, s názvem „Aplikace nových Základních pravidel pro zpracování archiválií“, nejprve vystoupil Michal Wanner (AS MV), aby informoval
o aplikaci programu ELZA při pořádání archiválií. Jednání poté pokračovalo
za moderování Davida Valůška a svým formátem se nejvíce přiblížilo panelové diskusi. Jednotliví diskutující (Petr Hasan – Národní filmový archiv,
Radek Pokorný a Ivo Šulc – SOA v Zámrsku, Michaela Zemánková – SOkA
Vyškov) se dostali přímo k jádru řady problémů spojených s praktickým
uváděním nových základních pravidel v život, přičemž zaznělo, že z hlediska
zpracování se nové regule od dosavadní praxe liší méně, než by se na první
pohled mohlo zdát. Otevřela se témata spojená s původci fondů, úvody
inventářů, orientací badatelů v pomůckách, citacemi archiválií a tvorbou
manipulačních seznamů. Velmi zajímavá byla prezentace šetření, které
mezi uživateli svých archivních pomůcek realizoval Národní filmový archiv.
Sekce „Ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Ústavního soudu“ se
vrátila k nedávnému rozhodnutí nezrušit § 37 odst. 6 archivního zákona,
který umožňuje bez omezení zpřístupňovat mimo jiné archiválie bezpečnostních složek. Světlana Ptáčníková z Archivu bezpečnostních složek
(ABS) nejprve zrekapitulovala okolnosti sporu a popsala možné dopady
na praxi ABS. Jiří Zemánek (Ústavní soud České republiky) poté zevrubně
vylíčil obtížnost rozhodování Ústavního soudu, který řešil otázku více než
dva roky a nakonec těsnou většinou upřednostnil v tomto případě právo
na svobodný přístup k informacím před právem na ochranu osobnostních
práv. Do budoucna je však nutno důsledně upozorňovat badatele, že
nahlížení do archiválií s sebou přináší odpovědnost za případné zneužití
osobních a citlivých údajů.
Odpoledne druhého dne bylo laděné společensky. Výlet „archivní
tramvají“ a lanovkou na Ještěd umožnil účastníkům konference nostalgicky zavzpomínat na zimní radovánky. V rámci společenského večera
bylo předáno osvědčení o čestném členství dlouholetému archiváři SOA
v Litoměřicích Eduardu Mikuškovi.
Poslední konferenční den přinesl sekci nazvanou „Vydavatelská
spolupráce paměťových institucí“, v níž byla prezentována řada edičních
podniků. Vydavatelská práce je s mnoha paměťovými institucemi neodmys
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litelně spjata a často v jejich podání představuje špičku v daném oboru.
Zazněly příspěvky o projektech Archivu města Brna, Archivu hlavního města
Prahy, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a Národního památkového ústavu. Závěrečná paralelní sekce se
vrátila k otázce vzdělávání a pod taktovkou Jana Mareše (SOkA Louny) v ní
debatovalo větší než malé množství zástupců univerzit a archivů. Ukázalo
se, že v univerzitním prostředí se aktuálně řeší řada obecných problémů
dotýkajících se vzdělávacího procesu jako takového, stejně jako úrovně
a preferencí uchazečů. Z jednání dále jasně vyplynulo, že bez otevřeného
dialogu všech zúčastněných stran není možno vzdělávání mladých adeptů
ani prestiž oboru posunout dále. Prvním předpokladem je ale pravdivé
pojmenování stavu, ve kterém se univerzity i archivy nacházejí. Kruh se tak
pomyslně uzavřel, neboť pokud nejsme s to jasně deklarovat, jaké archivnictví
chceme mít, není možné ani odpovídajícím způsobem směrovat studenty.
Závěrečnou tečku za konferencí učinila vystoupení jednotlivých korespondentů, kteří se pokusili pro odborné fórum shrnout průběh jednání
paralelních sekcí. Řada dobrých příkladů z praxe ukázala, že činnost archivů
nelze omezit pouze na jejich správní funkce a že jejich role na poli utváření
archivní teorie, vzdělávání či kulturních, výzkumných a edičních aktivit je
zásadní a nezastupitelná. Bylo by užitečné, kdyby tuto roli vedle řadových
archivářů přijali a ztotožnili se s ní i představitelé archivního managementu. Minimálně by měla nalézt relevantní ohlas v koncepčních materiálech
českého archivnictví.
Závěrem je třeba velmi ocenit organizátory, neboť nabídli nadmíru
zajímavý a nabitý program a přitom se jim po technické a organizační stránce
konferenční maraton skvěle vydařil. Nezbývá než doufat, že debata, která
se rozproudila při jednáních i v kuloárech, ve dnech všedních neustane
a bude pokračovat například na stránkách odborných časopisů či v příslušných pracovních skupinách. Archivní obor si to jistě zaslouží a snad
budeme moci konferenci v roce 2019 v Plzni zahájit konstatováním, že jsme
se v diskusi o směřování českého archivnictví posunuli alespoň o krůček.
Stanislav Bárta
Kateřina Smutná již není mezi námi
V sobotu 7. května 2016 zemřela emeritní ředitelka Moravského
zemského archivu v Brně ve věku nedožitých 69 let. Je málo lidí, kteří
mají to štěstí, že se od svých studií věnují vytýčené dráze a dosáhnou v ní
mimořádných úspěchů, a to dokonce ve svém rodném městě. PhDr. Kateřina
Smutná (rozená Havránková) se totiž narodila 14. září 1947 v Brně, kde
absolvovala s výtečným prospěchem základní školu, gymnázium i archivnictví na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
A i když její cesta k úspěchu nebyla jednoduchá, v Brně pak také v rámci
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archivnictví rozhodně vykonala velké dílo. Měla k tomu dobré předpoklady,
neboť ji v tomto oboru vyučovali vynikající znalci pomocných věd historických, jako byli profesoři Jindřich Šebánek, Sáša Dušková či Miroslav
Flodr. Nedlouho po dokončení studia obhájila na fakultě doktorát filozofie.
Po absolutoriu odešla na své první pracoviště, jímž byl v letech 1970–1972
Státní oblastní archiv Východočeského kraje v Zámrsku. Pracovala zde
i s manželem Bohumírem Smutným, kterého si vzala roku 1971. Kateřina
Smutná v oblastním archivu zpracovávala soudní spisy a vedla pobočnou
badatelnu v Pardubicích. V roce 1972 se vrátila do Brna, kde nejdříve
vedla studovnu a archiv Moravského zemského muzea. Roku 1974 přešla
do tehdejšího Státního oblastního archivu v Brně, v němž pak strávila
zbytek svého profesního života. Archivnictví a historie byly nejen jejím
povoláním, ale i koníčkem a posláním.
Brněnský archiv zůstal nejvýznamnější na celé Moravě, i když po ro
ce 1948 ztratil svůj tradiční název. Byl však v nevyhovujícím stavu a jeho
fondy byly rozmístěny až na 17 místech tehdejšího Jihomoravského kraje.
Jeho hlavní budovou, kterou archiv získal již počátkem 20. století, bylo
někdejší sídlo zemského úřadu na Žerotínově náměstí (Zemský dům III).
Zde byla umístěna i badatelna, neustále přeplněná zájemci o archivní
fondy. V ústředí byly poměry ještě docela snesitelné (i když z archivního
hlediska také ne zcela utěšené), Kateřina Smutná však pracovala jako odborná archivářka ve velmi neútulném prostředí bývalé věznice na Cejlu
(tehdejší Gottwaldově třídě), a to téměř 20 let. Nebyl zde jen typický
archivní prach, ale také mnoho (většinou karcinogenních) plísní. Ty se
později staly zřejmou příčinou její nemoci. Nejdříve zpracovávala dokumenty prvního oddělení archivu a vyhotovila mimo jiné inventáře fondů
Stavební ředitelství dálnic (1939–1950) a Průplav Dunaj–Odra–Labe
(1903–1959). Na základě těchto materiálů a dalších zdrojů pak zpracovala řadu historických studií. Jmenujme z nich alespoň články Vývoj snah
o průplavní spojení našich řek (Archivní časopis 28, 1978, s. 156–161),
Podíl Společnosti dunajsko-oderského průplavu na přípravě průplavního spojení Labe, Odry a Dunaje (Dějiny věd a techniky 22, 1989, s. 223–235) či
Závlahový a plavební kanál Otrokovice–Rohatec z období 1934–1938 (Jižní
Morava, 1989, sv. 28, s. 265–268). Vytěžila zajímavé podklady z jinak dost
nezáživného fondu litografií Moravského místodržitelství z let 1878–1915,
jejž opatřila katalogem (tohoto materiálu využila například pro článek
Počátky předpovědí počasí). Katalogizovala i spisy signatury I K Zemského
úřadu v Brně z let 1920–1939. Z důvodů politického postihu manžela,
který musel za tzv. normalizace odejít z archivnictví a vykonával dělnické
profese, neměla možnost karierního postupu, a proto se začala věnovat
oblasti podnikových archivů, v níž se velmi obětavě snažila o záchranu
archivních pramenů k hospodářským dějinám Moravy. Od roku 1981 se
intenzivně zabývala metodickým řízením tehdejších podnikových archivů

192

K R O N I K A

Jihomoravského kraje, jehož výsledkem byly kvalitní archivní a spisové
normy pro většinu podniků. Do roku 1992 se jí pak podařilo převzít z podnikových archivů téměř všechny fondy z období do znárodnění a později
i fondy zaniklých národních podniků a jejich generálních ředitelství v rámci
Jihomoravského kraje. Řadu odborných studií věnovala také vývoji podnikových archivů, zvláště v období jejich transformace.
Vedle svých archivních povinností a studií i článků z oblasti, jíž se
při zpracování fondů zabývala, se Kateřina Smutná nevyhýbala ani jiným
regionálněhistorickým a vlastivědným aktivitám. Zapojila se i do zpracování
místopisu jednotlivých obcí Moravskobudějovicka (roku 1997), Veselska
(1999) a Moravskotřebovska (2002) pro proslulou ediční řadu Vlastivěda
moravská, vydávanou Muzejní a vlastivědnou společností v Brně. Měla svůj
podíl i na přípravě podkladů pro desátý svazek Historického místopisu Moravy
a Slezska v letech 1848–1960 (1986), vydávaného Univerzitou Palackého
v Olomouci. Širší verzi místopisu, která byla podkladem pro tištěný svazek
a na níž také pracovala, se však nepodařilo v Brně vydat. Kateřina Smutná
je také autorkou řady pasáží z historie moravských obcí. Psala o dějinách
cukrovarnictví v knize věnované historii Břeclavi a podílela se i na přípravě
kolektivní publikace o dějinách Dačic. Na ní spolupracovala se svým manželem, avšak ten nesměl být uveden jako člen kolektivu, neboť práce vyšla
v roce 1983. Dějiny obce Staré Hobzí však již mohli po změně poměrů
vydat společně. Bohumír Smutný se s ní neoficiálně podílel i na některých
dalších pracích, například z dějin lnářského průmyslu vydávaných „poloilegálně“ Vladimírem Wolfem v Trutnově. Nelze opomenout ani častou
účast Kateřiny Smutné na odborných konferencích v rámci Mikulovských
sympozií, kde se vyjadřovala především k problémům jihomoravského
průmyslu a podnikových archivů. Této tematice věnovala také řadu studií,
které vyšly v periodickém sborníku Jižní Morava. Pozornost však upřela
i k jihomoravskému vinařství, například v úvodu ke konferenci Dějiny vinařství na Moravě, který vyšel ve stejnojmenném konferenčním sborníku
ve Slavkově u Brna roku 2004. Podrobnou (byť výběrovou) bibliografii
jejích publikací, studií i dalších odborných příspěvků uveřejnil její dlouholetý spolupracovník v archivu Ivan Štarha (K jubileu PhDr. Kateřiny Smutné.
Jižní Morava, 2007, sv. 46, s. 307–310).
Zásadním zlomem v životě Kateřiny Smutné byla listopadová revoluce
roku 1989. Její manžel byl rehabilitován a ona sama se mohla začít plně
věnovat budování obnoveného Moravského zemského archivu v Brně. Stala
se nejdříve vedoucí prvního oddělení, poté byla pověřena řízením této
instituce a v roce 2000 se konečně stala ředitelkou archivu. Vedle archivní praxe se jí dostalo možnosti externě vyučovat na řadě škol, především
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Filozofické fakultě Univerzity
Hradec Králové a také na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně. Byla jmenována členkou několika odborných komisí Archivní
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správy ministerstva vnitra a řadu let vykonávala funkci místopředsedkyně
České archivní společnosti. Stala se členkou řady redakčních rad odborných
časopisů, ale nejvíce pomáhala při vydávání vlastivědného sborníku Jižní
Morava, v němž také často publikovala.
Za největší a nejvýznamnější dílo Kateřiny Smutné však musíme
považovat její zásluhu o novou budovu Moravského zemského archivu
v Brně, druhého nevýznamnějšího archivu v republice. O někdejším stavu
této instituce jsme se již zmínili. Vedle ponurých depozitářů bývalé věznice
na Cejlu se archiválie „povalovaly“ i v dalších nevhodných prostorách,
například ve sklepích pod nynější budovou Ústavního soudu, na zámku
v Kunštátě či v Kroměříži, pod kostelem sv. Tomáše v Brně i na dalších
místech. Trpěly při přepravě z depozitářů do badatelny, jež byla neustále
přeplněná a o místa v ní se muselo žádat i několik týdnů předem. Trpěli
i archiváři, kteří se museli v těchto zdraví nebezpečných prostorách pohybovat. V době, kdy se stala Kateřina Smutná ředitelkou, došlo navíc k živelné
katastrofě na Cejlu. Voda, která protekla dlouho neopravovanou střechou,
zaplavila na dvanáct set archivních krabic a ty pak bylo nutno evakuovat
a složitě sušit. Navíc byly tehdy kvůli stavebním úpravám poškozeny i depozitáře v hlavní budově archivu na Žerotínově náměstí.
Ředitelka Smutná se pustila do mimořádně složitého zápasu o novou budovu archivu. Je sice pravda, že v devadesátých letech 20. století
byla postavena řada nových staveb pro potřeby archivů, ovšem náklady
na nové sídlo brněnského zemského archivu daleko přesahovaly finanční
prostředky na ně vynaložené. Výjimkou byla budova Národního archivu
v Praze-Chodovci, jejíž výstavbu podpořil v době svého působení ve funkci
premiéra historik Petr Pithart, ale ta se i tak protáhla o čtyři roky. Kateřina
Smutná musela prokázat notnou dávku odvahy, obětavosti i diplomacie,
když se jí podařilo stavbu prosadit. Pomohl k tomu hodně premiér Vladimír
Špidla (vystudovaný historik), jemuž Kateřina Smutná předložila některé
cenné, ale poškozené archiválie. Vhodný pozemek byl nalezen ve Starém
Lískovci a od srpna 2005 do podzimu 2007 byla realizována vlastní výstavba
(odložená ještě kvůli archeologickému průzkumu). Kateřina Smutná se jako
zadavatelka stavby účastnila každého kontrolního dne a s projektem přímo
žila. Výsledkem je nádherná a hlavně prostorná budova s velkou badatelnou
a důstojnými depozitáři i pracovnami. Novostavba Moravského zemského
archivu v Brně byla v říjnu 2007 slavnostně otevřena a do roku 2009 v ní
bylo pod dozorem Kateřiny Smutné soustředěno 65 kilometrů archivního
materiálu z dosavadních depozitářů. Podrobné líčení průběhu výstavby
nové budovy archivu podal František Vícha ve Vlastivědném věstníku moravském z roku 2015 (s. 252–264).
Kateřina Smutná, která v té době statečně překonávala zákeřnou
nemoc, dostala za vybudování archivu řadu ocenění. Získala vyznamenání Za zásluhy o archivnictví, roku 2011 se stala nositelkou Ceny
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Jihomoravského kraje za zásluhy v oblasti historických věd a o rok později
obdržela Cenu města Brna v oblasti vědy a vzdělávání. Radostí jí byly
i zahraniční cesty s rodinou, manželem, dcerou a vnoučaty. I tak však
považovala za svůj hlavní úděl archivnictví.
Závěr života jí však pokazil konkurz na místo vedoucího archivu (podle nového zákona o státních úřednících) v roce 2015. Kateřina Smutná se
do konkurzu na místo ředitele již nehlásila, ale netušila, že den instalace
nového ředitele PhDr. Ladislava Macka z Havlíčkova Brodu (7. října 2015)
bude zároveň závěrem jejího působení v archivu vůbec. Prohlásila tehdy:
„Ráno jsem šla do práce jako ředitelka Moravského zemského archivu a večer
jsem se vrátila jako nezaměstnaná.“ Úředníci z archivní správy jí totiž sdělili,
že její činnost v archivu končí a že může jít domů. V listopadu 2015 odešla
do důchodu, což se odrazilo v novém ataku její choroby, a té v květnu
2016 podlehla.
Miloš Trapl
Hubert Valášek (16. 10. 1949 – 13. 3. 2017)
Vita incerta, mors certissima (Život je nejistý, smrt zcela jistá). –
Známé, možná až banální latinské přísloví mi vytanulo na mysl při posledním rozloučení s PhDr. Hubertem Valáškem, CSc., v obřadní síni
brněnského krematoria v pondělí 20. března 2017. Stále se mi nechtělo
uvěřit, že nejmladší z nás spolužáků, kteří v letech 1967–1972 studovali
v Brně archivnictví, věčně mladý optimista, plný životního elánu a energie,
s anglickým smyslem pro humor, člověk vytrvalý a odvážný, prohrál boj
se zákeřnou chorobou. Ještě začátkem ledna letošního roku jsem v telefonickém hovoru nabyl přesvědčení, a určitě jsem nebyl sám a jediný, že vše
se odvíjí pozitivním směrem a Hubert zvítězil. Bohužel, zdánlivě příznivý
vývoj a naděje skončily nespravedlivě úmrtím.
S Hubertem Valáškem jsme se seznámili v červnu 1967 u přijímacích
zkoušek ke studiu archivnictví na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Brně (dnes opět Masaryková univerzita) a od prvého okamžiku se stal „sympaťákem“ pro nás všechny budoucí spolužáky. Ač hovořil
jako absolvent ostravské střední všeobecné vzdělávací školy (předchůdce
posléze znovuobnovených gymnázií) patřičným dialektem, ostravským
rodákem nebyl: narodil se 16. října 1949 v Těšově v okrese Uherské
Hradiště1 a do Ostravy se dostal s rodiči v polovině padesátých let. Studium
brněnského archivnictví úspěšně ukončil v roce 1972 obhajobou diplomové
práce Epigrafické památky okresu Blansko do roku 1800, zpracovanou pod
vedením doc. Miroslava Flodra. Studiu epigrafických památek se věnoval
i v rigorózní práci Epigrafické památky na Moravě a ve Slezsku – podle stavu
1
H o f f m a n o v á , Jaroslava –
archivářů českých zemí. Praha 2000, s. 680.

P r a ž á k o v á , Jana: Biografický slovník
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dochování z počátku 19. století. Moravě, Slezsku a Brnu pak zůstal věrný
po celý zbytek svého životního příběhu: zde se oženil, založil rodinu
a působil v oboru: nejdříve jako podnikový archivář v národním podniku
Adamovské strojírny,2 v letech 1980–1991 pak jako odborný asistent
na katedře archivnictví své alma mater, kde v roce 1990 dokončil a obhájil kandidátskou disertační práci z oboru pomocných věd historických
Archivnictví v epoše vědeckotechnické revoluce.
Hubert Valášek většinu svého profesního života strávil v Moravském
zemském archivu v Brně. Zde nastoupil po ukončení studia v roce 1972
jako instruktor pro podnikové archivy a sem se vrátil zásluhou tehdejšího
ředitele PhDr. Ivana Štarhy a jeho zástupkyně PhDr. Kateřiny Smutné
v roce 1991. Nejdříve pracoval jako odborný archivář v prvním oddělení
archivu, v letech 1993–2002 jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2003
byl pověřen vedením oddělení pro využití výpočetní techniky v archivech,
v jehož čele zůstal s krátkou přestávkou v letech 2008–2012, kdy vedl
oddělení předarchivní péče, ochrany a prezentace archiválií, až do svého
odchodu do důchodu v létě 2016. Byť zásluhy Huberta Valáška o moravské
zemské archivnictví dle mého soudu spočívají zejména v zavádění a využívání výpočetní techniky ve prospěch oboru, v posledních letech zvláště
v digitalizaci archiválií, jako odborný archivář zpřístupňoval archivní soubory, především z období okupace – jmenujme například několikadílný
katalog archivního fondu Gestapo Brno (1939–1945) a katalog archivního
fondu NSDAP – místní skupiny Brno (1938–1945). Obojí mu pomáhalo
při řešení četných restitučních problémů z období druhé světové války
a z let poválečných.
K celkovému obrazu životního a vědeckého příběhu Huberta Valáška
je třeba uvést, že v roce 1992 zahájil plodnou a intenzivní interdisciplinární
spolupráci s geografy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, jak
se o ní dovídáme především z laudatia k 60. narozeninám autorů Rudolfa
Brázdila a Miloše Sovadiny: „Během uplynulých již takřka dvou desetiletí se
významně zasloužil o rozvoj historické klimatologie, vědního oboru na rozhraní
klimatologie a environmentální historie, v České republice a ve střední Evropě.
Díky jeho úsilí byly objeveny a excerpovány četné archivní prameny obsahující
zprávy o počasí a příbuzných přírodních jevech, které byly následně ve spolupráci s klimatology interpretovány a analyzovány (viz např. časná přístrojová
nebo vizuální meteorologická pozorování v českých zemích). V mezinárodním
měřítku je zvláště hodnoceno využití úřední dokumentace o daňových úlevách
při škodách na úrodě způsobených povětrnostními vlivy pro studium klimatu
a hydrometeorologických extrémů, stejně jako sestavení dlouhých řad takových
extrémů (zejména povodně a vichřice). Mezinárodní význam studované tema2
Kromě podnikového archivnictví se věnoval dějinám průmyslu a jako spoluautor vydal publikaci V a l á š e k , Hubert – M a r i á n k o v á , Julie: Dějiny Adamovských
železáren a strojíren v letech 1905–1945. Brno 1987.
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tiky spadající do historické klimatologie a dějin klimatologie potvrzují publikace
ve významných impaktovaných klimatologických časopisech. Neméně významný
byl rovněž podíl Huberta Valáška na zpracování šesti tematicky zaměřených
monografií vydaných v letech 2002–2009 a věnovaných nejstarším meteorologickým pozorováním na Moravě a v městě Brně, studiu povodní a vichřic v České
republice, studiu přírodních extrémů na Moravě a ve Slezsku a konečně povodním
v městě Brně. Tyto publikační aktivity jsou dokladem toho, jak cenná může být
interdisciplinární spolupráce archiváře s klimatology, hydrology či geografy.“3
V plodné spolupráci pokračoval i v následujících letech, kdy byl například
platným členem autorského týmu vědecké monografie věnované klimatu
16. století v českých zemích, která byla oceněna Cenou rektora Masarykovy
univerzity pro akademický rok 2013/2014 za významný tvůrčí čin.
Zmínil jsem, že jako odborný archivář zpřístupnil archivní fondy z období okupace. Informace, které katalogizací získal, využil při studiu témat
souvisejících s dějinami Baťových závodů ve Zlíně v období protektorátu
a s partyzánským odbojem na východní Moravě, případně s ním spojenou
tragedií obce Ploština. Na obou tématech v posledních letech pracoval
i přes svou chorobu. Výsledkem je publikace Herr Direktor a ti druzí.
Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů (Zlín 2015), vydaná
ve spolupráci s Jaroslavem a Hanou Pospíšilovými. Anotace udává, že „se
autorům podařilo na základě širokého spektra dobových materiálů, množství
dosud nevyužitých archivních pramenů věrně zrekonstruovat Miesbachův silný
životní příběh, historii Baťových závodů v průběhu válečných let a zároveň podat
svědectví o zradě a odvaze jednotlivců, které poznamenala protektorátní každodennost, zachytit přerod společnosti od demokracie k totalitě  “. Mimochodem,
kniha získala dvojí ocenění na podzim roku 2016: Cenu Egona Erwina
Kische (hlavní cena) a Literární cenu Jaroslava Golla. Studie o vyvraždění
Ploštiny už zůstala nedokončena.
Hubert Valášek měl před sebou ještě mnoho plánů, nápadů, vyřčených
či nevyřčených přání. I přes úpornou chorobu odešel od nedokončeného
díla, neboť až do posledních okamžiků psal a tvořil, pochopitelně podle
možností svých sil. I jeho touha zúčastnit se setkání našeho ročníku už
zůstala nenaplněna. To všechno je smutné a bolestivé, zvláště když si uvědomíme, že navždy odešel milý, laskavý, charismatický, optimistický a hlavně
dobrý člověk. Už teď nám chybí, hlavně jeho úsměv. Čest jeho památce!
Karel Chobot

3
B r á z d i l , Rudolf – S o v a d i n a , Miloslav: Mladý šedesátník PhDr. Hubert
Valášek, CSc. Archivní časopis 59, 2009, s. 290–294. Zde jsou rovněž základní životopisné
údaje do roku 2008 včetně bibliografie klimatologických prací. Doplněk bibliografie vyjde
jako součást nekrologu připravovaného týmiž autory pro letošní ročník Archivního časopisu.
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Valné shromáždění Matice moravské
Ve středu 24. května 2017 proběhlo na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v posluchárně B2.52 valné shromáždění naší společnosti.
V 15.45 hodin je zahájil Jiří Malíř (pro stručnost jsou jména uváděna bez
titulů), předseda Matice moravské. Po úvodním přivítání seznámil účastníky valného shromáždění s programem jednání a ten byl bez připomínek
přijat. Následně byla zvolena návrhová komise ve složení Tomáš Borovský,
Tomáš Dvořák a Pavel Pumpr. Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti
za rok 2016, kterou přednesl jednatel společnosti (následující příspěvek
obsahuje plné znění zprávy). V rámci svého vystoupení představil také
zprávu o činnosti redakce Časopisu Matice moravské, kterou pro jednání valného shromáždění připravil výkonný redaktor Jan Dvořák. V ní byl shrnut
obsah ročníku s připomenutím zřízení nepravidelné rubriky Dialog napříč
časem. Na její ploše hodlá redakce publikovat studie českých historiků,
které jsou velmi těžko dostupné nebo nebyly vůbec publikovány a přitom
by v zájmu rozvoje oboru neměly upadnout v zapomnění. Součástí zprávy
o činnosti redakce byla také informace o podání žádosti o registraci našeho
periodika do mezinárodní databáze Scopus.
Finanční hospodaření Matice moravské v loňském roce přiblížila
hospodářka společnosti Jiřina Štouračová (text následuje po zprávě
o činnosti). Ve svém vystoupení podala podrobný přehled jednotlivých
výnosových a nákladových položek. Dalším bodem jednání valného shromáždění byla zpráva revizní komise o kontrole hospodaření společnosti.
Komise ve složení Hana Jordánková (předsedkyně), Tomáš Knoz a Jiří
Vaněk (členové) se sešla v účetním období celkem třikrát, naposledy při
závěrečné kontrole účetnictví Matice moravské ve čtvrtek 20. dubna 2017.
Komise neshledala v účetnictví žádné nedostatky. Protože k předloženým
zprávám nebyla z pléna vznesena žádná připomínka, byly všechny valným
shromážděním jednomyslně schváleny.
Diskusi zahájil Jiří Malíř sdělením, že se v posledních dnech šest
studentů historie stalo novými členy společnosti. Tomáš Dvořák vznesl
dotaz na stav digitalizace Časopisu Matice moravské, kterou měla provádět
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Věra Kazdová
v odpovědi sdělila, že práce sice započaly, avšak po digitalizaci jednoho
ročníku pravděpodobně z technických důvodů ustaly. Petr Elbel upozornil
na možnost digitalizovat časopis v rámci Centra medievistických studií
v Praze, tu však Martin Wihoda nedoporučil. V závěru diskuse Martin
Wihoda vznesl návrh vydat podruhé monografii o Vladislavu Jindřichovi.
Jiří Malíř a Bronislav Chocholáč se ve svých odpovědích vyjádřili k publikování práce pozitivně, ovšem uvedli, že je prozatím limitováno zajištěním
dostatečného množství finančních prostředků na vydání.
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Na závěr celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo
usnesení, které přednesl zástupce návrhové komise Tomáš Dvořák, v jeho
rámci pak konkrétně:
1) Zprávu o činnosti Matice moravské za rok 2016 (včetně informace
o činnosti redakce Časopisu Matice moravské);
2) Zprávu o hospodaření Matice moravské za rok 2016;
3) Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření.
Valné shromáždění dále vzalo na vědomí příspěvky z diskuse. Jednání
ukončil předsedající v 16.30 hodin.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o činnosti Matice moravské za rok 2016
Výbor společnosti zvolený na valném shromáždění konaném 3. června 2015 pracoval ve složení: předseda Jiří Malíř, místopředseda Bohumír
Smutný, jednatel Bronislav Chocholáč a hospodářka Jiřina Štouračová.
Dalšími členy výboru byli: Slavomír Brodesser, Martin Čapský, Ladislav
Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Pavel Pumpr, Václav Štěpánek, Miloš
Trapl a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod vedením předsedkyně
Hany Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. V roce 2016
nedošlo ve složení výboru a revizní komise k žádným změnám. Během
roku se výbor sešel k jednání dvakrát a revizní komise třikrát.
V uplynulém roce byla členská základna společnosti stabilizovaná.
K 1. lednu 2017 měla Matice moravská 249 členů. Trvale se bohužel nedaří
výrazně rozšířit členskou základnu o další zájemce. Jednou ze základních
povinností členů společnosti je placení členských příspěvků (za příslušný
rok nejpozději do 31. března). V průběhu roku proběhla kontrola plateb.
Většina členů tuto povinnost splnila, v několika případech však byla nutná urgence jejího plnění. Po celý minulý rok zajišťovaly informovanost
členů Matice moravské dosavadní webové stránky společnosti (http://
www.matice-moravska.cz). Na konci roku již byla testována první verze
nového webu včetně elektronického objednávkového systému od počítačové firmy RANAKO CZ, s. r. o., který by měl rozšířit distribuci matičních
publikací. Finální verze stránek bude dokončena počátkem roku 2017.
Propagace činnosti (zejména publikační) byla prováděna především na mezinárodní konferenci a přednáškách (spolu)pořádaných naší
společností. Distribuce matičních publikací byla nadále provozována
prostřednictvím společnosti KOSMAS, s. r. o. V roce 2016 pokračovala
spolupráce s Maticí srbskou v Novém Sadu. V jejím průběhu byl intenzivně
připravován v pořadí již třetí společný česko-srbský sborník, který bude
v gesci Matice moravské publikován v tomto roce. V polovině října pak byla
prezentována činnost naší společnosti odborné i laické veřejnosti v Novém
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Sadu prostřednictvím přednášek a výstavy publikací, které se uskutečnily
v historickém sídle Matice srbské.
Publikační činnost
Kontinuálně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské, které je
nadále hlavním publikačním úkolem společnosti. V roce 2016 byla vydána
dvě čísla již 135. ročníku periodika v celkovém rozsahu 534 stran. Další
podrobnosti týkající se časopisu obsahuje zpráva Jana Dvořáka, výkonného
redaktora periodika.
Mimo časopis se rozvíjela ediční činnost společnosti vydáním čtyř
publikací, z nichž tentokrát pouze jediná vyšla v některé z našich edičních
řad. Jako 44. svazek Knižnice Matice moravské byla publikována monografie
Jana Růžičky s názvem Maloměšťáci s otevřenou myslí. Obecní reprezentace
Bučovic a Slavkova (1850–1914). Další tři práce vyšly mimo ediční řady.
První z nich nese název Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka
a představuje zajímavý a inspirativní průřez dílem tohoto historika. Výbor
Markových děl k vydání připravili Tomáš Borovský, Jan Dvořák a Milan
Řepa. Druhou je monografie s titulem Svoboda svědomí. Superintendent Michael
Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství, jejímž autorem je Sixtus
Bolom-Kotari (obě uvedené práce byly vydány ve spolupráci s Historickým
ústavem Akademie věd České republiky). Přehled knih uzavírá publikační
výstup z mezinárodní konference s názvem Promýšlet Evropu dvacátého
století. Konflikty beze zbraní, který byl do tisku připraven Janou Škerlovou,
Lenkou Pokornou Korytarovou, Ondřejem Haváčem a Martinem Vitkem.
Přednášková činnost
Matice moravská spolupořádala mezinárodní konferenci a cyklus
samostatných přednášek. Ve spolupráci se spolkem Historia Europeana,
s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Histo
rickým ústavem Akademie věd České republiky se podílela na realizaci
mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století.
Hybatelé dějin?, která se uskutečnila v Brně ve dnech 12. a 13. dubna 2016.
V jejím průběhu byly předneseny téměř tři desítky příspěvků v podání
mladých badatelů z Česka, Polska a Slovenska.
Prostřednictvím samostatných přednášek, které jsme spolupořádali
s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, své výzkumy v Brně prezentovali přední domácí i zahraniční badatelé:
Slawomir Cenckiewicz (Varšava): Anna Solidarita: příběh Anny
Walentynowiczové na pozadí procesu pádu komunismu v Polsku;
Richard Čemus (Řím): Tomáš kardinál Špidlík a jeho přínos pro evropskou vědu;
Jan Mervart (Hradec Králové): Kultura v karanténě. Umělecké svazy
a jejich konsolidace za rané normalizace;
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Veronika Středová (Hradec Králové): Česká historiografie a strukturalismus;
Jakub Tyszkiewicz (Vratislav): U.S. Policy toward Czechoslovakia in
1968; U.S. Policy toward Poland since 1956.
Výše uvedených akcí se dohromady zúčastnily téměř tři stovky osob
především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, ale i odborníci z dalších brněnských pracovišť (Historického
ústavu Akademie věd České republiky, Moravského zemského archivu
v Brně, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea aj.).
Získávání finančních prostředků
Soustavná pozornost výboru byla věnována získávání finančních
prostředků pro naši činnost. Výše uvedené aktivity společnosti totiž
není možné financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací.
Rostoucí byrokratické požadavky ze strany vyhlašovatelů grantů či dotačních programů a projektů však tuto činnost velmi komplikují a znesnadňují.
Projekty s žádostí o finanční příspěvek byly předloženy Ministerstvu kultury
České republiky, Jihomoravskému kraji, Statutárnímu městu Brnu, Radě
vědeckých společností při Akademii věd České republiky a Nadaci Českého
literárního fondu. Od těchto institucí bylo získáno celkem 248 000 Kč.
Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti obsahuje zpráva
Jiřiny Štouračové.
Celkově byly v roce 2016 vydány buď samostatně, nebo ve spolupráci
s dalšími institucemi čtyři knihy a dvě čísla Časopisu Matice moravské, což
lze považovat za velmi dobrý výsledek. Ve srovnání s rokem 2015 je mírný
vzestup patrný v rozsahu přednáškové činnosti. Stále se bohužel nedaří
posilovat členskou základnu společnosti.
* * *
Úkoly na následující období (rok 2017)
1) V rámci ediční činnosti je cílem zajistit vydání dvou čísel 136. ročníku Časopisu Matice moravské, česko-srbského sborníku Od Moravy
k Moravě III a po jednom svazku edičních řad Knižnice Matice moravské
a Prameny dějin moravských.
2) V oblasti přednáškové je úkolem připravit alespoň pět samostatných
vystoupení domácích a zahraničních odborníků.
3) Prioritou je také zajistit provozování nových webových stránek
společnosti včetně elektronického objednávkového systému.
4) V rámci zajišťování finančních prostředků byly již v obvyklých termínech (od října 2016 do února 2017) podány granty a žádosti o finanční
podporu některých z výše uvedených publikací. Jmenovitě byly osloveny
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Ministerstvo kultury České republiky, Rada vědeckých společností při
Akademii věd České republiky, Statutární město Brno a Nadace Českého
literárního fondu. Pro úspěšné splnění výše uvedených úkolů bude nezbytně nutné získat nejméně 450 000 Kč.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2016
Výnosy v roce 2016 činily 580 672 Kč, náklady 578 200 Kč.
Hospodářský výsledek 2 472 Kč je dán hlavní aktivitou spolku (publikační
vydavatelská činnost).
Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Členské příspěvky
63 029 Kč
Předplatné časopisu
55 068 Kč
Tržby za vlastní výrobky
121 315 Kč
Tržby z prodeje služeb
92 608 Kč
Dotace (na činnost spolku ze státních a veřejných zdrojů)
248 000 Kč
Úroky z bankovního účtu
17 Kč
Jiné výnosy
635 Kč
Celkem
580 672 Kč
Členění nákladů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Služby (výroba publikací)
306 943 Kč
Změna stavu výrobků
20 217 Kč
Mzdové náklady
199 673 Kč
Spoje – poštovné, telefon
30 959 Kč
Spotřeba materiálu
3 792 Kč
Kurzové ztráty
114 Kč
Jiné náklady
16 502 Kč
Celkem
578 200 Kč
V kalendářním roce 2016 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené
s činností Matice moravské.
Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků
Redakce Časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisů:
Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické texty, recenze,
anotace a 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 a neužívejte
dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – odevzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte 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 je třeba přiložit cizojazyčné resumé o maximální délce jedné
normostrany (1 800 tiskových znaků, včetně mezer), dále abstrakt (maximálně
600 tiskových znaků) a klíčová slova v angličtině (maximálně 5–6), respektive
podklady v češtině pro překlad do cizího jazyka.
Délka jednoho článku, včetně poznámek, by neměla přesahovat 35 normostran
(maximálně 70 000 tiskových znaků), délka recenze 6 normostran (10 000 tiskových
znaků) a délka anotace 2 normostrany (3 600 tiskových znaků).
Odkazy na prameny či literaturu a vysvětlivky vkládejte do textu formou
poznámek pod čarou označených číselným indexem. V případě dedikací používejte
hvězdičku připojenou k názvu, případně k podtitulu. Číselný index zapisujte vždy
až za koncové interpunkční znaménko.
V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do devíti, čísla dvojmístná a vícemístná
pište číslicemi. Používejte uvozovky odpovídající zvolenému jazyku (v češtině „“;
v angličtině “ ”). Distribuce pomlček a spojovníků by měla odpovídat pravidlům
českého pravopisu. Pro označení rozsahu v časových i prostorových intencích se
používá pomlčka bez mezer (1230–1253; s. 20–36; trasa Brno–Olomouc). Pomlčka oddělená mezerami v zásadě supluje interpunkční čárku, přičemž signalizuje
hlubší předěl. Spojovníku se užívá zejména při zápisu kompozit, v jejichž rámci si
složky uchovávají dílčí autonomii (Brno-Žabovřesky; francouzsko-německé jednání;
kulturně-historický „odkazující ke kultuře a historii“ × kulturněhistorický „odkazující ke kulturní historii“). U denních dat, s výjimkou časového určení pramenů
v poznámkách, rozepisujte názvy měsíců. Citáty vyznačujte kurzívou a uvozovkami
(bez kurzivy) a své případné komentáře či vynechávky do nich vpisujte s použitím
hranatých závorek ([tj. Přemysl Otakar II.]; […]).
V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název,
místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a 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.
editor – ed.
editoři – edd.
srovnejte – srov.
Literatura
Bibliografické odkazy v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené
interpunkce. Při prvním výskytu uvádějte vždy také křestní jméno autora či editora
v plném znění. Příjmení nezapisujte proloženě (budou upravena až v sazbě):
Vzory:
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
Válka, Josef: Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Edd. J. Kroupa
a T. Knoz. Brno 2009.
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) I. Hospodářská základna
a královská moc. Praha 1992.
Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho
„národního monumentu“. Český časopis historický 96, 1998, s. 253–291.
Cerman, Markus – Knittler, Herbert: Town and Country in the Austrian and Czech
Lands. In: Epstein, Steven R. (ed.): Town and Country in Europe, 1300–1800.
Cambridge 2001, s. 176–201.
Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: týž – Kubíček, Jaromír:
Kulturní periodika na Moravě. Brno – Mikulov 1996 (= XXIV. Mikulovské sympozium 1996), s. 53–59.
Zkrácená citace při opakování odkazu k textu:
Šmahel, F.: Počátky pražského obecného učení, s. 260.
Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k autorovi:
Týž: Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1996.
Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k textu:
Tamtéž, s. 85–86.
(Je-li relevantní uvést pořadí vydání publikace, označte je prostřednictvím číselného
horního indexu připojeného k roku vydání.)
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Vydané prameny
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 V/2. Inde ab a. MCCLXVII ad
a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981 (= CDB V/2),
s. 181–182, č. 591.
Zkrácená citace při opakování odkazu:
CDB V/2, s. 182, č. 592.
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Pragae, Paris, Wien, nikoli Praha,
Paříž, Vídeň; vzájemně je oddělujte pomlčkou (London – New York). Pokud
není uvedeno místo vydání, použijte zkratku s. l., pokud není uvedeno datum,
pak zkratku s. d.
Archivní prameny
Při odkazu na archivní pramen uvádějte jednotlivé položky v pořadí od nejobecnější k nejkonkrétnější: oficiální název archivu, značku a název fondu (sbírky), dále
zpravidla číslo kartonu nebo knihy, inventární číslo, signaturu, název nebo popis
dokumentu a list či stranu.
Vzor:
Moravský zemský archiv v Brně, G 83 Matice moravská Brno, kart. 59, inv. č. 188,
tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.
Zkrácená citace při opakovaném odkazu:
MZA v Brně, G 83, kart. 59, inv. č. 188, tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.
Internetové zdroje
V případě internetových zdrojů uveďte oficiální název stránek (je napsán na horní
modré liště stránky prohlížeče; jde-li o časopiseckou studii uveřejněnou tímto
způsobem, použijte klasický bibliografický odkaz) a k němu připojte přesnou
adresu a datum citace.
Vzor:
Březová nad Svitavou – oficiální stránky města. Historie města [online]. Dostupné z:
http://www.brezova.cz/mesto/historie-mesta/ [cit. 20. 1. 2015].
Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně
usnadní redakční zpracování.
Redakce Časopisu Matice moravské
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