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Ludmila Luňáková

Násilí mezi přemyslovskými knížaty

Violence between the Přemyslid Dukes 

The purpose of the study is to find out how justified is the widely held view that the 
Přemyslid dukes did not hesitate to murder or mutilate their relatives. The question 
then arises as to what standards of behaviour were binding on the members of the 
ruling family in their struggles for the throne, and what image of these standards is 
provided by the actual sources. Another question then is how any violence relating to 
the Přemyslid dynasty was defended or justified and whether any connection between 
these violent acts and holy days can be traced.

Keywords: ducal Bohemia, Přemyslids, violence, holy days

Dějiny Přemyslovců jsou mnohdy líčeny jako krvavé, plné vražd 
a úkladů jak mezi bratry, tak v rámci celého rodu.1 Uchylovala se však 
přemyslovská knížata k vraždám či k násilnému jednání vůči svým pří-
buzným běžně? Zaměříme-li se pouze na dobu knížecí, lze konstatovat, 
že z téměř třiceti panujících Přemyslovců byla o život připravena jen čtyři 
knížata. Kníže Václav byl zavražděn 28. září, s největší pravděpodobností 
roku 935, Jaromír byl 4. listopadu 1035 proboden na záchodě, Břetislav II. 
podlehl 22. prosince 1100 zraněním, která mu způsobil najatý vrah Lork, 
a Svatopluk Olomoucký zemřel rukou vraha dne 21. září 1109.2 Tento 
seznam můžeme doplnit ještě jedním pokusem o vraždu. Na den svatého 
Víta roku 1130 odhalil kníže Soběslav I. spiknutí, které mu údajně usilovalo 
o život, a najaté atentátníky dal uvěznit.

1 Tato představa je hluboce zakořeněna minimálně u laické veřejnosti. I když se historiko-
vé zamýšlí nad respektováním práva ve středověku, v české medievistice jsou stále publikovány 
studie evokující již názvem zažitý obraz. Viz Ž e m l i č k a ,  Josef: Rod přemyslovských 
knížat – společenství nebezpečné samo sobě. In: Iwańczak, Wojciech (ed.): Wspólnoty małe i duże 
w społeczeństwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych. Kraków 
2010, s. 253–265. Rozšíření stereotypního pohledu na středověk jako na epochu plnou násilí 
konstatují a následně s tímto obrazem polemizují B r a u n ,  Manuel –  H e r b e r i s c h , 
Cornelia: Gewalt im Mittelalter. Überlegungen zu ihrer Erforschung. In: tíž (edd.). Gewalt im 
Mittelalter. Realitäten – Imaginationen. München 2005, s. 7–37, zde s. 7.
2 Ž e m l i č k a ,  Josef: Poslední lov knížete Břetislava. (K událostem ve Zbečně před 
Vánocemi roku 1100). In: Borovský, Tomáš – Jan, Libor – Wihoda, Martin (edd.): Ad vitam 
et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmde-
sátým narozeninám. Brno 2003, s. 231–246, zde s. 231. Josef Žemlička ve výčtu uvádí ještě 
Václava II. (1191–1192). U něj lze ovšem násilnou smrt ve vezení jen předpokládat.
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Tři z těchto vražd však podle Kosmy neměli na svědomí příbuzní 
knížete, ale příslušníci „ďábelského“ rodu Vršovců.3 V jeho podání tedy 
ruce Přemyslovců nebyly přespříliš potřísněny rodovou krví. Odpovídá však 
Kosmovo líčení skutečnosti? Nebyli Vršovci obviněni neprávem? A pokud 
za vraždami opravdu nestáli členové přemyslovského rodu, jakým způso-
bem potom řešili vzájemné neshody? Poněkud mírnější formou násilného 
jednání mezi Přemyslovci mohlo být fyzické zmrzačení. Na počátku vlády 
Boleslava III. byl o mužství a v roce 1033 i o zrak připraven Jaromír. Osle-
peni byli také Boleslav III. (1003), stejnojmenný syn Břetislava II. (1130) 
a Spytihněv Brněnský (1197). Ostatním „nepohodlným“ Přemyslovcům 
se dostalo shovívavějšího zacházení a v nejzazším případě byli vězněni. 

Týkalo se to bratří Boleslava III. (1002), Jaromíra (1012) a Oldřicha 
(1003). V roce 1097 nakrátko uvěznil Oldřicha Brněnského Břetislav II. 
a podobně se k svému moravskému příbuznému Otovi II. Černému zacho-
val v roce 1110 Vladislav I. Svatopluka Olomouckého (1107) a Bořivoje II. 
(1110) uvrhl do vězení, i když v prvním případě jen na velmi krátkou 
dobu, římskoněmecký král Jindřicha V. za to, že se pokusili získat pro sebe 
knížecí stolec. V roce 1113 byl vězněn i Soběslav I. Ten po své intronizaci 
naopak uvěznil Břetislava, syna Břetislava II., a Konráda II. Znojemského. 
Téměř věčným vězněm na Přimdě se stal Soběslav II. a v době jeho prvního 
uvěznění (1147/1148) byl zadržen rovněž Spytihněv, bratranec panujícího 
Vladislava II. Roku 1177 byl uvězněn Oldřich, mladší bratr Soběslava II., 
a ve vězení také zemřel. Stejně byli potrestáni i Vladislav Jindřich či krátce 
panující kníže Václav II.

Řada Přemyslovců musela více či méně nedobrovolně pobývat v cizi-
ně. Jako příklady můžeme uvést opět bratrskou trojici Boleslav III., Jaromír 
a Oldřich a dále Vratislava II., Břetislava II., Bořivoje II. či Soběslava I. 
Za vlády posledně jmenovaného knížete pak do ciziny odešli syn Oty II. 
Černého a Vratislav Brněnský, po Soběslavově smrti pak i jeho syn Vla-
dislav. Obdobně za vlády Vladislava II. hledala pomoc a útočiště v cizině 
řada jeho příbuzných, zejména Konrád II. Znojemský, Oldřich, Svatopluk 
a Soběslav II. Poté, co se Vladislavovi nepodařilo prosadit nástupnictví 
svého nejstaršího syna Bedřicha, postihlo vyhnanství také jeho samotného 
i jeho syny. Jako posledního exulanta doby knížecí jmenujme Václava II., 
který v cizině zemřel.

Tento strohý výčet vražd, mrzačení, věznění a vyhnanství členů 
přemyslovského rodu vytyčuje téma studie. Jde o násilné jednání vůči 
Přemyslovcům, v jehož pozadí stáli nebo alespoň mohli stát sami příslušníci 
rodu.4 Zároveň naznačuje, že nejběžnějším řešením sporů mezi Přemyslovci 

3 K o p a l ,  Petr: Kosmovi ďáblové. Vršovsko-přemyslovský antagonismus ve světle biblických 
a legendárních citátů, motivů a symbolů. Mediaevalia historica Bohemica 8, 2001, s. 7–41.
4 Cílem není pojednat o dějinách násilí v knížecích Čechách nebo o násilných činech 
Přemyslovců obecně. Role násilí ve středověku je reflektována kupříkladu ve sborníku 
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byl mnohdy i dobrovolný odchod na cizí dvory. Počet Přemyslovců, kteří 
se podle pramenů ocitli ve vězení, je snad až překvapivě nízký (patnáct) 
a zmrzačená či zavražděná knížata se dají spočítat na prstech jedné ruky. 

Není však tento obraz matoucí? Vždyť je nepopiratelné, že boje 
o právo usednout na knížecí stolec byly poměrně běžné. Jakým způsobem 
byly ale vedeny? Jinými slovy, jaké normy chování byly závazné pro členy 
vládnoucího rodu při bojích o stolec? A ještě přesněji, jaký obraz o normách 
chování mezi Přemyslovci nám zachovaly samy prameny? Bylo podle nich 
vůbec přijatelné příbuzné vraždit či mrzačit? Nešlo pouze o výjimečné pří-
pady provázené neobvyklými okolnostmi? Nebylo snahou „spravedlivých“ 
knížat nespokojené příbuzné spíše jen přiměřeně potrestat nebo optimálně 
s nimi najít společnou řeč a zkrotit ambice čekatelů na stolec například 
svěřením správy některé provincie v přemyslovských zemích? Nezůstávejme 
však pouze u hlavní otázky, ale ptejme se také, jak bylo případné násilí 
vůči členům přemyslovského rodu zdůvodňováno či ospravedlňováno 
a jakou roli v souvislosti s daným typem násilí sehrávaly svátky. Propojení 
se svátečními dny by totiž mohlo násilné jednání zaštiťovat mocí světce, 
ovšem mohlo by jít také o snahu útočníků využít nepřehledných situací 
při oslavách svátků.5 

Vraždy přemyslovských knížat

Rozeberme si u vědomí těchto otázek alespoň některé z výše vyjmeno-
vaných událostí a začněme těmi zajisté nejzávažnějšími činy, tedy vraždami 
přemyslovských knížat. Při tom se ovšem nelze omezit pouze na samotný 
násilný čin, ale je třeba zohlednit i jeho širší souvislosti a především hledat 
příčiny útoků. Nejdříve se zaměříme na případy, u nichž soudobé prame-
ny vinu samotným Přemyslovcům nepřipisují, ale současná historiografie 
tuto možnost zvažuje. Musíme se vyrovnat se samotnou otázkou, kdo sáhl 
na život knížat a zda vůbec šlo o násilné chování uvnitř přemyslovského 
rodu. Primárně obrátíme pozornost ke zprávám Kosmovy kroniky, v níž 
je zachyceno nejvíce vražd českých knížat.

B r a u n ,  Manuel –  H e r b e r i s c h ,  Cornelia (edd.): Gewalt im Mittelalter. Reali-
täten – Imaginationen. München 2005.
5 S i e r c k ,  Michael: Festtag und Politik. Studien zur Tagewahl karolingischer Herrscher. 
Köln – Weimar – Wien 1995, s. 341–343.
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Jaromír

Kosmas podrobněji vylíčil tři vraždy Přemyslovců6 a vždy přičítal vinu 
„ďábelskému“ rodu Vršovců.7 Jejich první obětí se podle něho stal již dříve 
těžce zkoušený Jaromír. Bratři Boleslav III., Jaromír a Oldřich spolu sváděli 
časté boje o právo usednout na knížecí stolec a podle líčení merseburského 
biskupa a kronikáře Dětmara se Boleslav III. nedlouho po své intronizaci 
natolik obával nároků svých mladších bratrů Jaromíra a Oldřicha, že prv-
ního z nich dal vykastrovat a druhého chtěl dát utopit v lázni. Nakonec se 
však spokojil s vyhnáním obou bratrů i s matkou ze země.8 Proč Boleslav 
sáhl v případě Jaromíra k tak razantnímu činu, nevíme. Mohlo jít o trest 
za dnes již neznámé provinění, možná ale žádný konkrétní důvod neměl 
a takovéto jednání pouze odpovídalo jeho povaze.

Tento závěr by odpovídal minimálně pohledu Dětmara Merseburské-
ho. Ten Boleslava III. popisuje jako zlovolného muže, který nikdy neměl 
daleko k násilí, a proto byl svým vlastním lidem dvakrát svržen ze stolce. 
Poprvé se nakrátko ocitl ve vězení bavorského markraběte Jindřicha, avšak 
nakonec se s pomocí polského knížete Boleslava Chrabrého vrátil a opět 
vyhnal své bratry.9 Znovu dosazený kníže dal v době postu pozabíjet řadu 
předáků, čímž vyvolal odpor lidu, a právě na jeho žádost zasáhl Boleslav 
Chrabrý. Svého jmenovce přikázal oslepit a poslat do vyhnanství a sám 
se ujal vlády v Čechách, kde byl radostně vítán.10 Tolik pohled Dětmara, 
který se z pochopitelných důvodů výrazně liší od názoru Kosmy. V jeho 
podání nehraje zápornou roli Boleslav III., ale naopak Boleslav Chrabrý. 
Kosmův Měšek11 lstivě pozval Boleslava III. k setkání, ovšem při obědě 

6 U vraždy svatého Václava odkazuje na jiný spis. Monumenta Germaniae Historica. Nova 
series II. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Ed. B. Bretholz. Berolini 1923 (= MGH SRG 
NS II), I.17, s. 35–36. Pro citace v češtině byl využíván překlad K o s m a s :  Kronika Čechů. 
Edd. M. Moravová a M. Wihoda. Praha 2011.
7 K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 20–22.
8 Monumenta Germaniae Historica. Nova series IX. Thietmari Merseburgensis episcopi 
Chronicon. Ed. R. Holtzmann. Berolini 1935 (= MGH SRG NS IX), V.23(15), s. 247–249. 
Pro citace v češtině byl využíván překlad D ě t m a r  z  M e r s e b u r k u :  Kronika. 
Edd. B. Neškudla, M. Wihoda et al. Praha 2008, s. 146. Odchod společně s matkou vyvolává 
otázku, zda měli všichni tři bratři stejnou matku a zda nemohly být nároky mladších bratří 
spojeny s královskou krví (královny Emmy) v jejich žilách. Genealogii Přemyslovců nejnověji 
zpracovali, i když s řadou problematických míst, P o l a n s k ý ,  Luboš et al.: Přemyslovská 
dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu. In: Sommer, Petr – Třeštík, Dušan 
– Žemlička, Josef (edd.): Přemyslovci. Budování českého státu. Praha 2009, s. 551–553.
9 MGH SRG NS IX, V.23(15), s. 247–249; V.29(18), s. 253–255.
10 Tamtéž, V.29(18)–30, s. 253–255. O snahách Boleslava Chrabrého s odkazy na další 
prameny a literaturu pojednal P l e s z c z y ń s k i ,  Andrzej: Bolesław Chrobry w Czechach. 
Realizacja idei Sklawinii czy zwykła ekspansja? In: Gmiterek, Henryk – Iwańczak, Wojciech 
(edd.): Polacy w Czechach – Czesi w Polsce. X–XVIII wiek. Lublin 2004, s. 133–146.
11 Podle Martina Wihody Kosmas záměnou jmen úmyslně vymazal paměť na Boleslava 
Chrabrého, jehož skutky vůči Čechům byly „neodpustitelné “. W i h o d a ,  Martin: První 
česká království. Praha 2015, s. 42–44. Podle Lukáše Reitingera však Kosmas k záměně jména 
přistoupil z toho důvodu, aby nemusel očernit památku panovníka vystupujícího v pozitivním 
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se zachoval věrolomně, neboť porušil mír, slovo i právo pohostinství.12 
Poté na Velízi Vršovci pohaněli Jaromíra, bratra knížete, a „polský Měšek“ 
obsadil Prahu, přičemž podle Kosmy podplatil římskoněmeckého krále 
Jindřicha II., aby uvěznil posledního z bratří Oldřicha.13 Na tomto místě 
ponechme stranou zjevnou skutečnost, že každý z obou pramenů líčí dané 
události z jiného úhlu pohledu, a spokojme se s prostým konstatováním, že 
podle obou textů byly boje o knížecí stolec v této době vedeny poměrně 
nevybíravým způsobem. 

Tyto boje přitom neustaly ani poté, co byl Boleslav Chrabrý vyhnán 
a na pražský kamenný stolec usedl Jaromír.14 Toho totiž ve svatou sobotu 
před Vzkříšením Páně roku 1012 vyhnal z Čech Oldřich.15 Sesazeného Ja-
romíra, který hledal pomoc na cizích dvorech, nakonec uvěznil Jindřich II., 
neboť ten Oldřichovu vládu schválil.16 V roce 1033 se ovšem situace oto-
čila, do říšského vězení putoval Oldřich a vlády v Čechách se ujal nejspíše 
Jaromír spolu s Břetislavem. Oldřichovo věznění ale netrvalo dlouho. Již 
o Velikonocích následujícího roku mu byly Čechy vráceny, avšak o vládu 
se měl dělit se svým starším bratrem Jaromírem.17 Oldřich však nehodlal 
hledat s bratrem, a dokonce ani se svým synem společnou řeč. Jaromíra dal 
oslepit a internovat v Lysé nad Labem, Břetislav pak před otcem uprchl.18

To, jakým způsoben se vůči sobě Boleslav III., Jaromír a Oldřich 
chovali, se dost možná stalo zásadním důvodem, proč jsou dějiny Přemy-
slovců pojímány jako krvavé. Tito tři bratři zažívali poměrně běžně exil 
i věznění a došlo i na oslepení či kastraci. Přesto ale ani jeden z nich nesáhl 
na život svého příbuzného. Jaromírovi se totiž podle Kosmy stala osudnou 
až řeč, kterou pronesl po smrti Oldřicha a v níž podpořil nástup svého 

světle ve vojtěšských legendách. Všechny jeho „zločiny“ vůči Čechům připsal lstivému Měškovi, 
což nejspíše odpovídalo představám pěstovaným ve svatovítské kapitule. R e i t i n g e r , 
Lukáš: Vratislav. První král Čechů. Praha 2017, s. 311–313.
12 MGH SRG NS II, I.34, s. 61. K závazku míru spojenému se společným jídlem viz 
A l t h o f f ,  Gerd: Der frieden-, bündnis- und gemeinschaftstiftende Charakter des Mahles im 
früheren Mittelalter. In: Bitsch, Irmgard et al.: Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit. 
Vorträge eines interdisziplinären Symposions vom 10.–13. Juni 1987 an der Justus-Liebig- 
-Universität Gießen. Sigmaringen 1987, s. 13–25, zde s. 13–14; t ý ž :  Spielregeln der Politik 
im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt 1997, s. 243–245; S c h u -
b e r t ,  Ernst: Essen und Trinken im Mittelalter. Darmstadt 2006, s. 265–269.
13 MGH SRG NS II, I.34–35, s. 61–63. Vzápětí Kosmas zaměňuje Oldřicha a Jaromíra, 
takže vyvstává otázka, který z bratrů byl vězněn či zda nebyli uvězněni oba.
14 MGH SRG NS IX, VI.10–13(8–10), s. 284–292. Chronologicky zmateně líčí události 
i MGH SRG NS II, I.36, s. 64.
15 MGH SRG NS IX, VI.71, s. 361.
16 Tamtéž, VI.83(50), s. 372–373.
17 Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum VIII. Annales Hildeshei-
menses. Ed. G. Waitz. Hannoverae 1878 (= MGH SRG VIII), s. 37–38; Monumenta Germaniae 
Historica. Scriptores rerum Germanicarum IV. Annales Altahenses maiores. Ed. E. Oefele. Hanno-
verae 1890 (= MGH SRG IV), s. 18–19. Celou situaci popsal a na nesrovnalosti v pramenech 
upozornil již N o v o t n ý ,  Václav: České dějiny I/1. Od nejstarších dob do smrti knížete 
Oldřicha. Praha 1912, s. 733–736.
18 MGH SRG VIII, s. 38; MGH SRG IV, s. 19; MGH SRG NS II, I.36, s. 65; I.42, s. 77.
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synovce Břetislava na knížecí stolec. V ní mimo jiné nastupujícímu knížeti 
radil, aby nedůvěřoval Vršovcům.19 Právě tato urážka prý vedla Vršovce 
Kochana k tomu, že za Jaromírem poslal vraha a ten jej 4. listopadu 1035 
v noci na záchodě zezadu probodl.20 Jaromír tak podle Kosmy zemřel jako 
mučedník Boží, a tohoto prvního Přemyslovce, kterého Vršovci zavraždili, 
kronikář dokonce přirovnal k prvomučedníku Štěpánovi.21

Strastiplný osud knížete Jaromíra je ovšem v mnohém výjimečný. 
Podle dostupných informací to bylo poprvé, kdy Přemyslovci přistoupili 
k tělesnému zmrzačení (nikoliv vraždě) svého příbuzného. Zda byla důvo-
dem přílišná Jaromírova ctižádost, nebo se příčinou stala výbušná povaha 
jeho bratrů, nevíme. Můžeme však konstatovat, že se Kosmas vynasnažil, 
aby Jaromírovo zmrzačení bylo co nejméně kladeno za vinu knížatům. 
Zdůraznil, že k jeho oslepení byl kníže naváděn špatnými rádci, tedy 
Vršovci. Na Oldřichově pohřbu mu navíc slepý bratr odpustil a posléze 
při zmíněném projevu opět obvinil Vršovce, a to nejen z tohoto činu.22 
Vykastrování Jaromíra pak Kosmas přechází mlčením. Snad šlo o příliš 
krutý trest, který nebyl schopen nijak ospravedlnit.

K vraždě mezi příbuznými však v tomto případě nedošlo. U téměř 
bezmocného a nevládnoucího Jaromíra nemůžeme předpokládat žádný jiný 
motiv než osobní mstu, kterou byla odčiněna urážka Vršovců a jež nejspí-
še neodporovala tehdejším zvykům, neboť o trestu pro vrahy se Kosmas 
vůbec nezmiňuje. Obvinění mstícího se rodu se tedy jeví jako oprávněné. 
Jinak tomu však mohlo být u Břetislava II. a Svatopluka Olomouckého. 
Jejich zavraždění totiž uvolnilo knížecí stolec, a prospěch z jejich smrti 
tak mohli mít i další Přemyslovci, kteří se navíc o svoje právo vládnout 
hlásili v tomto období mnohdy se zbraní v ruce. Nebyli zde tedy Vršovci 
obviněni Kosmou neprávem a nesehrávali jen úlohu kronikářových ďáblů?

Břetislav II.

Podle Kosmy byl kníže Břetislav II. při návratu z lovecké vyjížďky 
během předvánočního odpočinku v roce 1100 napaden Lorkem, který 
jednal z podnětu Vršovců.23 Násilnou smrtí knížete započalo čtvrtstoletí 
rychlého střídání přemyslovských knížat na kamenném stolci. Toto obdo-
bí se krylo s kronikářovou současností, o níž se mnohdy nechtěl přímo 
vyjadřovat.24 Navíc ji Kosmas vidí spíše v tmavých barvách, a není tedy 

19 MGH SRG NS II, I.42, s. 77–79.
20 Tamtéž, I.42, s. 79. Necrologium Bohemicum. Ed. F. Graus. Československý časopis 
historický 15, 1967, s. 801–809, zde s. 809.
21 K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 20.
22 MGH SRG NS II, I.36, s. 65; I.42, s. 77–79.
23 Tamtéž, III.12–13, s. 172–176.
24 Tamtéž, III.Incipit, s. 159.
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divu, že Břetislava II. líčí jako posledního hrdinu, který zemřel jako dobrý 
křesťan, či přímo mučedník.25

Kníže při svém „posledním obědě  “ upozornil na chystané úklady, ale 
přesto od sebe nehodlal odvrátit neodvratitelný osud, čímž byl připo-
dobněn jak ke svatému Václavovi, tak k samotnému Kristu.26 Den před 
svátkem apoštola Tomáše pak vyslechl mši a vydal se na svůj poslední lov. 
Následujícího dne (Kosmas nezmiňuje, že šlo o svátek svatého Tomáše) 
nepřestával zraněný kníže duchem i ústy chválit Boha, zpovídal se a obda-
rovával kláštery. Starost měl ovšem i o osud svého synáčka a právě jemu 
symbolicky předal vládu nad zemí i nad „soukromým“ přemyslovským 
majetkem.27 Za svítání, tedy na počátku nového dne,28 pak kníže zemřel 
a nad jeho hrobem byla posléze vystavěna kaple zasvěcená právě svatému 
Tomášovi.29 Světcův svátek, i když jen v blízkosti dne úmrtí, měl evidentně 
pro tehdejší společnost značný význam, a smrt ve sváteční den mohla mít 
dokonce povznášející účinek,30 sám vrah však přímo ve svátek nezaútočil.

Kronikář vraždu svého oblíbence zahalil do řady biblických citátů, 
jimiž především oslavil knížete a odsoudil jeho vršovské vrahy.31 Je otáz-
ka, zda je nutné v tomto bodě Kosmovi stoprocentně důvěřovat. Josef 
Žemlička se domnívá, že nikoliv. Ve své studii věnované poslednímu lovu 
knížete Břetislava totiž našel jiného podezřelého, a to v osobě Břetislavova 
nástupce Bořivoje II.32 Zkusme se zamyslet nad jeho motivem a najít další 
oprávněně podezřelé z Břetislavova okolí, Vršovce nevyjímaje. Nepřátel si 
kníže za dobu svého života udělal vskutku mnoho, počínaje příbuznými 
a přáteli vilika Zderada či právě Vršovci a konče moravskými příbuznými, 
které de facto vyřadil z boje o nástupnictví.33

Konflikt s těmi, jež Kosmas považuje za hlavní podezřelé, započal 
roku 1096, kdy kníže ušetřil Mutinu oslepení a pouze ho, kronikářovými 
slovy, vzdálil od své tváře a svého boku. Božeje nedlouho poté i s rodinou 

25 K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 17, 30–31. O vztahu Kosmy k Břetislavovi II. po-
jednali T ř e š t í k ,  Dušan: Kosmas. Praha 1972, s. 98, 163; Š v a n d a ,  Libor: Chvály 
osob v Kosmově kronice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N 10, 2005, 
s. 85–111, například s. 105; t ý ž :  Laudationes v Kosmově kronice. In: Dobosz, Józef – Ku-
jawiński, Jakub – Matla-Kozłowska, Marzena (edd.): Pierwsze polsko-czeske forum młodych 
mediewystów. Poznań 2007, s. 123–133, zde s. 127–132.
26 MGH SRG NS II, III.13, s. 173. Z literatury K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 30.
27 MGH SRG NS II, III.13, s. 174; C h a r v á t ,  Petr: „Dejte mému synáčkovi loveckou 
trubku mou a kopí.“ Co vlastně odkázal umírající Břetislav II. svému dědici. Acta historica et 
museologica Universitatis Silesianae Opaviensis C 5, 2000, s. 167–169.
28 B l á h o v á ,  Marie: Historická chronologie. Praha 2001, s. 284. Konstatováním úmrtí 
na počátku nového dne mohl být kníže připodobněn ke svatému Václavovi.
29 MGH SRG NS II, III.13, s. 175.
30 S i e r c k ,  M.: Festtag und Politik, s. 29. G r a u s ,  František: Volk, Herrscher und 
Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit. Praha 1965, 
s. 97.
31 K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 17, 30–31.
32 Ž e m l i č k a ,  J.: Poslední lov knížete Břetislava, s. 238–242.
33 Tamtéž, s. 238.
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vypověděl ze země. Oba Vršovci našli útočiště v Polsku34 a zajisté měli 
důvod se knížeti mstít. Blíže nezdůvodněné vyhnání dvou předáků však 
s velkou pravděpodobností oslabilo i postavení samotného knížete, neboť 
ten se evidentně začal strachovat o osudy knížectví po své smrti.35 Vzápětí 
dal zajmout nejstaršího žijícího Přemyslovce Oldřicha,36 za svého nástup-
ce označil nevlastního bratra Bořivoje II. a zajistil mu předání praporců 
od císaře Jindřicha IV.37

Ten, koho Josef Žemlička označil za hlavního podezřelého, byl tedy 
zároveň designovaným knížetem. Proč by pak vraždil, když mu stačilo pouze 
vyčkat? Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že Bořivoj se měl ujmout 
vlády pouze jako poručník malého Břetislavova stejnojmenného syna.38 
S touto rolí se možná on ani jeho matka královna Svatava,39 která se celý 
život snažila prosadit nástupnictví svých synů, nehodlali smířit a běh věcí 
poněkud urychlili. Žemličkův „důkaz“ tohoto činu vychází především z té 
skutečnosti, že se Bořivoj po útoku na knížete přesunul z Moravy na Pražský 
hrad až příliš rychle.40 Toto přesvědčení ovšem závisí na předpokladu, že 
kníže pobýval před Vánoci v Brně či Znojmě. O tom, kde Bořivoj či obecně 
moravská knížata běžně trávili Vánoce, však nemáme žádné určité zprávy. 
Pokud se ale řídili vzorem svých vládnoucích příbuzných, kteří na Vánoce 
pobývali často mimo Prahu,41 je docela možné, že pro oslavu narození Páně 
rovněž nevolili hlavní centra své země.

Druhým zarážejícím momentem v chování Bořivoje II. vzápětí 
po atentátu a usednutí na stolec je to, že povolal z vyhnanství Božeje 
a Mutinu a vrátil jim „jejich“ hrady Žatec a Litoměřice.42 Samozřejmě se 
nabízí úvaha, že je tím odměnil za čin, který vykonali v jeho či matčiných 
službách.43 Je ale třeba zvážit i možnost, že Bořivoj tímto způsobem uznal 
nepřiměřenost chování svého předchůdce, za níž se Vršovci Břetislavovi 
oprávněně pomstili, a obnovil tak důvěru mezi všemi předáky a knížetem. 
Takovémuto výkladu by docela dobře odpovídala i Kosmova formulace, že 
tak kníže učinil nikoliv z lásky, ale protože to doba nezbytně vyžadovala.44

34 MGH SRG NS II, III.4, s. 165.
35 K jeho obavám o vlastní život viz K r z e m i e ń s k a ,  Barbara: Břetislav II. Pokus 
o charakteristiku osobnosti panovníka. Československý časopis historický 85, 1987, s. 722–731, 
zde s. 722.
36 MGH SRG NS II, III.5, s. 165–166.
37 Tamtéž, III.8, s. 169.
38 W i h o d a ,  Martin: Morava v době knížecí. 906–1197. Praha 2010, s. 148–149.
39 Ž e m l i č k a ,  J.: Poslední lov knížete Břetislava, s. 238–240.
40 Tamtéž, s. 242.
41 Z e l i n k o v á ,  Ludmila: Mocenské akty v čase a prostoru Kosmovy kroniky. Magis-
terská diplomová práce na FF MU. Brno 2014, s. 88–91.
42 MGH SRG NS II, III.14, s. 176.
43 Ž e m l i č k a ,  J.: Poslední lov knížete Břetislava, s. 245.
44 MGH SRG NS II, III.14, s. 176.
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Ve skutečnosti nic nebrání věřit kronikářovým slovům a vraždu jeho 
oblíbence přičíst vskutku rodu Vršovců. Nebylo by však vhodné chápat 
ji jako svévolný čin „ztělesněných ďáblů“, ale spíše na ni nahlížet jako 
na ukázku toho, že ani knížecí pravomoci nebyly neomezené a že tvrdý 
a neoprávněný zásah proti členům předního rodu byl spjatý s očekáváním 
odplaty. Ta knížete nakonec opravdu připravila o život.

Po jeho smrti dosedl již na Boží hod vánoční na stolec Bořivoj II.45 
a slovy Kosmy tehdy bohyně spravedlnosti opustila Čechy,46 neboť byly 
porušeny obvyklé nástupnické zvyklosti. Nový kníže musel záhy obhajovat 
svoji pozici nejdříve vůči Oldřichu Brněnskému47 a posléze vůči Svatopluku 
Olomouckému, který po rozporech s Bořivojem v otázce „polské politiky“ 
vpadl roku 1105 do Čech, konkrétně v době, kdy Slunce dlelo v desátém 
díle znamení Vah.48 Tato neobvyklá datace pomocí znamení zvěrokruhu49 
sice zaujme na první pohled, avšak zároveň zakrývá skutečnost, že Svatopluk 
se rozhodl vtrhnout do Čech v podstatě v předvečer svátku svatého Václava.

Důvodů, proč zvolil právě tuto dobu, se nabízí více. Možná chtěl využít 
nepřítomnosti Bořivoje, který tehdy bojoval po boku císaře Jindřicha IV. 
nedaleko Řezna,50 ale jeho příchod mohl mít i užší spojitost se samotným 
svátkem. Moravský kníže se mohl pouze snažit zakrýt své tažení k Praze 
tím, že se vydal oslavit světcův svátek k jeho hrobu. Lákavá pro něj mohla 
být i vyhlídka, že usedne na stolec v den svatého Václava, a své převzetí 
vlády tak nechá posvětit českým patronem. Pokud Svatopluk opravdu jednal 

45 Tamtéž, III.13, s. 175–176. Kdyby v pozadí vraždy stál Bořivoj II., dalo by se uvažovat 
o tom, že zamýšlel usednout na stolec v době významného svátku. V tomto případě by mu 
ovšem více vyhovovalo, kdyby se vražda uskutečnila dříve.
46 MGH SRG NS II, III.13, s. 175–176.
47 Tamtéž, III.14–15, s. 176–178. Z literatury N o v o t n ý ,  Václav: České dějiny I/2. 
Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 413; Ž e m l i č k a ,  Josef: Čechy v době knížecí. 
(1034–1198). Praha 2007, s. 129; W i h o d a ,  M.: Morava v době knížecí, s. 152–155.
48 MGH SRG NS II, III.16–17, s. 178–180; Monumenta Poloniae historica. Series nova II. 
Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Ed. K. Maleczyński. Craco-
viae 1952 (= MPH SN II), II.24, s. 91. Pro citace v češtině byl využit překlad G a l l u s 
A n o n y m u s :  Kronika a činy polských knížat a vládců. Edd. J. Förster, M. Moravová  
a M. Wihoda. Praha 2009, s. 81. Z literatury například W i h o d a ,  M.: Morava v době 
knížecí, s. 162.
49 Kosmas ji používá pouze šestkrát a vždy ve spojitosti s muži, kteří nepatřili mezi jeho 
velké oblíbence (biskup Jaromír a knížata Svatopluk a Vladislav). Dále viz Z e l i n k o v á , 
L.: Mocenské akty v čase a prostoru Kosmovy kroniky, s. 29–30. Převedení datace pomocí zvě-
rokruhu do dnešní formy je poněkud problematické a není vždy zcela přesné ani v Brethol-
zově edici. K tomu viz Z a o r a l ,  Prokop: O datování v Kosmově kronice. Příspěvek k české 
chronologii. Brněnský archivní věstník 2, 1958, s. 38–44, zde s. 41. Termín vstupu Slunce 
do jednotlivých znamení nebyl zcela ustálený, a proto převod dat nemusí být úplně přesný. Viz 
G r o t e f e n d ,  Hermann: Abriss der Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 
Leipzig – Berlin 1912, s. 31; t ý ž :  Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters 
und der Neuzeit. Hannover 1960, s. 15. Použijeme-li k převodu Grotefendův postup (tamtéž, 
s. 15), dostaneme v našem případě výsledek v podobě data 26. září. Viz též B l á h o v á , 
M.: Historická chronologie, s. 504.
50 Kosmas tyto boje zaznamenal až k následujícímu roku, ale spadají již do roku 1105. 
K tomu viz N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/2, s. 423–428, i s odkazy na příslušné prameny.
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v souvislosti se svátkem svatého Václava, kronikář Kosmas tuto skutečnost 
již způsobem datace skryl. Knížete Svatopluka totiž neměl v přílišné oblibě51 
a rozhodně nebylo v jeho zájmu protiprávní povstání jakkoliv obhajovat 
nebo uvádět v souvislost s vůlí českého patrona.

Svatopluk Olomoucký

Boje mezi Bořivojem a jeho moravskými příbuznými nás pozvolna 
přesouvají k prvopočátkům třetí vraždy přemyslovského knížete, tentokráte 
Svatopluka. Oba pokusy, Oldřichův i Svatoplukův, svrhnout Bořivoje nebyly 
potrestány a nepokojná knížata se mohla bez újmy vrátit na Moravu. Svato-
pluk tak mohl za podpory Bořivojova mladšího bratra Vladislava i předáků 
v roce 1107 svoji snahu usednout na stolec úspěšně završit, a to konkrétně 
14. května.52 Nový kníže se sice ocitl na okamžik ve vězení římskoněmec-
kého krále Jindřicha V., dokázal se z něj však vykoupit a ujmout se vlády 
v Čechách.53 Sesazený Bořivoj II. se uchýlil do Polska, a když Svatopluk 
bojoval v září následujícího roku v Uhrách a správa země byla svěřena Vac-
kovi a Vršovci Mutinovi, vpadl do Čech. Z účasti na tomto pokusu svrhnout 
knížete, který skončil neúspěchem, byl obviněn i Mutina, za což padl až 
nepřiměřený trest. Kníže Svatopluk se pak nejen rázně vypořádal s tímto 
Vršovcem, ale dal vyvraždit i jeho příbuzenstvo.54 Kronikář Kosmas kvůli 
neúměrnému Svatoplukovu běsnění dokonce v tomto případě stylizoval 
svoje obvyklé „ďábly“ bezmála do role mučedníků.55

Svatopluk si už kvůli svému násilnému nástupu na stolec, spojené-
mu navíc se zadlužením země kvůli výkupnému, nezískal příliš sympatií 
a tvrdý zásah proti Vršovcům se mu brzy vymstil. Krátce před svátkem 
svatého Václava,56 konkrétně dne 21. září 1109, tedy ve svátek apoštola 
Matouše, ukončil ve vojenském táboře jeho život vrah, kterého si podle 
Kosmy najali Vršovci.57 Pegavské anály však hovoří o tom, že v pozadí stál 
Wiprecht z Grojče, podporující Bořivoje II.58 Tento český kníže se tak již 
podruhé objevuje jako možný objednavatel vraždy panujícího knížete. 
Pokud měla být vražda plánovaným převratem v jeho prospěch, selhala 
úplně ve svém počátku. Smrt knížete totiž vyvolala zápolení mezi Otou, 

51 Negativně hodnotí Svatopluka i MPH SN II, III.16, s. 142–143.
52 MGH SRG NS II, III.19, s. 183–185.
53 Tamtéž, III.20–21, s. 185–188.
54 Tamtéž, III.22–24, s. 188–193.
55 K o p a l ,  P.: Kosmovi ďáblové, s. 35.
56 Kníže se chystal vojsko opustit a nejspíše chtěl v Praze oslavit svátek českého patrona. 
O tom, že by do Prahy stihl pohodlně dorazit, vypovídá případ Oty, který do Prahy vyrazil 
po své volbě z téhož tábora. MGH SRG NS II, III.27, s. 196–197.
57 Tamtéž, III.27, s. 196. K vraždě viz také MPH SN II, II.16, s. 142–143.
58 Annales Pegavienses et Bosovienses. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores 
(in Folio) XVI. [Annales aevi Suevici.] Ed. G. H. Pertz. Hannoverae 1859, s. 232–270, zde 
s. 250–251.
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zvoleným ještě ve vojenském táboře, a Vladislavem. Tomu byl stolec 
přislíben při nástupu Svatopluka a skutečně na něj usedl, a to ještě před 
svátkem svatého Václava.59

Bořivoj II. přitom není jako možný kandidát vůbec zmiňován a své 
právo staršího se pokusil prosadit až na Štědrý den ráno, kdy bez odporu 
vstoupil do Prahy. Je docela možné, že na Boží hod byl na Pražském hradě 
znovu uznán knížetem a snad i posazen na stolec.60 Důvodů, proč zvolil 
vánoční období, mohl mít více. Možná chtěl své jednání posvětit sváteční 
dobou či připomenout čas svého prvního usednutí na stolec. Vyloučit 
však nelze ani to, že pouze využil nepřítomnosti Vladislava, který se vy-
dal na sjezd do Řezna. Na počátku roku však jeho krátká vláda skončila 
ve vězení Jindřicha V.61 a do země se vrátil až v prosinci roku 1117, kdy 
se v jeho prospěch vzdal vlády kníže Vladislav.62 Ten však již po třech 
letech svoje rozhodnutí přehodnotil a Bořivoje dne 16. srpna sesadil.63 
Na základě uvedené datace můžeme pouze uvažovat o možné spojitosti 
s oslavou svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen), který toho roku při-
padl navíc na neděli. Ze strohé Kosmovy zprávy však odpověď nevyčteme, 
a tak lze pouze konstatovat, že Bořivoj putoval do uherského vyhnanství, 
kde také zemřel.64

U vražd Břetislava II. i Svatopluka Olomouckého se mezi podezře-
lými objevil kníže Bořivoj. Po první vraždě usedl na stolec a po druhé se 
na něj snažil vrátit. V případě, že by alespoň za jednou z nich stál, byla by 
zarážející jeho dvojí tvář. Na jedné straně by neváhal zavraždit panujícího 
knížete a na straně druhé by ponechal zcela bez trestu hned dvě povstání 
proti své osobě.65 Snad by za poněkud prostším knížetem66 mohla ve sku-
tečnosti stát jeho ambiciózní matka Svatava, zachovávající spíše královské 
a polské zvyklosti. Jako mnohem pravděpodobnější se jeví varianta, že šlo 
o mstu předáků, vůči nimž vystoupil kníže příliš tvrdě, a nikoliv o vraždu, 
v jejímž pozadí stál Přemyslovec.

Příběhy o vraždách přemyslovských knížat v Kosmově kronice spojuje 
jeden prvek a tím je pomsta předáků, konkrétně Vršovců. A jak se zdá, 

59 MGH SRG NS II, III.27, s. 196–197.
60 Tamtéž, III.28–29, s. 198. Podle Kosmy sám Vladislav považoval Bořivoje za knížete, 
neboť Jindřicha neprosil o pomoc proti vzbouřencům, ale o navrácení odcizeného knížectví. 
Obnovením své moci si byl Bořivoj natolik jistý, že dokonce odmítl pomoc polského knížete 
Boleslava. MPH SN II, III.17, s. 143–144.
61 MGH SRG NS II, III.28–32, s. 198–203. K uvěznění Bořivoje viz také MPH SN II, 
III.20, s. 145; Annales Pegavienses et Bosovienses, s. 251. Dále N o v o t n ý ,  V.: České ději-
ny I/2, s. 475–484.
62 MGH SRG NS II, III.43, s. 217–218. Dále N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/2, 
s. 524–526.
63 MGH SRG NS II, III.46, s. 219.
64 Tamtéž, III.46, s. 219; III.54, s. 227–228.
65 Tamtéž, III.15–17, s. 176–182.
66 Tamtéž, III.19, s. 184.
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není třeba hledat jiné podezřelé. Mocný rod Vršovců zkrátka svými činy 
knížatům připomínal, že jejich moc není neomezená a že by měli dodržovat 
zvyklosti země a vládnout společně s předními muži, neboť jinak je může 
stihnout odplata.67 Kosmas nám tak v příbězích o „ďábelských“ činech 
Vršovců, za které ovšem ani podle něj nebyli nikdy potrestáni, ukázal, že 
v knížecích Čechách byla uznávána pravidla, na jejichž základě bylo možné 
bránit svůj rod i za pomoci násilí, a z případné pomsty nebyli vyloučeni 
ani Přemyslovci. Podobný scénář nalezneme i při oslepení Boleslava III., 
i když se tehdy vykonání odplaty ujal polský kníže Boleslav Chrabrý. Co 
se týče našeho hlavního tématu, tedy násilného chování mezi samotnými 
Přemyslovci, lze konstatovat, že Kosmas rozhodně není autorem, který by 
podporoval obraz navzájem se vraždících knížat. Snad jsme se při rozboru 
jím popsaných tří vražd nenechali příliš unést jeho výkladem, který ve sna-
ze Přemyslovce hájit mohl vinu za vraždy jejich příbuzných programově 
svalovat na Vršovce.

Pokus o vraždu Soběslava I.

S Kosmovou kronikou zároveň utichají zprávy o dokonaných vraždách 
českých knížat, avšak v díle jeho Prvního pokračovatele je vylíčen ještě 
neúspěšný pokus zabít panovníka, konkrétně Soběslava I., i následný soud 
nad spiklenci. Obviněni byli nejen ozbrojenci, kteří se chystali k útoku, 
a jejich pánové z řad českých předáků, ale také pražský biskup Menhart 
a především Přemyslovec Břetislav. Usilovali si tentokrát členové jednoho 
rodu navzájem opravdu o život?

Soběslav I., který již od roku 1107 střídavě pobýval ve vyhnanství 
a vykonával správu vybraných provincií v přemyslovských državách,68 upev-
ňoval po usednutí na stolec a především po bitvě u Chlumce svoji pozici 
a snad ve snaze zajistit již tehdy nástupnictví pro svého sotva narozeného 
syna začal svým příbuzným i předákům dávat jasně najevo, kdo je v zemi 
pánem. Ještě roku 1126 dal zajmout právě Břetislava, kterého kdysi podob-
ně prosazoval jeho otec Břetislav II.69 Roku 1128 byl uvězněn Konrád II. 
Znojemský a vzápětí byli zatčeni mnozí předáci. Následujícího roku se 

67 O oprávněnosti odstranit tyrana pojednává Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis 
Policratici sive De nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII. Ed. C. Webb. Oxonii 1909, 
III.15, s. 232–233. Tento spis a jeho závěry předáci nejspíše příliš nerecipovali, porušení ob-
vyklých zvyklostí, snahu knížete vládnout bez rady předáků či jejich neoprávněné potrestání 
považovali rozhodně za trestuhodné. Bylo by jistě přínosné zjistit, proč se iniciativy ujali vždy 
pouze členové rodu Vršovců, ale tato otázka se vymyká našemu tématu.
68 MGH SRG NS II, III.20, s. 185; III.32, s. 203; III.35–37, s. 206–209; III.39–41, 
s. 211–215; III.51, s. 224–225; III. 56, s. 229; III.58, s. 233–236; MPH SN II, III.21–23, 
s. 145–153. K průběhu smiřování mezi Přemyslovci viz W i h o d a ,  Martin: Obtížné 
příbuzenství. Konflikty a smiřování přemyslovských knížat. In: Nodl, Martin – Wihoda, Martin 
(edd.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008, s. 71–83, zde s. 79.
69 C h a r v á t ,  P.: „Dejte mému synáčkovi loveckou trubku mou a kopí“, s. 167–169.
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ve vězení ocitl Vratislav, avšak nakonec mu byl určen osud exulanta.70 
Soběslav tedy z veřejného života odsunul jak dvě moravská knížata,71 tak 
i jejich vrstevníka Břetislava. Nejstarší Přemyslovci byli tudíž vyřazeni ze 
hry a mnohé tresty postihly i přední muže země. Takové chování knížete 
vyvolalo značnou nespokojenost a ta nezůstala bez odezvy.

V neděli na den svatého Víta roku 1130 kníže cestou na Moravu 
údajně odhalil úklady a zrady, které byly dlouho strojeny proti jeho osobě, 
a dal zajmout dva muže,72 kteří se ho prý chystali zabít otrávenými zbraně-
mi.73 Uvedená datace vybízí k hledání symbolického významu tohoto dne. 
První pokračovatel, který událost líčí nejpodrobněji, však datuje římským 
způsobem a na svátek neupozorňuje. Možná nechtěl připustit jakékoliv 
propojení útočníků se svým působištěm.74 Ti totiž mohli mít v úmyslu využít 
k útoku pomoci svatého Víta jako patrona chrámu, v jehož čele stál biskup 
Menhart, obviněný z přípravy atentátu. Volba tohoto dne však nemusela 
být součástí plánu útočníků, neboť pokyn k jejich zatčení vydal sám kníže 
a je docela možné, že odhalení spiklenců připravoval delší dobu.75 Jeho 

70 Kanowník wyšehradský. In: Fontes rerum Bohemicarum II. Cosmae Chronicon Boemo-
rum cum contunuatoribus. Edd. J. Emler a V. V. Tomek. Praha 1874 (= FRB II), s. 201–237, 
zde s. 204–206; Letopisy hradištsko-opatovické. In: tamtéž, s. 386–400, zde s. 394. (Názvy jsou 
ponechány ve znění edice, i když jsou mnohdy zavádějící.)
71 Přitom se sám ujal správy jižní Moravy. Nejvýstižněji v tabulkovém přehledu W i -
h o d a ,  M.: Morava v době knížecí, s. 386.
72 Kanowník wyšehradský, s. 208. V latině jsou zde označeni jako satellites, v českém 
překladu jako zbrojnoši. Vhodnější by však byly výrazy osobní strážci, družiníci, průvodci či 
závislí lidé. Za upozornění jsem zavázaná díkem profesoru Liboru Janovi.
73 Kanowník wyšehradský, s. 207–209. Z různých úhlů pohledu se událostem roku 1130 
věnuje početná literatura. Především jako využití dané situace pro upevnění knížecí moci líčí 
události  Ž e m l i č k a ,  Josef: Vyšehrad 1130: soud, nebo inscenace? (K „nekosmovskému“ 
pojetí dějin). In: Pánek, Jaroslav – Polívka, Miloslav – Rejchrtová, Noemi (edd.): Husitství – 
reformace – renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. Praha 1994, s. 47–68. 
Na vinu biskupa Menharta a jeho následné vztahy s knížetem se zaměřil D r a g o u n , 
Zdeněk: Konflikt knížete Soběslava s biskupem Menhartem a jeho líčení tzv. Kanovníkem vyše-
hradským. Mediaevalia historica Bohemica 4, 1995, s. 69–79. Symbolické rovině, především 
kajícného vstupu knížete do Prahy, se věnoval P l e s z c z y ń s k i ,  Andrzej: Sobeslaus – ut 
Salomon, ut rex Ninivitarum. Gesta, rituály a inscenace – propagandistické nástroje boje českého 
knížete v konfliktu s opozicí (1130–1131). Český časopis historický 101, 2003, s. 237–260. 
Z právního hlediska o soudu pojednal M a l ý ,  Karel: K počátkům crimen laese maiestatis 
v Čechách – vyšehradský proces z roku 1130. In: Nechvátal, Bořivoj (ed.): Královský Vyšehrad III. 
Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. Kostelní Vydří 2007, s. 103–111. 
Otázkou však je, zda opravdu můžeme uvažovat o urážce panovnického majestátu již v této 
době a oblasti. Celý příběh pak do celoevropského kontextu atentátů zasadil V a n í č e k , 
Vratislav: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092–1140. Praha – Litomyšl 
2007, s. 218–243. O možnostech napustit zbraně jedem pojednali C h o c ,  Pavel: S mečem 
i štítem. České raně feudální vojenství. Praha 1967, s. 172; V e n c l ,  Slavomil: Otázky poznání 
vojenství v archeologii. Archeologické studijní materiály 14, 1984, s. 318–321.
74 R e i t i n g e r ,  Lukáš: Psal tzv. Kanovník vyšehradský opravdu na Vyšehradě? První 
Kosmův pokračovatel v kontextu dějepisectví přemyslovského věku. Český časopis historický 113, 
2015, s. 635–668; L u ň á k o v á ,  Ludmila: Práce s časem v díle Prvního Kosmova pokra-
čovatele. Český časopis historický 114, 2016, s. 899–918.
75 Ž e m l i č k a ,  J.: Vyšehrad 1130, s. 52.
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uskutečněním v daný svátek mohl chtít poukázat na přízeň nebes, které se 
mu dostalo, a snad tímto způsobem ospravedlnit i své následné jednání. 
Žádné prameny však tuto jeho případnou snahu nereflektovaly.

Další události proběhly v rychlém sledu. Kníže se okamžitě vydal 
na cestu do Prahy a u svatého Víta se v rouše kajícníka snažil napravit 
narušený Boží řád na zemi.76 Vzápětí svolal shromáždění na Vyšehrad, 
kde nejdříve v pronesené řeči obhajoval právoplatnost svého usednutí 
na stolec a poté z přípravy vraždy obvinil předáky. Až potud můžeme sle-
dovat obdobný scénář jako u předchozích vražd. Tentokrát však předáci 
neuspěli a výpovědi najatých vrahů vnesly do příběhu zcela nový prvek. 
Jimi obviněný předák Miroslav totiž označil za skutečné osnovatele vraždy 
vězněného Břetislava a biskupa Menharta.77 Zamysleme se tedy nad jejich 
možnou rolí v chystaném atentátu.

Vězněný Přemyslovec sice nejspíše mohl udržovat kontakt s okolním 
světem, ale otázkou je, zda by dokázal reálně připravovat vraždu panující-
ho knížete. Břetislav však mohl sehrát i mnohem pasivnější roli. Pokud se 
proti Soběslavovi chystalo spiknutí s cílem zavraždit ho, museli zúčastnění 
přemýšlet také o jeho nástupci z řad Přemyslovců a volba mohla snadno 
padnout právě na Břetislava. Ten o ní přitom vůbec nemusel vědět. V Mi-
roslavově výpovědi Břetislav působí jako figurka, která by po dosazení 
umožnila nespokojeným předákům získat vše, na co by pomysleli. Proč by 
ale volba měla padnout právě na něho, a ne kupříkladu na některého z jeho 
moravských příbuzných? O Břetislavovi se nedochovalo mnoho zpráv, 
a proto se pohybujeme pouze v rovině domněnek. Je možné, že se předáci 
rozpomněli na scénu u smrtelného lože Břetislavova otce. Tehdy mu byla 
symbolicky přislíbena jak vláda nad Čechami, tak správa „soukromého“ 
přemyslovského majetku.78 Šlo už o poměrně zašlou vzpomínku, ale slib 
učiněný umírajícímu měl značnou váhu79 a dospělý Břetislav se díky němu 
mohl snadno stát tváří nespokojenců.

Druhý obviněný, biskup Menhart, byl v době vyšehradského soudu 
na pouti do Jeruzaléma a minimálně do konečné fáze příprav vraždy nemohl 
zasáhnout.80 Cesta jistě mohla být zástěrkou jeho účasti na spiknutí,81 ale 
vzhledem k dalšímu vývoji událostí se zdá pravděpodobné, že se na celém 
podniku ve skutečnosti nepodílel. V Čechách se již v této době prosazovala 

76 Kanowník wyšehradský, s. 208–209. Z literatury především P l e s z c z y ń s k i , 
A.: Sobeslaus – ut Salomon, ut rex Ninivitarum, s. 237–260.
77 Kanowník wyšehradský, s. 209–211; Letopisy hradištsko-opatovické, s. 394.
78 C h a r v á t ,  P.: „Dejte mému synáčkovi loveckou trubku mou a kopí“, s. 167–169.
79 K důležitosti slibu učiněnému umírajícímu viz například zavedení stařešinského řádu 
ze strany Břetislava I. W i h o d a ,  Martin: Testament knížete Břetislava. In: Fifková, Re-
náta (ed.): Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 
Olomouc – Brno 2006, s. 33–50; t ý ž :  Morava v době knížecí, s. 115–116, 251–252.
80 Kanowník wyšehradský, s. 207; Mnich sázawský. In: FRB II, s. 238–269, zde s. 257; 
Letopisy hradištsko-opatovické, s. 394.
81 N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/2, s. 609.
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zásada, že církevní osoby nesmí soudit světská moc. Kaplan Božík, obviněný 
spolu s Menhartem, byl do návratu biskupa pouze uvězněn a sám biskup 
se hned po příjezdu začal obhajovat, přičemž se vydal soudu arcibiskupa 
mohučského a biskupa bamberského, svého přítele a podporovatele.82 
Dne 28. září byl Menhart v Praze očištěn od veškeré viny,83 a o jeho účasti 
na spiknutí tak můžeme mít přinejmenším pochybnosti.

Proč ale byli Břetislav a Menhart na Vyšehradě obviněni? O jejich 
skutečném zapojení do příprav vraždy můžeme pochybovat a zdá se prav-
děpodobné, že hlavní popud vyšel (jako obvykle) z řad předáků. Kníže 
rozhodně nemohl vystupovat jako neprávem trestající „tyran“, ale musel 
sehrát roli spravedlivého panovníka. Aby drastické tresty, které po sym-
bolických sedmi dnech84 „obnovily“ narušený řád,85 působily přiměřeně, 
mohl kníže význam spiknutí zveličit. Pak by bylo pro nás pochopitelné jak 
nařčení Břetislava a Menharta, tak poukazování knížete na pomoc svatého 
Víta, který zachránil nejen jeho život, ale ochraňoval i stanovený řád. Nalézt 
můžeme ale i mnohem prostší vysvětlení. Odhalený předák Miroslav se 
mohl snažit zprostit se viny tím, že své jednání ospravedlnil příkazy dvou 
mužů, kteří se momentálně nemohli bránit.

Soběslav však začal ukazovat i svoji milosrdnou tvář. Vratislav se 
směl vrátit z vyhnanství na Brněnsko, biskupovo očištění kníže respektoval 
a od roku 1134 spravoval Znojemsko opět Konrád II.86 Události roku 1130 
tedy vedly i k tomu, že v Čechách na chvíli ustaly boje mezi Přemyslovci 
a snad byla také obnovena důvěra mezi knížetem, předáky i biskupem.

Břetislav se však odpuštění nedočkal. Za svoji údajnou účast na spik-
nutí byl oslepen, a to sedmého dne po poslední popravě, tedy konkrétně 
v den následující po svátku svatých Petra a Pavla a zároveň v den památky 
svatého Pavla, což byly svátky úzce spjaté s Vyšehradem. Svým zraněním 
Břetislav nejspíše po více než půl roce podlehl.87 Soběslav se tak dopustil 
v Čechách málo vídaného činu, jaký o několik let dříve odmítl na Otovi 
vykonat kníže Vladislav.88 Krutý trest, u kterého ovšem nemusela být 
prolita přemyslovská krev, byl zajisté ospravedlněn tím, že Břetislav prý 
pro knížete chystal ještě horší osud. Zároveň se ale zdá, že se Soběslav 
snažil, aby byl trest chápán jako pouhé řešení neshod uvnitř rodu. Potres-
tání příbuzného již nezaštítil všeobecným soudem a rovněž den trestu je 

82 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. Inde ab a. DCCCV usque ad a. MCXCVII. 
Ed. G. Friedrich. Pragae 1904–1907 (= CDB I), s. 125–127, č. 117. Do kontextu středoev-
ropské politiky celý příběh zasadil V a n í č e k ,  V.: Soběslav I., s. 242–243.
83 Kanowník wyšehradský, s. 213.
84 Tamtéž, s. 211. Mnich sázavský ovšem udává, že první poprava byla vykonána již po šesti 
dnech od atentátu. Mnich sázawský, s. 257. O způsobu poprav a významu jednotlivých trestů 
pojednal M a l ý ,  K.: K počátkům crimen laese maiestatis v Čechách, s. 107.
85 P l e s z c z y ń s k i ,  A.: Sobeslaus – ut Salomon, ut rex Ninivitarum, s. 240.
86 Ž e m l i č k a ,  J.: Čechy v době knížecí, s. 224.
87 Kanowník wyšehradský, s. 212; Necrologium Bohemicum, s. 804.
88 MGH SRG NS II, III.34, s. 205; K o s m a s :  Kronika Čechů, s. 175.
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symbolicky spojen se „soukromým“ sídlem přemyslovských knížat.89 Jestli 
při vydání příkazu k zatčení Břetislava v roce 1126 i při rozkazu jej oslepit 
vytanula Soběslavovi na mysli rovněž skutečnost, že umírající otec odkázal 
mladému Břetislavovi kopí a loveckou trubku,90 a ten tedy ve skutečnosti 
platil trpkou daň za snahy svého otce, se můžeme jen domýšlet. Krutý 
a neobvyklý, avšak ospravedlnitelný trest vůči členovi vlastního rodu možná 
vedl k tomu, že se ostatní Přemyslovci smířili s rolí, jež jim byla přiřčena, 
a našli s panujícím knížetem modus vivendi.

Kníže si ovšem výsledkem svého počínání nebyl nejspíše na začátku 
úplně jistý. Tím by se totiž dalo vysvětlit jeho rozhodnutí svolat soud na Vy-
šehrad, a nikoliv na Pražský hrad. Na „své půdě“ se Soběslav cítil pravdě-
podobně bezpečněji než na veřejném sněmovním prostranství Pražského 
hradu. To, že jeho obavy nebyly plané a že s vynesenými tresty nepanoval 
všeobecný souhlas, může naznačovat i zápis v pražském nekrologiu, jenž 
o setnutém Křivosúdovi hovoří jako o zabitém, a nikoliv popraveném či 
zemřelém.91 Výběrem místa však kníže nepřenesl potrestání viníků zcela 
do soukromé sféry. Svolal totiž urozené i neurozené, jinými slovy sněm 
Čechů, který se podílel na výslechu i vynesení rozsudků. V bezpečí rodové 
rezidence se tak Soběslav ubránil tomu, aby byl vnímán jako tyran, neboť 
jednal v souladu s domácí tradicí, nerozhodoval sám, ale spolu s předními 
muži země, a vystupoval tedy jako spravedlivý panovník. A tento obraz 
mohl chtít podpořit i „svojí záchranou“ na den svatého Víta.

Svatý Václav

Z uvedených příkladů tří vražd a jednoho pokusu o ni se zdá, že 
v přemyslovském rodě nebylo zvykem prolévat krev příbuzných. Za přípra-
vami vražd knížat ve skutečnosti stáli předáci, kteří se bránili svévolnému 
jednání panovníků. Doposud však byla vynechána zajisté nejznámější vražda 
knížecího období, u které se již pochybnosti o osobě vraha neobjevují. 
Změní výklad bratrovraždy svatého Václava náhled na vzájemné chování 
všech Přemyslovců?

Podání legend, které mají za cíl co nejvíce oslavit světce a zároveň 
očernit jeho vraha Boleslava, do značné míry znesnadňuje poodhalit, co se 
ve skutečnosti 28. září mezi bratry odehrálo. I přesto se o to Dušan Třeštík 
pokusil. Dospěl k závěru, že Václavova vražda mohla být pouhým nešťast-

89 W i h o d a ,  M. První česká království, s. 156–166. Nejnověji se Lukáš Reitinger sice 
vymezuje proti použití termínu soukromý, avšak zároveň poukazuje na to, že na Vyšehradě 
byl panovník rozhodně méně omezován biskupem a velmoži než na Pražském hradě. Jinými 
slovy se zde ocital do značné míry mimo veřejný prostor a nemusel se dělit o moc. R e i -
t i n g e r ,  L.: Vratislav, s. 204–207.
90 Charvát, P.: „Dejte mému synáčkovi loveckou trubku mou a kopí“, s. 167–169.
91 Necrologium Bohemicum, s. 806.
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ným vyústěním bratrské hádky, a nikoliv původně zamýšleným činem.92 
Podle legendistů ji však Boleslav plánoval předem, hodlal porušit zásady 
pohostinství i mír hostiny93 a Václav pak dobrovolně podstoupil mučednic-
kou smrt. Ta ovšem nenastala při večerní hostině, ale až následujícího dne.

Václavova vražda je tak vklíněna mezi dva svátky. Prvním je oslavovaný 
svátek Kosmy a Damiána a druhým svátek archanděla Michaela, kterému 
podle některých legend na hostině Václav připíjel a jehož úlohu jako 
příjemce duší v ráji v proslovu zdůrazňoval.94 Legendisté ale neprojevují 
snahu propojit smrt Václava se svátky, ba právě naopak. Zatímco Gumpol-
dova legenda a na ní závislá Druhá staroslověnská legenda95 hovoří poněkud 
zastřeně o tom, že ještě nepřišla hodina utrpení Bohem souzená,96 Kristián 
podává již zcela jasné vysvětlení. Podle něj „Bůh svou mocí zabránil ten čin 
vykonat, snad proto, že si přál posvětit zítřejší den, na nějž dosud nepřipadl 
žádný svátek“.97 V tomto případě tedy nejde o to, povznést zemřelého 
spojením jeho smrti s existujícím svátkem,98 ale právě naopak připomínat 
pouze památku nového mučedníka.

Jak ovšem k samotné vraždě došlo? V legendách se dočteme, že 
na počátku dne napadený Václav bratra přemohl, ten začal volat o pomoc, 
načež přiběhli (snad předem nepřipravení) Boleslavovi družiníci a Vác-
lava zabili.99 Takovýto popis vskutku umožňuje uvažovat o tom, že nešlo 
o předem plánovaný čin. Tomu by mohlo nasvědčovat i nastalé vraždění 
Václavových družiníků, které nejspíše na místo potyčky přivolal nenadálý 
hluk. Jistě i v případě plánovaného převratu by se Boleslav mohl chtít zbavit 
věrných předchozího knížete, avšak zaútočil by spíše pouze na vybrané 

92 T ř e š t í k ,  Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). Praha 
1997, s. 433–435. Proti tomuto názoru vystoupil V a n í č e k ,  Vratislav: Svatý Václav. 
Panovník a světec v raném středověku. Praha – Litomyšl 2014, s. 123–127.
93 Viz pozn. 12.
94 Druhá staroslovanská legenda o sv. Václavu. Ed. J. Vašica. In: Vajs, Josef (ed.): Sborník 
staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. Praha 1929, s. 84–124, 
zde s. 110; Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Ed. 
J. Ludvíkovský. Prague 2012, s. 72–73; Gumpoldův život Václava knížete českého. Edd. J. Emler 
a F. J. Zoubek. In: Fontes rerum bohemicarum I. Vitae sanctorum et aliorum quorundam 
pietate insignium. Edd. J. Emler et al. Praha 1873, s. 146–166, zde s. 159; Život sv. Václava 
(Crescente fide). In: tamtéž, s. 183–190, zde s. 186.
95 N e c h u t o v á ,  Jana: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha 
2000, s. 44.
96 Gumpoldův život Václava knížete českého, s. 159; Druhá staroslovanská legenda o sv. Václavu, 
s. 109.
97 Legenda Christiani, s. 72–73.
98 S i e r c k ,  M.: Festtag und Politik, s. 29; G r a u s ,  F.: Volk, Herrscher und Heiliger 
im Reich der Merowinger, s. 97.
99 Takto vraždu líčí většina legend. Viz Ruské redakce původní staroslov. legendy o sv. 
Václavu. Ed. N. J. Serebranskij. In: Vajs, Josef (ed.): Sborník staroslovanských literárních 
památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. Praha 1929, s. 17–18, s. 25–26; Druhá staroslovanská 
legenda o sv. Václavu, s. 111–112; Legenda Christiani, s. 78–81; Gumpoldův život Václava knížete 
českého, s. 160; Život sv. Václava (Crescente fide), s. 186–187.
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jedince. Vraždění však mělo mnohem větší rozsah, o čemž svědčí nejen 
legendy, ale velmi pravděpodobně i hromadný hrob u Budče.100

Boleslav se každopádně ocitl v nezáviděníhodné situaci, neboť byl 
jako bratrovrah označován za druhého Kaina a navíc byla všechna jeho 
knížecí rozhodnutí srovnávána s vládou jeho „dobrého“ předchůdce. Nej-
spíše z tohoto důvodu Boleslav přenesl Václavovy ostatky do Prahy a tímto 
způsobem z něj učinil světce.101 Všechny zásluhy tak přestaly být přičítány 
předchozímu knížeti, ale začaly být připisovány novému světci – svatému 
Václavovi. Hádka mezi bratry, způsobená snad i množstvím omamných 
nápojů vypitých na večerní hostině, tak vyústila v nikým neočekávaný 
konec. Na jedné straně byla nešťastnou souhrou okolností prolita krev 
vlastního rodu, na straně druhé však vražda přinesla Čechům věčného 
a spravedlivého panovníka. Legendami i kronikami rozvíjený obraz Bolesla-
va jako druhého Kaina vedl nejspíše i k tomu, že se mu nechtěli příslušníci 
dalších generací Přemyslovců připodobnit a vraždám svých příbuzných se 
úzkostlivě vyhýbali.

V dalších staletích se tedy přemyslovská knížata nemusela tolik obá-
vat, že je o život připraví některý z jejich příbuzných, ale do popředí se 
dostávali spíše rozhořčení předáci. Vražda v rámci přemyslovského rodu 
byla zkrátka nepřijatelná. Žádný kníže se nechtěl připodobnit Boleslavu 
Ukrutnému. Ten se pravděpodobně nešťastnou shodou okolností stal 
jediným Přemyslovcem, který zavraždil či dal zavraždit člena svého rodu.

Mrzačení přemyslovských knížat

Ovšem ani tělesné tresty, v jejichž případě nemusela být nutně prolita 
přemyslovská krev, nebyly příliš obvyklé. K výše zmíněným čtyřem přípa-
dům (tři oslepení a jedna kastrace) můžeme přidat už jen jediný. Krátká 
zmínka v Druhém pokračování Kosmovy kroniky dává ovšem pouze tušit, že 
se Přemysl Otakar I. uchýlil k oslepení brněnského knížete Spytihněva. Ten 
nejspíše pykal za své dřívější činy vykonané ve prospěch knížete Václava II. 
i knížete-biskupa Jindřicha Břetislava.102

Zmrzačení člena vlastního rodu bylo očividně hranicí, která se pře-
kračovala jen velmi zřídka. Pokud k fyzickému trestu přece jen došlo, 

100 Š t e f a n ,  Ivo –  K r u t i n a ,  Ivan: Raně středověké sídliště, hromadný hrob 
a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“. Památky 
archeologické 100, 2009, s. 119–212; Š t e f a n ,  Ivo: Kapitola z historie násilí. Hromadný 
hrob bojovníků u hradiště Budeč a dějiny 10. století. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 4, s. 24–27.
101 T ř e š t í k ,  Dušan: Translace a kanonizace Václava Boleslavem I. In: Kubín, Petr 
(ed.): Světci a jejich kult ve středověku. Praha 2006, s. 325–344.
102 Letopisy české od roku 1196 do roku 1278. In: FRB II, s. 282–303, zde s. 282; Ž e m l i č -
k a ,  Josef: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. 
Praha 1990, s. 71.
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bylo nutné takovýto čin ospravedlnit či alespoň nezdůrazňovat. A nutno 
podotknout, že se o to domácí tradice vskutku snažila. Jaromírova kastrace 
byla zcela zamlčena, jeho oslepení bylo omlouváno špatnými radami ze 
strany Vršovců a násilí spáchané na Břetislavovi bylo vykládáno jako za-
sloužené, neboť se údajně podílel na přípravě vraždy knížete. Za oslepení 
Boleslava pak podle Kosmy nemohl Boleslav Chrabrý jako budoucí český 
kníže a po matce Přemyslovec, ale pouze jako lstivý polský „Měšek“.103 
Pouhá zmínka o oslepení Spytihněva knížete nijak neobhajuje, ale zároveň 
ho ani přímo neobviňuje.

V rámci častých bojů o knížecí stolec tedy nebylo zcela běžné, či 
dokonce ani přípustné své příbuzné nejen vraždit, ale také mrzačit. Ovšem 
vládnoucí knížata se přece jen občas musela vyrovnávat se sesazenými či 
příliš ambiciózními příbuznými. Je třeba zodpovědět otázku, k jakému 
typu jednání se při tom uchylovala. Zaměříme se na případy, kdy došlo 
k otevřenému boji mezi příslušníky přemyslovského rodu.

Běžnější řešení sporů mezi Přemyslovci

Zahajme výklad připomínkou bojů v roce 1110, kdy spolu s Poláky 
vtrhl do českého příhraničí Soběslav. Kníže Vladislav se o vpádu dozvěděl 
při oslavách svátku svatého Václava a proti útočníkům okamžitě vyrazil, 
ale byl poražen. Kosmas ve snaze zakrýt polské vítězství zveličil činy čes-
kého vyhnance, a nechtěně tak vybídl k úvahám, zda Soběslav nezamýšlel 
svrhnout svého staršího bratra a navíc se při tom zaštítit pomocí českého 
patrona.104 Reálnější roli Soběslavovi při líčení stejných událostí připisuje 
Gallus Anonymus, z jehož podání je zřejmé, že šlo spíše o poměrně běžné 
příhraniční půtky než o snahu sesadit českého knížete.105 Vítězný Soběslav 
se tak do Čech nevrátil se zbraní v ruce, ale až po přímluvách, a to nejen ze 
strany své matky Svatavy, a byl mu svěřen do správy žatecký kraj.106 Účast 
na vpádu tedy nevyvolala trest či dlouhodobou nenávist, ale právě naopak. 
Soběslavovi bylo zanedlouho umožněno vrátit se do země a spravovat při-
dělenou provincii, i když je nutné podotknout, že nikoliv trvale. Nadále totiž 
střídavě pobýval ve vyhnanství a spravoval svěřené části přemyslovských 
držav. Po usednutí na stolec se pak musel vypořádat s nároky staršího Oty II. 
Černého. Ten však v bitvě u Chlumce padl a problém jeho případného 
potrestání za pokus svrhnout knížete tím odpadl.

103 V dikci Kosmovy kroniky tak vůbec nejde o námi sledované téma násilného chování 
Přemyslovců vůči sobě navzájem. K možným důvodům, proč byl Boleslav Chrabrý označen 
jako Měšek, viz pozn. 11.
104 MGH SRG NS II, III.35–36, s. 206–209.
105 MPH SN II, III.21–23, s. 145–153.
106 MGH SRG NS II, III.35–37, s. 206–209. K vzájemnému smiřování mezi Přemyslovci 
viz W i h o d a ,  M.: Obtížné příbuzenství, s. 79.



228

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

K dalšímu otevřenému střetu mezi příbuznými došlo 25. dubna 1142 
v bitvě u Vysoké, kde panujícího Vladislava II. porazil starší Konrád II. 
Znojemský. Ten se však nakonec musel stáhnout před říšskými posilami.107 
Spory mezi Přemyslovci tím rozhodně neustaly. Následujícího roku čelil 
Konrád vpádu pražského knížete108 a v roce 1145 se mnozí Přemyslovci 
vedení právě Konrádem mstili u Úsobrna Jindřichu Zdíkovi. Jako odplata 
následoval vpád na Znojemsko. Jeho kníže se musel uchýlit ke Konrádo-
vi III. a teprve po přímluvách ze strany římského krále mu byla správa 
země vrácena.109 Opět zde tedy vidíme, že i po dlouhodobých střetech bylo 
možné najít způsob vzájemného soužití.

Vladislav II. musel čelit i útoku Soběslava (II.). Ten se v roce 1147 
pokusil využít jeho nepřítomnosti, avšak správce země Děpolt ho zajal. Za-
nedlouho byl Soběslav internován na Přimdě, odtud se mu ovšem podařilo 
za tři roky uprchnout.110 V roce 1161 se do Čech vrátil a náhlým přepa-
dem se zmocnil Olomouce, přičemž údajně doufal, že mu král Vladislav 
svěří správu některé provincie. Král opravdu začal se Soběslavem jednat 
a prostřednictvím přísah i políbení míru ho přijal do své milosti. Záhy však 
své slovo porušil111 a Soběslav byl opět uvězněn na Přimdě, kde tentokrát 
strávil téměř třináct let.112 Přestože se Soběslav nakonec stal téměř věčným 
vězněm, je z jeho jednání patrné, že po ozbrojeném útoku očekával, že 
mu bude svěřena správa části země, a nikoliv že bude potrestán. Tomuto 
Soběslavovu předpokladu se nikterak nediví ani Vincencius, který v tomto 
případě vlastně musel vysvětlovat věrolomné chování svého hrdiny Vladi-
slava.113 Poukaz na troufalost či neobvyklost Soběslavova jednání by tedy 
bylo možné očekávat, avšak uplatněn nebyl.

Další vlna bojů mezi příbuznými započala poté, co se Vladislavovi 
nepodařilo prosadit nástupnictví svého syna Bedřicha. „Královská“ větev 
Přemyslovců odešla do ciziny a vlády se měl z rozhodnutí císaře ujmout 
Oldřich. Ten ji ovšem okamžitě předal svému staršímu bratrovi Soběsla-
vu II.114 V roce 1177 se kníže bratrovi z neznámých důvodů „odvděčil“ 

107 Kanowník wyšehradský, s. 235–236; Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského. In: 
FRB II, s. 407–460, zde s. 410–413. Letopisy hradištsko-opatovické, s. 397. Z literatury W i -
h o d a ,  M.: Morava v době knížecí, s. 189–191.
108 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 413–414; Letopisy hradištsko-opatovické, 
s. 398; CDB I, s. 136–138, č. 135.
109 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 414–416. Události v Úsobrně a jed-
nání jejich účastníků rozebírá W i h o d a ,  M.: Morava v době knížecí, s. 194–195. K roli 
přímluvců viz t ý ž :  Obtížné příbuzenství, s. 79–81.
110 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 418–419.
111 O porušení rituálu smíření pojednal W i h o d a ,  M.: Obtížné příbuzenství, s. 80.
112 Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 452, 465.
113 Srov. K e r n b a c h ,  Anna: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. 
K dějepisectví přemyslovského období. Brno 2010, s. 142–145.
114 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského. In: FRB II, s. 461–516, zde s. 465–466. 
Objevily se ovšem i názory, že vládu získal přímo Soběslav. Viz K e j ř ,  Jiří: Korunovace 
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zajetím115 a o rok později se rozhořely boje s Konrádem Otou, který si 
na pomoc přizval i rakouského vévodu Leopolda V. Jeho vojska útočila 
v předvečer svátku svatých Petra a Pavla na Olomouc a při návratu po-
plenila celý kraj.116 Soběslav na tyto události nijak nereagoval, neboť byl 
donucen řešit závažnější situaci. Bedřich totiž zaútočil na Prahu a kníže ji 
musel opustit, avšak z Čech neutekl. Na počátku nového roku se pro svůj 
návrat pokusil využít nepřítomnosti Bedřicha, který se vydal na vánoční 
sjezd do Svaté říše římské. Neuspěl ovšem a nakonec uprchl do ciziny, kde 
začátkem dalšího roku zemřel.117

Proti vítěznému Bedřichovi se v roce 1182 postavil Konrád Ota a ob-
sadil Prahu. Kníže uprchl k císaři a ten celou situaci záhy vyřešil. Bedřichovi 
vrátil Čechy a Konrádovi přikázal spokojit se s Moravou.118 Rozpory mezi 
Přemyslovci tím ovšem neskončily. V roce 1184 proti Bedřichovi vystoupil 
ještě Václav. Pokusil se využít účasti knížete na letničním sjezdu v Mohuči 
a oblehl Prahu, ovšem po neúspěchu uprchl ze země.119 Stejně se zachoval 
už dříve, po porážce staršího bratra Soběslava v roce 1179,120 a také poz-
ději, po nedobrovolném ukončení své krátké vlády (v cizině byl posléze 
zajat).121 V létě 1185 se opět projevila Bedřichova zášť vůči Konrádu Otovi, 
který nebyl potrestán za dřívější činy a navíc se na Moravě choval příliš 
sebevědomě. Vojsko vedené Bedřichovým mladším bratrem Přemyslem 
poplenilo v létě jižní Moravu a koncem listopadu se chystala druhá výprava. 
Tentokrát se však Konrád na vpád připravil a v bitvě u Loděnice postup 
českého vojska zastavil.122 Vleklé spory mezi oběma Přemyslovci se nakonec 

Vladislava II. Český časopis historický 88, 1990, s. 641–660, zde s. 657, i s odkazy na starší 
literaturu.
115 Oldřich ve vězení zemřel. Letopisy pražské. In: FRB II, s. 375–380, zde s. 379; Wýpisky 
z Vincentia, Gerlacha a jiných starších letopisů českých. In: tamtéž, s. 270–281, zde s. 279; D u -
d í k ,  Beda: Über Nekrologe der olmützer Domkirche. Archiv für österreichische Geschichte 65, 
1880, s. 487–589, zde s. 572.
116 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 472; Continuatio Claustroneoburgensis tertia. 
In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (in Folio) IX. [Chronica et annales aevi 
Salici.] Edd. G. H. Pertz et W. Wattenbach. Hannoverae 1851 (= MGH SS IX), s. 628–637, 
zde s. 631–632.
117 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 473–474. Další prameny i celou situaci 
rozebírá N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/2, s. 1048–1053.
118 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 481. K symbolickému užití rozvěšených 
seker jako výhružky viz A l t h o f f ,  Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft 
im Mittelalter. Darmstadt 2003, s. 139–169.
119 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 506. O účasti na sněmu pojednává Monumen-
ta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum XXIX. Gisleberti Chronicon Hanoniense. 
Edd. W. Arndt et G. H. Pertz. Hannoverae 1869, s. 143.
120 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 481; Continuatio Zwetlensis altera. In: MGH 
SS IX, s. 541–544, zde s. 542. K Václavovu vyhnanství viz N o v o t n ý ,  V.: České dějiny I/2, 
s. 1064.
121 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 509; Letopisy pražské, s. 379; Wýpisky 
z Vincentia, Gerlacha a jiných starších letopisů českých, s. 281. O násilném odstranění Václava 
ve vězení jen spekuluje Ž e m l i č k a ,  J.: Poslední lov knížete Břetislava, s. 231.
122 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 506–507.
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podařilo překonat dohodou v Kníně, na jejímž základě bylo Konrádovi 
s největší pravděpodobností přislíbeno nástupnictví.123 Neutěšená situace 
po pádu druhého českého království tedy nebyla nakonec vyřešena násilím, 
ale dohodou.

Boje o stolec ale neustaly. Biskup Jindřich Břetislav v roce 1193 
obléhal více než čtyři měsíce Prahu. Nakonec do ní vstoupil až krátce 
před Narozením Páně, a vánoční svátky tak velmi pravděpodobně využil 
k usednutí na stolec.124 Poražený Přemysl Otakar I. se vydal opět do exilu, 
zatímco jeho bratr Vladislav Jindřich byl vzápětí zbaven svěřeného území 
i markraběcího titulu a musel pobývat na pražském dvoře.125 Zanedlouho se 
však situace otočila. Přemysl Otakar I. se ujal vlády nad Čechami a v souladu 
s ním panoval Vladislav Jindřich na Moravě.126

V této chvíli můžeme opustit v podstatě prostou rekapitulaci dobře 
známých událostí a zamyslet se krátce nad tresty, které byly mezi Přemy-
slovci uplatňovány, a především nad jejich důvody a zdůvodňováním. Jak 
jsme viděli, za snahu domoci se knížecího stolce byli uvězněni Svatopluk 
Olomoucký, Bořivoj II. a Soběslav II. V případě ostatních Přemyslovců 
nemělo vězení, alespoň podle výpovědi pramenů, sloužit jako trest za kon-
krétní činy, ale jako nástroj řešení „drobných“ problémů uvnitř rodu. Podle 
Kosmy se tak vyjádřil Vladislav I., když nechal na tři roky uvěznit Otu II. 
Černého.127 Ve skutečnosti však můžeme odhalit i snahy narušit zásady 
nástupnictví. Kupříkladu když Břetislav II. a Soběslav I. uvěznili nejstarší 
Přemyslovce, nejspíše chtěli uvolnit cestu ke stolci svým prvorozeným 
synům.128

Na tento aspekt věznění v rámci přemyslovského rodu ovšem vlád-
noucí knížata nechtěla upozorňovat a zdá se, že jejich touhu respektovali 
i kronikáři. Věznění Přemyslovců tak nebylo prezentováno jako součást 
výkonu panovnické moci či jako snaha zajistit nástupnictví vybranému 
Přemyslovci, ale spíše jako projev nadřazeného postavení panujícího 
knížete vůči každému členovi jeho rodu. I proto snad nebyli zajatí Pře-
myslovci drženi na Pražském hradě nebo ve významných centrech země, 
tedy v místech, kde panovník vykonával svoji moc, ale právě naopak 
v odlehlých a méně významných místech, jakými byly například Kladsko, 

123 Tamtéž, s. 506–507. O knínské dohodě podrobně pojednal W i h o d a ,  M.: Morava 
v době knížecí, s. 230–232.
124 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 510; Letopisy pražské, s. 380; Wýpisky 
z Vincentia, Gerlacha a jiných starších letopisů českých, s. 281. Dále viz N o v o t n ý ,  V.: 
České dějiny I/2, s. 1135–1138; Ž e m l i č k a ,  J.: Čechy v době knížecí, s. 370.
125 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 510–511. K tomu viz především W i h o -
d a ,  Martin: Vladislav Jindřich. Brno 2007, s. 79–80.
126 Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 513–515; W i h o d a ,  M.: Vladislav 
Jindřich, s. 84–87, 149–174.
127 MGH SRG NS II, III.33–34, s. 203–205; III.39, s. 212.
128 Tamtéž, III.5, s. 165–166; Kanowník wyšehradský, s. 204–206.
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Donín, Jaroměř, Děčín, Křivoklát či Přimda.129 V jejich případě je záznam 
o uvěznění člena panujícího rodu mnohdy jednou z prvních písemných 
zmínek. Výjimku představuje snad jen Vyšehrad,130 u něhož však vystupuje 
do popředí funkce „soukromého“ sídla Přemyslovců.131

Ani vězněných Přemyslovců ovšem nebylo přespříliš a většina se-
sazených knížat či neúspěšných pretendentů stolce odcházela mnohdy 
dobrovolně i se svými věrnými a někdy i mladšími sourozenci či potomky 
do ciziny. Z dosahu panujících příbuzných však utíkali z více či méně 
jasných důvodů i mnozí další Přemyslovci bez toho, aby se nutně otevře-
ně postavili proti vládnoucímu knížeti. Samozřejmě existuje možnost, že 
„zástupy“ Přemyslovců prchaly ze země kvůli strachu z horších trestů,132 
těch se ale ve skutečnosti užívalo jen výjimečně. Ačkoliv mezi sebou Pře-
myslovci často bojovali o právo dosednout na knížecí stolec, nebyl tento 
boj krvelačný. Nepohodlní příbuzní, vzbouřenci či sesazení panovníci byli 
občas uvězněni, někdy jim byla určena podřízená pozice u panovnického 
dvora, ale nejčastěji odcházeli do exilu a uchylovali se především k sou-
sedním dvorům. Zde rozhodně netrpěli přílišnou nouzí. Dostávali území, 
aby mohli živit své bojovníky,133 někteří se v cizině oženili134 a především 
zde, zaštítěni širokými příbuzenskými vazbami, vyčkávali na svoji šanci. 
Mnohdy ale žádné tresty mezi příbuznými vykonány nebyly. Nespokojen-
cům byla dokonce svěřována správa provincií či se jim dostalo příslibů, 
které je dokázaly dostatečně uspokojit.

Role svátku při násilném jednání

Z položených otázek nebyla doposud podrobněji rozebrána jediná, 
a to případná snaha přímých aktérů i kronikářů zaštítit násilné jednání 
propojením se svátkem, a tím snad i s vůlí daného světce. U všech vražd 
panujících knížat můžeme nalézt potenciální spojitost se svátky. Václavova 
smrt připadla na neobsazený den, což legendisté kvitovali s povděkem. 
Břetislav II. byl napaden v předvečer svátku svatého Tomáše. Vražda 

129 MGH SRG NS II, III.5, s. 165–166; III.34, s. 205; Kanowník wyšehradský, s. 204–206; 
Letopis Vincencia, kanovníka kostela pražského, s. 418–419, 452.
130 MGH SRG NS II, III.34, s. 205; Kanowník wyšehradský, s. 206.
131 W i h o d a ,  M.: První česká království, s. 165–166.
132 Strach z oslepení byl údajně důvodem, proč Soběslav (II.) odešel z Prahy k císařskému 
dvoru. Nedlouho před tím byl přitom propuštěn z vězení na Přimdě. Jak si povšiml již Jan 
Zelenka, dal by se jeho příchod do Prahy interpretovat i jako jasné přihlášení se o vlastní 
právo na stolec. Tato skutečnost byla nejspíše pravým důvodem jeho následného odchodu 
z Prahy. Viz Z e l e n k a ,  Jan: Kosmas, Mnich sázavský, Jarloch a sedmdesátá léta 12. století. 
In: Mašek, Michal – Sommer, Petr – Žemlička, Josef (edd.): Vladislav II., druhý král z Pře-
myslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. Praha 2009, s. 50–68, zde s. 58.
133 MGH SRG NS II, II.48, s. 155.
134 Tamtéž, II.16, s. 107; Letopis Jarlocha, opata kláštera milevského, s. 509–510.
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Svatopluka Olomouckého je od svátku svatého Václava ještě vzdálenější, 
zato ji lze spojit se svátkem apoštola Matouše. Ten však nehrál v českém 
prostředí tak významnou roli jako patron země. Stěží se můžeme domní-
vat, že úspěšní atentátníci tímto způsobem hledali podporu nebes či že 
oslav svátků chtěli využít, neboť se při nich panovník mohl pohybovat 
na veřejnosti a mnohdy se ocitnout v nepřehledných situacích.135 V českém 
prostředí totiž docházelo k vraždám v ústraní, a můžeme tak hovořit přímo 
o opačném jevu. Právě mimo veřejné prostranství – na osamocené cestě 
ke kostelu, na záchodě, při nočním návratu z lovecké vyjížďky či z rokování 
s králem ve vojenském táboře – byla zavražděna všechna česká knížata.

Skutečnou spojitost se svátkem můžeme nalézt u jediného zazname-
naného pokusu o vraždu panujícího knížete. Samy prameny však na svátek 
svatého Víta výslovně neupozorňují, a my se tak můžeme pouze dohadovat, 
zda šlo o pouhou náhodu, nebo lze svátečnímu dni připisovat zvláštní úlohu. 
Tehdejším čtenářům a posluchačům možná stačilo jen naznačit a ti si již 
skrytý význam slov, nám nedostupný, snadno domysleli. Svatý Vít se v jejich 
očích mohl stát záštitou jak knížete, tak atentátníků. Pravděpodobnějším se 
však jeví vysvětlení, že všechny události měl ve svých rukou kníže Soběslav. 
Ten sám spiknutí odhalil a posléze spojil se svátkem i oslepení Břetislava.

I u zmíněných bojů mezi Přemyslovci jsme mohli mnohdy nalézt jisté 
propojení se svátky. Výslovně je na ně v pramenech ovšem upozorněno 
pouze třikrát, a to především u zahraničních pisatelů. Víme tak o útoku 
na Olomouc před svátkem svatých Petra a Pavla a o sesazení Jaromíra den 
před Vzkříšením Páně, avšak motivace spojení se svátkem není z těchto 
krátkých zpráv zřejmá. Jediný český pramen pak zmiňuje souvislost se svát-
kem při pokusu svrhnout knížete, a to když Bořivoj II. vstoupil na Štědrý 
den roku 1109 do Prahy, a využil tak (mimo jiné) nepřítomnosti knížete. 

Tato nepřítomnost mnohdy souvisela s oslavou svátků mimo Prahu 
a jevila se jako velmi vhodná příležitost svrhnout panovníka. Soběslav II. se 
pokusil, ovšem až na počátku roku, využít Bedřichova odjezdu na vánoční 
sjezd do Svaté říše římské, zatímco Václav zaútočil na Prahu, když se kníže 
účastnil letničního sjezdu. Nepřítomnost panovníka ovšem nemusela nutně 
souviset se svátky, ale například s účastí v bojích za hranicemi, jak jsme to 
mohli vidět u pokusů Soběslava II., Bořivoje II. i Svatopluka Olomouckého. 
K jeho útoku v roce 1105 však došlo zároveň několik dní před svátkem 
svatého Václava.

Nepřítomnost knížete, ať již jakkoliv odůvodněná, byla každopádně 
často využívaná k pokusům ujmout se vlády. Pokud se navíc útok odehrával 
před svátkem, můžeme rovněž uvažovat o snaze propojit s ním samotné 
usednutí na stolec, jako v případě Oldřicha, Svatopluka Olomouckého 

135 Situace v českém knížectví tak neodpovídá stavu, který u Merovejců a Karlovců vysle-
doval S i e r c k ,  M.: Festtag und Politik, s. 323–372.
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i Bořivoje II., který rovněž poprvé začal vládnout na Boží hod vánoční. 
Po vraždě Břetislava II. však nejspíše hrála největší roli rychlost jednání, 
a nikoliv snaha spojit čin se svátkem. K intronizaci využil vánoční svátky 
velmi pravděpodobně také Jindřich Břetislav, patrně to ale původně neměl 
v úmyslu, neboť lze těžko předpokládat, že záměrně protáhl dobu obléhání 
na více než čtyři měsíce. Knížata nastupující po svrženém panovníkovi 
poměrně často projevila snahu usednout na stolec ve sváteční den, avšak 
rozhodně nemuselo jít o hlavní motivaci k útoku před svátkem. Téma 
usednutí na stolec by nás odvedlo k poněkud jiné problematice, tedy 
k vazbě intronizací na sváteční dny.

Na tomto místě můžeme konstatovat, že k vraždám i svržením pa-
novníků docházelo někdy před hlavními svátky, někdy po nich (například 
v případě samotného konce vlády Bořivoje II.), ale přímo s nejvýznam-
nějšími svátky záměrně spojovány nebyly. U vražd Přemyslovců ostatně 
nebylo nezbytné zaštítit čin posvátným dnem či ho uskutečnit veřejně. Nešlo 
totiž o atentáty s cílem získat stolec, ale spíše o osobní pomstu předáků 
za „nevhodné“ chování knížete vůči nim, nebo v případě svatého Václava 
o nešťastnou shodu okolností. U pokusů sesadit knížete by bylo možné 
spojení se svátkem očekávat, neboť by mohlo plnit úlohu legitimizačního 
prvku. Avšak ani zde neshledáváme snahu členů rodu zaštítit své jednání 
svátečním dnem. Ta se však mohla uplatnit v souvislosti s vlastním used-
nutím na knížecí stolec. 

Pokusme se na závěr zodpovědět otázku, kdy a z jakých důvodů 
byla přemyslovská krev opravdu prolévána. K zmrzačení člena vlastního 
rodu, které ovšem nemuselo být krvavé, se přistupovalo jen velmi zřídka 
a navíc bylo nutné takové jednání ospravedlnit. Úmyslné zabití v rámci 
rodu by se dokonce dalo označit za nepřípustné, neboť se nikdo nechtěl 
připodobnit bratrovrahu Boleslavovi. Ten se nešťastnou shodou okol-
ností stal jediným Přemyslovcem, kterému na rukou ulpěla rodová krev. 
V pozadí vražd českých knížat tak není třeba hledat jejich příbuzné, ale 
spíše předáky, kteří tímto svérázným způsobem knížatům připomínali, že 
jejich moc není neomezená. Za urážku Vršovců pykal Jaromír, za vyhnání 
Božeje a Mutiny se tento rod pomstil Břetislavovi II., za vraždění Vršovců 
v roce 1108 se odvety dočkal Svatopluk Olomoucký a u pokusu o vraždu 
Soběslava nalézáme v pozadí spíše nespokojené předáky než biskupa 
Menharta a Přemyslovce Břetislava.

O chování příslušníků přemyslovského rodu k sobě navzájem nelze 
samozřejmě vynášet soudy, které by se vztahovaly na celou dobu knížecí, a je 
zřejmé, že záleželo na konkrétní situaci i povaze zúčastněných. I přesto se 
z rekapitulace a ve vybraných případech i z rozboru dobře známých momen-
tů, během nichž k násilnému jednání mezi členy vládnoucího rodu vskutku 
došlo, zdá nanejvýš jasné, že tradiční pohled byl založen na zdůraznění spíše 
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výjimečných případů, týkajících se například trojice bratří Boleslava III., Jaro-
míra a Oldřicha či svatého Václava. Obecně lze konstatovat, že se Přemyslovci 
vyhýbali tomu, aby prolévali rodovou krev nebo mrzačili členy vlastního rodu, 
a dokonce ani jejich věznění nebylo zcela běžnou praxí. Častěji se lze setkat 
s více či méně dobrovolnými odchody do ciziny, ale nalezneme i případy 
vzájemných dohod či svěření správy některé z provincií v přemyslovských 
zemích do rukou soupeře.136 V rozporu se stávající představou nebyly zkrátka 
boje o knížecí stolec primárně krvelačné a nelze ani hovořit o cílené snaze 
zaštítit násilné jednání svátečním dnem.

Gewalt unter den přemyslidischen Fürsten

Bei der Analyse des gewaltsamen Verhaltens zwischen přemyslidischen Fürsten wurden 
zunächst deren Morde sowie ein Mordversuch näher untersucht. Die grundlegende Frage 
hierbei lautete, wer im Hintergrund dieser Taten stand. Bei der Auswertung der einzelnen 
Nachrichten hat sich gezeigt, dass sich in den meisten Fällen stets das gleiche Szenario 
abspielte: ein unangebrachtes Verhalten eines Fürsten wurde mit einer berechtigte Rache 
vonseiten der entsprechenden Repräsentanten (primates terrae) bestraft. Eine Ausnahme 
bildete lediglich der Mord am hl. Wenzel. Dessen Bruder Boleslav wurde höchstwahrschein-
lich durch eine unglückliche Verknüpfung der Umstände zum einzigen Přemysliden, der ein 
Mitglied seiner Familie ermordete bzw. umbringen ließ. Das von Legenden und Chroniken 
gezeichnete Bild Boleslavs als zweiter Kain führte dann offenkundig dazu, dass nachfolgende 
Generationen von Přemysliden diesem Herrscher nicht ähneln wollten und sich peinlich 
genau von Morden an ihren Verwandten fernhielten. Zugleich stellte die Verstümmelung 
von Mitgliedern der eigenen Familie eher eine Ausnahme dar, wenn es dessen ungeachtet 
zu einer solchen kam, versuchten die Chronisten diese Tat zu rechtfertigen bzw. zumindest 
nicht hervorzuheben. Ebenso fällt die Zahl der Nachrichten über die Einkerkerung eines 
Přemysliden überraschenderweise gering aus (15 Fälle). Die geläufigste Art und Weise zur 
Lösung von Konflikten innerhalb der Dynastie stellte ein mehr oder minder freiwilliges Exil 
an fremden Höfen dar, wo die Vertriebenen aufgrund weitreichende verwandtschaftlicher 
Beziehungen Schutz fanden. Häufig kam es jedoch zu keinerlei Bestrafung, da den Unzu-
friedenen am Ende die Verwaltung irgendeiner Provinz anvertraut bzw. das Versprechen 
gegeben wurde, sie ausreichend zu entschädigen. Die abschließende Frage lautete, ob sich 
gewaltsame Handlungen gegen den Přemysliden auch an Festtagen abspielten oder ob 
gerade diese einen Schutz vonseiten des jeweiligen Heiligen zu bieten vermochten oder 
unübersichtliche Situationen bei den Feierlichkeiten gewaltsamen Taten verhinderten. Dabei 
hat sich gezeigt, dass Angriffe auf Fürsten ausschließlich im Verborgenen stattfanden und 
wir einen Zusammenhang zum Feiertag in ausgeprägter Form lediglich beim Versuch der 
Ermordung Herzog Soběslavs I. feststellen können. Diese Verschwörung deckte dieser selbst 
auf und gab zugleich den Befehl zur Inhaftierung der Attentäter am St.-Veits-Tag. Vielleicht 
wollte der Herzog auf die Gunst des Himmels verweisen, wie sie sich ihm erwiesen hatte, 
doch keine Quelle reflektierte diese mögliche Intentionen und machte zudem auch durch 
die Datierung nicht auf den Feiertag aufmerksam. Im Gegensatz zu den herrschenden Vor-
stellungen erweisen sich die Kämpfe um den herzogsthron nicht primär als blutig, darüber 
hinaus kann man auch nicht von einem programmatischen Bemühen sprechen, die gewaltsame 
Handlung durch den Feiertag zu schützen.

136 Zajímavá by zajisté byla i komparace v rámci střední Evropy, kupříkladu ve vztahu 
k Arpádovcům či Piastovcům. Takové vymezení však již výrazně překračuje záměr i rozsah 
této studie.
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Bohemian and Moravian provincial law included rules on the declaration of hostilities 
and the resolution of disputes (feuds) by self-help, using regulated violence. These 
rules were formed in medieval Western Europe and were partially accepted in the 
Czech Lands in the 14th and 15th centuries. The rules of feud played an important role 
in the 15th century, which was associated with several stages of war conflicts. The Land 
Codes reduced the institute of feud at the beginning of the 16th century. 
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Období pozdního středověku bylo v českých zemích spojeno s vál-
kami a ozbrojenými konflikty. Příčinou byly koncem 14. století spory mezi 
králem Václavem IV. a částí české šlechty, ale především zápas o moc mezi 
jednotlivými členy lucemburské dynastie. Na Moravě dokonce přerostly 
sváry mezi markrabaty Joštem a Prokopem v roce 1381 v domácí válku, 
která měla několik fází. Tyto konflikty, mající spíše lokální charakter, 
vystřídaly ve dvacátých letech 15. století husitské války, doby interregna 
a války o Českou korunu, které skončily až na sklonku sedmdesátých let.1 

Problematika ozbrojených střetů a nepřátelství se odrazila také v ro-
vině českého a moravského zemského práva. Oba právní okruhy vycházely 
ze starších společných kořenů, a byly proto obsahově velmi podobné. 

*  Studie vznikla v rámci řešení IRP projektu Kolektivní identita v sociálních sítích středověké 
Evropy Ostravské univerzity.
1 Souhrnně B a r t o š ,  František Michálek: České dějiny II/6. Čechy v době Husově 
1378–1415. Praha 1947, s. 113–230; S p ě v á č e k ,  Jiří: Václav IV. 1361–1419. 
K předpokladům husitské revoluce. Praha 1986, s. 230–258; Š m a h e l ,  František: Husitská 
revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1996; Č o r n e j ,  Petr –  B a r t l o v á , 
Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437–1526. Praha – Litomyšl 2007, s. 241–269. 
K poměrům na Moravě viz M e z n í k ,  Jaroslav: Lucemburská Morava. 1310–1423. Praha 
1999, s. 221–275; Š t ě p á n ,  Václav: Moravský markrabě Jošt (1354–1411). Brno 2002, 
s. 343–396.
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Zásadní vliv na vzájemné ovlivňování podob obou zemských práv měla 
rodově a majetkově propojená česká a moravská šlechta, jež byla hlavním 
představitelem a nositelem zemské autonomie, a tedy i zemského práva.

Významnou součást obou zemských práv tvořila ustanovení, která 
se týkala obecné bezpečnosti a právního pořádku v zemi, tedy zemského 
míru, a také základů vojenského zřízení v podobě organizování zemských 
hotovostí a podmínek pro vedení války. Zásadním pramenem se v tom-
to směru staly landfrýdy, které se koncem 14. století objevovaly ve své 
formalizované podobě na Moravě a od začátku následujícího století také 
v Čechách. V průběhu druhé poloviny 15. století se dalším významným 
pramenem k otázkám zemské bezpečnosti a vojenských poměrů stala 
sněmovní usnesení a případně i obecné soudní nálezy a celý vývoj se pak 
završil počátkem 16. století vznikem zemských zřízení a policejních řádů.

Samostatnou kategorii v rámci uvedené materie tvoří v obou zemských 
právech otázka tzv. odpovědi a záští, tedy problematika formalizovaného 
nepřátelství a „soukromých“ ozbrojených konfliktů. Úplnější kritické zpra-
cování tohoto tématu pro prostředí českých zemí ve středověku a raném 
novověku prozatím chybí. Samostatnou studii mu v roce 1957 věnoval 
Valentin Urfus, který vycházel z konkrétních případů, přičemž se opřel pře-
devším o listinný materiál, zatímco normativní prameny ponechal stranou.2 
Ostatní, zpravidla již starší práce, počínaje materiálovou studií Františka 
Palackého z roku 1836, si všímají většinou izolovaně jen jednotlivých 
případů ozbrojených konfliktů.3

2 U r f u s ,  Valentin: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století. Právněhistorické studie 3, 
1957, s. 90–114. Obecných souvislostí si všímají také H o f f m a n n ,  František: K povaze 
drobné války, záští a násilných činů před husitskou revolucí. In: Malý, Karel (ed.): Pocta akademiku 
Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha 1975, s. 55–75; M a u r ,  Eduard: Lokální 
záští a předpoklady husitství v západních Čechách. Minulostí západočeského kraje 29, 1993, 
s. 15–47; J á n s k ý ,  Jiří: Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách 
v letech 1514–1534. Táborský archiv 5, 1993, s. 63–135. Stručné shrnutí přináší I w a ń c z a k , 
Wojciech: Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Praha 2001, 
s. 123–124. Normativních základů si nověji všímají J a n i š ,  Dalibor –  J a n i š o -
v á ,  Jana: Fehde und Krieg im böhmischen und mährischen Landrecht des Spätmittelalters. In: 
Elbel, Petr – Kaar, Alexandra – Novotný, Robert (edd.): Zwischen Feinden und Freunden. 
Kommunikation im spätmittelalterlichen Krieg. Wien – Köln – Weimar (v tisku).
3 P a l a c k ý ,  František: Sedmnáctero psaní o záští mezi Jindřichem z Dubé a na Humpolci 
a Petrem Malovcem z Pacova r. 1413. Časopis českého Museum 10, 1836, s. 260–278; K a -
l o u s e k ,  Josef: Záští ve východních Čechách (1402–14) a přepadení kláštera Opatovického 
(1415). Časopis Musea království Českého 77, 1903, s. 262–291; P r á š e k ,  Justin Václav: 
Některé příspěvky ku záští Heřmana a Oldřicha z Janovic s králi Vladislavem II. i Ludvíkem a zemí 
českou. Sborník historický 2, 1884, s. 349–359. Nověji například M a m u l a ,  Jakub: Jiřík 
Stoš z Albrechtic – opovědník, nebo zemský škůdce? Příspěvek k diskusi o porušování zemského míru 
v pozdním středověku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 2008, s. 71–85; 
J á n s k ý ,  Jiří: Hroznatovci a páni z Gutštejna. Domažlice 2009, s. 212–214, 375–377. 
Opakovaně byla pozornost věnována případu Jana Kopidlanského. Nověji M o n í k ,  Mi-
lan: Odpovědník Jiří a epilog rodu Kopidlanských z Kopidlna. Východočeské listy historické 26, 
2009, s. 5–25; Š t a i n c ,  Jiří: Příběh odbojného zemana Jiřího z Kopidlna. In: Zářický, 
Aleš – Psík, Richard (edd.): Studia iuvenilia MMIV–MMV. Sborník prací mladých historiků. 
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Tradičně velká pozornost je věnována problematice nepřátelství 
a řešení sporů s použitím násilí zejména v německé historiografii. Řada 
prací se již od 19. století opakovaně vrací k tématu landfrýdů, které tvoří 
významné prameny trestního (policejního) a procesního práva.4 V návaz-
nosti na landfrýdy se potom studium obrací k otázce svépomoci při řešení 
sporů (Fehde).5 Novější práce opakovaně poukázaly na právní aspekty 
tohoto institutu, který byl ve starší literatuře často spojován s pozdněstře-
dověkým fenoménem šlechtického lapkovství (Raubrittertum, tzv. loupežní 
rytíři), podmíněným hlavně sociálně a ekonomicky.6 Svépomoc s použitím 
zbraní a násilí (Fehde) tak přestala být vnímána jen jako disfunkční, byť 
právně regulovaný jev.7 Obsáhlá diskuse na toto téma však v německé 
historiografii není zdaleka uzavřena.8 

Ostrava 2006, s. 35–46. Viz také úvod edice Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny 
(Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice. Edd. P. Kreuz a I. Martinovský. Dolní 
Břežany 2007, s. 57–61.
4 Z obsáhlé literatury uveďme alespoň W a d l e ,  Elmar: Gottesfrieden und Landfrieden 
als Gegenstand der Forschung nach 1950. In: Kroeschell, Karl – Cordes, Albrecht (edd.): Funktion 
und Form. Quellen- und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Berlin 
1996, s. 63–91; t ý ž :  Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien zum Mittelalter. Berlin 2001; 
A n g e r m e i e r ,  Hans: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München 
1966. Z novějších prací viz zejména B u s c h m a n n ,  Arno –  W a d l e ,  Elmar 
(edd.): Landfrieden. Anspruch und Wirklichkeit. Paderborn – München – Wien – Zürich 2002; 
F a h r n e r ,  Matthias: Der Landfrieden im Elsass. Recht und Realität einer interterritorialen 
Friedensordnung im späten Mittelalter. Marburg 2007.
5 Výčet titulů by přesáhl možnosti této studie. Z novějších prací uveďme alespoň F i -
s c h e r ,  Mattias G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“. Über die Entwicklung des Fehde-
rechts im 15. Jahrhundert bis zum absoluten Fehdeverbot von 1495. Aalen 2007. Středoevropské 
aspekty zohlednil v již klasické práci B r u n n e r ,  Otto: Land und Herrschaft. Grundfragen 
der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter. Brünn – München – Wien 
1942, s. 1–123. Ke staršímu vývoji viz G e r n h u b e r ,  Joachim: Die Landfriedensbewegung 
in Deutschland bis zum Mainzer Reichslandfrieden. Bonn 1952, s. 166–223.
6 K a u f m a n n ,  Manfred: Fehde und Rechtshilfe. Die Verträge brandenburgischer Lan-
desfürsten zur Bekämpfung des Raubrittertums im 15. und 16. Jahrhundert. Pfaffenweiler 1993; 
R ö s e n e r ,  Werner: Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums. In: Maurer, 
Helmut – Patze, Hans (edd.): Festschrift für Berent Schwineköper. Zu seinem siebzigsten 
Geburtstag. Sigmaringen 1982, s. 469–488.
7 Zásadní a v mnohém inspirativní studii publikoval P a t s c h o v s k y ,  Alexander: 
Fehde im Recht. Eine Problemskizze. In: Roll, Christine – Braun, Bettina – Stratenwerth, Heide 
(edd.): Recht und Reich im Zeitalter der Reformation. Festschrift für Horst Rabe. Frankfurt 
am Main et al. 1996, s. 145–178. K právním aspektům viz také F i s c h e r ,  Mattias G.: 
Über den Rechtscharakter der Fehde im Spätmittelalter. In: Hausmann, Jost – Krause, Thomas 
(edd.): „Zur Erhaltung Ordnung.“ Beiträge zur Geschichte von Recht und Justiz. Festschrift 
für Wolfgang Sellert zum 65. Geburtstag. Köln – Weimar – Wien 2000, s. 123–139.
8 Základní pohled na institut Fehde přinášejí obě vydání německého právněhistorického 
slovníku – K a u f m a n n ,  Ekkehard: Fehde. In: Erler, Adalbert – Kaufmann, Ekkehard 
(edd.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I. Berlin 1971, sl. 1083–1093; 
R e i n l e ,  Christine: Fehde. In: Cordes, Albrecht – Lück, Heiner – Werkmüller, Dieter 
(edd.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte I. Berlin 2008, sl. 1515–1525. Viz 
také t á ž :  Fehden im Spannungsfeld von Landesherrschaft, Adel und bäuerlicher Bevölkerung. 
In: Rösener, Werner (ed.): Tradition und Erinnerung in Adelsherrschaft und bäuerlicher 
Gesellschaft. Göttingen 2003, s. 173–194.
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Samotná vojensky vedená svépomoc představovala poměrně přesně 
(zemským) právem vymezenou kategorii, kterou nelze jednoduše zaměňo-
vat s jiným jednáním, například krevní mstou.9 Ta totiž nebyla regulována 
žádnými pravidly a mohla se vztahovat pouze na příbuzné oběti a pachatele 
vraždy, respektive zabití. Vojenskou svépomoc pak rozhodně nelze zaměňo-
vat s různými typy deliktního jednání, jako byla loupež, krádež a podobně. 
Jak již bylo uvedeno, svépomoc provázená násilím byla v literatuře vnímána 
zpravidla jako negativní jev. Tento pohled je však značně zjednodušující 
a vychází z moderních představ o právu, ve kterých má svépomoc jen přesně 
vymezenou roli a použití jakéhokoliv násilí je zapovězeno (výjimku tvoří 
jen nutná obrana, jež je často vnímána jako určitý typ obranné svépomoci). 

Středověké pojetí svépomoci však ve skutečnosti představovalo 
specifický právní institut, který umožnil její použití jako „soukromé“ moci 
podle určitých pravidel.10 Reguloval právní spory mezi stranami v okamžiku, 
kdy z různých důvodů nebylo možné zapojit do jejich řešení příslušnou 
instituci reprezentující „veřejnou“ moc v zemi, zejména pak zemský soud. 
Současně se taková svépomoc uplatňovala i v momentech, kdy nebylo mož-
né najít řešení ani formou mimosoudní dohody (zpravidla prostřednictvím 
zvolených rozhodců). V tomto ohledu hrála – i přes možnost zneužití, 
v literatuře opakovaně zdůrazňovanou – do jisté míry nezastupitelnou roli 
a takto byla vnímána i zemským právem. Je třeba zdůraznit, že monopol 
středověkého „státu“ vynucovat právo a chránit oprávněné zájmy zdaleka 
nebyl tak komplexní a účinný, jak je tomu u moderních právních řádů. 
Institut odpovědi, jak bude dále ukázáno, plnil významnou funkci také 
v konfliktech širšího, „veřejného“ rázu v době mocensko-politických zápasů 
v 15. století. Fakticky se tak uplatňoval při formálním vyhlášení tzv. války, 
jejímiž aktéry mohli být vedle jednotlivých šlechticů také širší politická 
uskupení (jednoty) a panovník.11

Právní institut svépomoci (Fehde) je v českých a moravských prame-
nech označován nejčastěji termínem odpověd (odpověď), tedy pomocí sub-
stantiva znamenajícího formalizované vyhlášení nepřátelství. Tento výraz tak 
v zásadě odpovídá německému termínu Absage či Widersage a latinskému 
diffidatio.12 Pojmem odpověď se v rámci staršího kritického dějepisectví 
zabýval (patrně) poprvé František Palacký, který jej v roce 1827 stručně, 

9 Krevní mstu a institut odpovědi jako její údajný pozůstatek mylně spojuje například 
R a u s c h e r ,  Rudolf: Usmrcení člověka v českém právu zemském. Bratislava 1927, s. 36–37.
10 K tomu viz P a t s c h o v s k y ,  A.: Fehde im Recht, s. 145–178, zejména s. 151–153; 
K a u f m a n n ,  M.: Fehde und Rechtshilfe, s. 12–22; K a u f m a n n ,  E.: Fehde; R e i n -
l e ,  C.: Fehde; G a u v a r d ,  Claude: Spravedlnost a mír. In: Le Goff, Jacques – Schmitt, 
Jean-Claude (edd.): Encyklopedie středověku. Praha 2002, s. 704–709.
11 Srov. U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 92.
12 P a t s c h o v s k y ,  A.: Fehde im Recht, s. 75; K a u f m a n n ,  M.: Fehde und 
Rechtshilfe, s. 13; T e r h a r n ,  Christoph: Die Herforder Fehden im späten Mittelalter. Ein 
Beitrag zum Fehderecht. Berlin 1994, s. 42–43; B r u n n e r ,  O.: Land und Herrschaft, 
s. 83–87.
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ale zároveň velmi výstižně a přesně definoval.13 Přesto je ve starší i novější 
literatuře opakovaně používán nesprávný tvar opověd, což je staročeské sub-
stantivum s významem ohlášení či oznámení.14 Prameny však jednoznačně 
dokládají výlučný tvar odpověd.15 Je asi patrné, proč byl používán pro ozna-
čení daného institutu právě tento výraz – podmínka vyhlášení nepřátelství 
v právně stanovené formě je obecně považována za jeden z jeho hlavních 
znaků. Vedle odpovědi se v česky psaných pramenech objevuje také termín 
záští (záštie, záščie), jehož sémantika je však jiná a poměrně široká. Obecně 
tento výraz znamená nenávist, spor či nepřátelství. Přeneseně pak označuje 
násilný či ozbrojený konflikt a v tomto významu jej používají také české 
a moravské prameny pozdního středověku. Ve vztahu k institutu svépo-
moci však oba výrazy (tj. odpověď a záští) často vystupují jako synonyma 
a zároveň v takovém případě představují ekvivalent k německému Fehde. 
Ovšem ne každý ozbrojený konflikt označený v pramenech jako záští nebo 
často též válka lze bez dalšího považovat za spor, jenž byl formálně zahájen 
řádnou odpovědí.16 

Problematice legitimního vyhlášení a vedení války ze strany panov-
níka i šlechty dosud nebyla v domácí literatuře věnována větší pozornost, 
stejně jako vývoji institutu odpovědi v českých zemích ve starší době, tedy 
zejména ve 13. a 14. století.17 Poznání formální stránky konfliktů, ať již 
„regulérních“ válek či lokálních střetů, brání do jisté míry torzovité výpovědi 
dochovaných pramenů. Ty dokládají spíše až případná jednání o příměří 
či obsah uzavíraných mírových dohod. Posledně jmenované problematice 
byla v novější literatuře věnována zvýšená pozornost a bylo poukázáno 

13 P a l a c k ý ,  František: Příspěvky ku glossarium řeči české. Časopis Společnosti Vlas-
tenského museum v Čechách 1, 1827, s. 74–75. O institutu odpovědi (Fehde) o něco později 
stručně pojednal také V o c e l ,  Jan Erasmus: Grundzüge der böhmischen Alterthumskunde. 
Prag 1845, s. 192–194.
14 V tomto významu se termín opověď objevuje také v pramenech moravského zemského 
práva, podobně jako sloveso opovědět. Viz Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné 
a nálezové V/2. Půhony a nálezy Brněnské 1480–1494. Ed. V. Brandl. Brunae 1892, s. 494; 
Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové VII. 1490–1503. Ed. B. Bretholz. 
Brunae 1911, s. XXII (půhonný formulář).
15 Na terminologickou nepřesnost upozornila S l e z á k o v á ,  Veronika: Opověď, nebo 
odpověď? In: Borovský, Tomáš – Jan, Libor – Wihoda, Martin (edd.): Ad vitam et honorem. 
Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, 
s. 559–562.
16 Srov. U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 92–93. Též hesla odpověd, 
záštie, válka in Vokabulář webový. Verze 0.4.2. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český 
AV ČR, v. v. i. [online]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz [cit. 25. 6. 2017]. Terminologií 
se nověji zabývá, ovšem bez jasnějšího závěru, také B e r a n ,  Zdeněk: Válka a násilí jako 
sociální kód české pozdně středověké šlechty. Český časopis historický 115, 2017, s. 323–325.
17 O vyhlašování války obecněji pojednává O h l e r ,  Norbert: Válka a mír ve středo-
věku. Jinočany 2004, s. 240–242. K vedení války viz C o n t a m i n e ,  Philippe: Válka 
ve středověku. Praha 2004, s. 306–344; P r i e t z e l ,  Malte: Kriegführung im Mittelalter. 
Handlungen, Erinnerungen, Bedeutungen. Padernborn – München – Wien – Zürich 2006.



240

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

i na některé formální aspekty s odkazem na dobové právní normy a rituály.18 
Klíčová role mírotvorce pak náležela zeměpánovi.19

Starší i novější domácí historiografie se otázce svépomocného řešení 
sporů a ozbrojených konfliktů v rámci šlechtické společnosti věnovala 
na základě pramenů týkajících se především konkrétních případů. Jedním 
z východisek pro hlubší poznání dané problematiky je objasnění právního 
rámce institutu odpovědi a úpravy ozbrojených konfliktů v normativních 
pramenech českého a moravského zemského práva s odkazem na obdobné 
práce v rámci starší i novější německé historiografie.20

Starší prameny českého a moravského zemského práva

Nejstarší dochované soubory ustanovení zemského práva z 13. a 14. sto-
letí jsou značně neúplné a věnují se především procesním pravidlům a řešení 
sporů v rámci zemského soudnictví. Sledovaná problematika svépomoci 
a bezpečnosti v zemi v nich není zastoupena vůbec, nebo jen nepřímo. 
Statuta Konráda Oty, dochovaná v listinách z let 1222, 1229 a 1237, obsa-
hují řadu trestněprávních ustanovení.21 Jedno z nich zmiňuje delikt výboje, 
tedy násilný vpád na cizí majetek spojený s drancováním, a delikt označený 
bohemismem hrdost, jenž označoval svévolné jednání (plenění) na cizích 
statcích spojené se způsobením škody. V daném případě ale není míněno 
svépomocné jednání, ale jde pouze o protiprávní delikty. Statuta se navíc 
nedotýkají jejich podstaty, ale upravují jen některé související procesní 
otázky.22 Jeden z článků se dotýká také omezení krevní msty v případě 

18 W i h o d a ,  Martin: Obtížné příbuzenství. Konflikty a smiřování přemyslovských knížat. 
In: Nodl, Martin – Wihoda, Martin (edd.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. 
Brno 2008, s. 71–83; J a n ,  Libor: Domácí šlechtická opozice a přemyslovští králové 13. věku. 
In: tamtéž, s. 85–100; A n t o n í n ,  Robert: Lenní institut a jeho funkce při smíření v diplo-
macii Václava II. In: tamtéž, s. 109–120; srov. také další příspěvky v tomto sborníku. Dále také 
J a n ,  Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006, s. 223–234. O problematice 
míru v pozdním středověku nověji pojednal B o u b í n ,  Jaroslav et al.: Hledání nové 
Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha 2015. Nověji s edicí několika písemností E l b e l ,  Petr: 
Pravé, věrné a křesťanské příměřie… Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta 
na jižní Moravě. Brno 2016.
19 K mírotvorné roli panovníků nověji A n t o n í n ,  Robert: Ideální panovník českého 
středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. Praha 2013, s. 353–357.
20 Jednou z prvních kritických studií na toto téma (ovšem se zaměřením na 11. a 12. století 
v návaznosti na landfrýdy) byla práce B r o c k ,  Julius: Die Entstehung des Fehderechtes im 
deutschen Reiche des Mittelalters. Berlin 1887. Nověji právní aspekty s nastíněním řady nových 
otázek shrnul P a t s c h o v s k y ,  A.: Fehde im Recht, passim.
21 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. Inde ab a. MCXCVIII usque ad 
a. MCCXXX. Ed. G. Friedrich. Pragae 1912, s. 222–225, č. 234; s. 329–332, č. 325; Codex 
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1. Inde ab a. MCCXXXI usque ad a. MCCXXXVIII. 
Ed. G. Friedrich. Pragae 1942, s. 202–205, č. 164. Ke Statutům Konráda Oty nejnověji J a n , 
Libor: Statuta Konráda Oty a problémy jejich historické a právněhistorické interpretace. Časopis 
Matice moravské 136, 2017, s. 3–34 (s uvedením relevantní literatury).
22 V a n ě č e k ,  Václav: Glossy k tzv. Statutům Konrádovým. Sborník věd právních 
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vraždy či zabití. Jak již ovšem bylo zmíněno, krevní mstu nelze s institutem 
odpovědi zaměňovat.23

Starší právní knihy týkající se českého zemského práva se zabývají 
zejména procesními otázkami a údaje o podmínkách a průběhu svépo-
mocného řešení sporů neobsahují, pouze je nepřímo zmiňují. Rožmberská 
kniha z první poloviny 14. století se v části věnované žalobním nárokům 
a důkazním prostředkům zmiňuje o způsobení škody či spáchání deliktu 
zabití v době „příměří“. Termín příměří (příměřie, přímířie) označoval 
dočasné přerušení „války“ (patrně bez formálního ukončení nepřátelství) 
a v daných souvislostech se často používal i později (zejména v 15. století).24

Osoba, která byla žalována, že v době příměří („za příměřiem“) učinila 
nějakou škodu (míněno na cizím majetku), se měla očistit „sirotčiem právem“, 
tedy složením vlastní přísahy. Stejný postup platil i v případě obvinění ze 
zabití v době příměří.25 Navazující zvláštní ustanovení se potom týkalo 
„panošů“, tedy v této souvislosti patrně příslušníků drobné šlechty, jež byla 
v služebně závislém postavení vůči určitému „pánovi“.26 Do šlechtických 
odpovědí i uzavíraných příměří byly, jak vyplývá z pramenů z pozdější 
doby i zahraničních analogií, zahrnovány také urozené osoby ve služebném 
poměru k danému „pánu“ (vrchnosti). Vedle úřednické klientely mohlo jít 
o jedince svázané lenním vztahem nebo žoldnéřskou (nájemnou) službou.27 

a státních 41, 1941, s. 144–145; R a u s c h e r ,  Rudolf: O krádeži a loupeži v českém 
právu zemském. Bratislava 1929, s. 4–5; J i r e č e k ,  Hermenegild: Prove. Historický slovar 
slovanského práva. Praha – Brno 1904, s. 87, 412.
23 J a n i š ,  Dalibor: Smlouva o hlavu. Rituály sporu a smíření ve středověkém zemském 
právu. In: Nodl, Martin – Wihoda, Martin (edd.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení 
ve středověku. Brno 2008, s. 173–184; V a n ě č e k ,  V.: Glossy k tzv. Statutům Konrádo-
vým, s. 139–140, 153–154; R a u s c h e r ,  R.: Usmrcení člověka v českém právu zemském, 
s. 34–35.
24 Heslo příměřie in Vokabulář webový. Verze 0.4.2. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro 
jazyk český AV ČR, v. v. i. [online]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz [cit. 25. 6. 2017]; 
U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 100–103; E l b e l ,  P.: Pravé, věrné 
a křesťanské příměřie…, s. 9–16; N e j e d l ý ,  Petr: Pojem míru ve světle staročeské slovní 
zásoby. In: Boubín, Jaroslav et al.: Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha 2015, 
s. 101–115.
25 Kniha Rožmberská. Ed. V. Brandl. Praha 1872, s. 68, čl. 125; Archiv český čili Staré 
písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích I. Ed. F. Palacký. Praha 
1840 (= AČ I), s. 467, čl. 125; Codex juris Bohemici II/2. Jus terrae atque jus curiae regiae saeculi 
XIV. Ed. H. Jireček. Pragae 1870 (= CJB II/2), s. 95, čl. 213.
26 Panoši jsou zmiňováni i v dalších článcích Rožmberské knihy. Kniha Rožmberská, s. 30, 
čl.7; s. 36, čl. 25. K jejich sociálnímu a právnímu postavení ve starší době chybí podrobnější 
studie. Pro pozdní středověk viz především M a c e k ,  Josef: Jagellonský věk v českých 
zemích (1471–1526) II. Šlechta. Praha 1994, s. 67–79; t ý ž :  Česká středověká šlechta. Praha 
1997, s. 55–56, 59–60. Ve vztahu k lennímu právu a královským lénům K o w a l e w s k i , 
Krzysztof: Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych Czechach. 
Warszawa 2009. Ke služebným vztahům viz alespoň Š i m ů n e k ,  Robert: Terminologie 
služebných vztahů v pozdně středověkých Čechách. Mediaevalia historica Bohemica 7, 2000, 
s. 175–190.
27 Srov. Š i m ů n e k ,  R.: Terminologie služebných vztahů v pozdně středověkých Čechách, 
s. 175–176.
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Násilné akce ze strany těchto „panošů“ byly z hlediska právní odpo-
vědnosti přičítány dané vrchnosti. Rožmberská kniha proto stanovila, že 
spáchá-li výše uvedené delikty v době příměří „panoš  “, má jeho „pán“, 
který byl žalován, zajistit, aby se tento panoš dostavil k zemskému soudu 
a tam se z obvinění očistil složením přísahy. V opačném případě musela 
žalobě čelit přímo daná vrchnost. Zároveň bylo stanoveno, že se pán může 
žalobě vyhnout v případě, kdy obviněná osoba přestala být jeho panošem 
ještě před uzavřením příměří („jeho panoše nenie dřéve přímiřie“) nebo 
kdy daný panoš nebyl jmenovitě do uzavřené dohody o příměří zahrnut, 
a příměří se na něj tedy nevztahovalo („die-li, že jeho nebral u přímiřie“). 
V obou případech musela žalovaná vrchnost dokázat uvedenou skutečnost 
složením vlastní přísahy.28

Nejstarší dochované české půhonné zemské desky z let 1316–1325 
obsahují zápisy řady žalob, které se týkají násilných vpádů na cizí statky 
spojených se způsobením škody. V některých případech vystupuje na ža-
lované straně několik osob z řad šlechty. Tato agenda však dosud nebyla 
podrobněji analyzována.29

O něco mladší právní kniha Ordo iudicii terrae (Řád práva zemského) 
ani stručný soubor převážně procesních pravidel zvaný Officium circa tabulas 
terrae neobsahují žádná speciální ustanovení, která by se vztahovala přímo 
k institutu odpovědi. V Ordo jsou v obecné trestněprávní rovině upraveny 
jen některé procesní otázky související se závažnými delikty (vražda, loupež, 
noční násilí, škoda na cizím majetku apod.).30 Institut svépomocného řešení 
sporů formou odpovědi přímo neupravuje ani návrh zákoníku Karla IV. 
Maiestas Carolina z padesátých let 14. století. Zákoník měl být vyhlášen 
po Karlově návratu z korunovační jízdy do Říma v roce 1355. Realizaci 
tohoto záměru však znemožnil nesouhlas představitelů české šlechty a Karel 
počátkem října 1355 prohlásil, že jediný rukopis zákoníku shořel, jeho text 
nebyl veřejně vyhlášen, a nikdy se tedy nestal závazným. Přes některé cizí 
právní prvky kodifikace v zásadě vycházela ze staršího českého zemského 
práva, ovšem s ohledem na suverenitu českých pánů ovládajících zemský 
soud bylo její prosazení obtížné a Karel IV. od svého úmyslu ustoupil.31

28 Kniha Rožmberská, s. 68, čl. 126; AČ I, s. 467, čl. 126; CJB II/2, s. 95, čl. 213. Srov. 
M a r k o v ,  Josef: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII.–XVII. století. Praha 
1967, s. 169–170.
29 Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum / Pozůstatky 
desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých I. Ed. J. Emler. Praha 1870 (= RTT I), 
s. 8–9, č. 16; s. 9, č. 18; s. 10, č. 21; atd.
30 CJB II/2, s. 198–283.
31 M e z n í k ,  Jaroslav: Odvolání Majestas Carolina. In: Polívka, Miloslav – Šmahel, 
František (edd.): In memoriam Josefa Macka. Praha 1996, s. 53–61. Nověji N o d l ,  Mar-
tin: Maiestas Carolina. Kritické postřehy k pramenům, vyhlášení a „odvolání“ Karlova zákoníku. 
Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s. 21–35; t ý ž :  Maiestas Carolina. In: Šmahel, 
František – Bobková, Lenka (edd.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha 
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Navrhovaný zákoník obsahuje sérii článků souvisejících se zemskou 
bezpečností, z nichž tři se týkají zákazu nezákonného spolčování šlechty 
a vzájemného napadání statků a v podstatě regulují charakter soukromých 
válek, aniž je zcela zakazují. Panovník v prvním z nich (článek 33) zakázal 
nezákonná spiknutí, spojenectví a svazy šlechty („conspirationes iniquas seu 
confederaciones illicitas“, respektive „nullam omnino conspiracionem, liguam 
seu confederacionem vel juracionem“), často stvrzené listinami a právy („cum 
literis et jure“), které vedly k vzájemným ozbrojeným konfliktům spojeným 
s násilím a škodami. Každý, kdo by se takového spolčení (jednoty) účastnil 
nebo je podporoval, propadal ve vztahu k panovníkově jurisdikci svým 
životem a majetkem. Navazující článek pak zakazoval pod stejným trestem 
jakákoliv spiknutí či různé formy dohod (spojené s účelovým shromáždě-
ním financí) mezi urozenými i neurozenými osobami za účelem dosažení 
smrti konkrétního člověka. 

Zvláštní článek byl věnován deliktu žhářství. Panovník zakázal, aby 
kdokoliv z pánů („baro“), sám nebo i prostřednictvím druhých osob, vpadl 
s korouhví (nebo i bez korouhve)32 a s ozbrojenou mocí na území jiného 
pána a částečně nebo úplně je vypálil. Ustanovení tak ze soukromých 
válek, které Maiestas přímo nezakazuje,33 vylučuje žhářství jako jejich 
nepřípustnou součást. Článek dodává, že škody způsobené žhářstvím 
mají být uhrazeny z majetku útočníka a jeho zbylá část má propadnout 
královské komoře.34

Žhářství bylo považováno již v raněstředověkých pramenech za jed-
nání způsobující závažnou újmu, a jeho použití bylo proto v rámci regulace 
soukromých konfliktů často zcela zapovězeno. Jeden z raných dokladů 
pochází i ze slovansko-byzantského prostředí, konkrétně z velkomorav-
ského zákoníku Zakonъ sudnyj ljudemъ, který v jednom článku stanoví 
hrdelní trest pro toho, kdo z nepřátelství nebo pro loupež majetku zapaluje 
obytné domy.35 

V rámci pozdějšího říšského zákonodárství se základním předpisem 
stalo nařízení proti žhářům Constitutio contra incendiarios, které v prosinci 
1186 vydal císař Fridrich I.36 Obsahuje také ustanovení, která se vztahují 

2012, s. 243–244; J a n i š o v á ,  Jana –  J a n i š ,  Dalibor: Moravská zemská zřízení 
a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století. Praha 2016, s. 46–48.
32 K roli korouhve viz P r i e t z e l ,  M.: Kriegführung im Mittelalter, s. 329–349; 
M a c e k ,  J.: Česká středověká šlechta, s. 43.
33 Mattias Fischer se naopak domnívá, že Karel v Maiestas institut násilné svépomoci zcela 
zakázal. Viz F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 55.
34 Maiestas Carolina. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von 
1355. Ed. B.-U. Hergemöller. München 1995, s. 104–108, čl. 33–35.
35 Magnae Moraviae fontes historici IV. Leges, textus iuridici. Edd. D. Bartoňková et R. Ve-
čerka. Praha 2013, s. 165–166, čl. 15.
36 Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum I. 
911–1197. Ed. L. Weiland. Hannover 1893 (= MGH, Const. I), s. 449–452, č. 318; H a g e -
n e d e r ,  Othmar: Der Mainzer Reichslandfriede (1235) und die Constitutio contra incendiarios 
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k podmínkám užití násilné svépomoci („Fehde“), a je zde poprvé zakotvena 
povinnost ohlásit nepřátelství („diffidatio“) tři dny předem prostřednictvím 
věrohodného posla.37 Stejné podmínky se objevují i v mohučském landfrý-
du císaře Fridricha II. z roku 1235. Institut Fehde je zde zakotven pouze 
jako subsidiární řešení v případě, že daný spor není možné vyřešit soudní 
cestou.38 Tento říšský landfrýd ovlivnil či se stal přímo právním vzorem 
pro řadu pozdějších předpisů ve střední Evropě. Zřetelným dokladem ta-
kové recepce je rakouský landfrýd Pax Austriaca z roku 1254, který vydal 
Přemysl Otakar II. Prvních dvanáct článků téměř doslova opakuje různá 
ustanovení z německé verze mohučského landfrýdu, přičemž hned druhý 
článek je téměř identický s ustanovením upravujícím podmínky vyhlášení 
nepřátelství („Widersage“).39 

Říšské předpisy

Z výše uvedeného je patrné, že ustanovení týkající se formálních as-
pektů vyhlášení nepřátelství byla v českých zemích známa pravděpodobně 
již ve 13. století. Zásadnější vliv na domácí poměry však měly říšské předpisy 
v čele s landfrýdy patrně až v následujícím století. Starší říšské zákonodárství 
ve své vladařské praxi pochopitelně plně využíval také Karel IV. V době 
vlády Lucemburků již žádný nový celoříšský landfrýd nevznikl a regulace 
bezpečnostních záležitostí, včetně institutu svépomoci, se přesunula do ob-
lasti teritoriálních, či dokonce jen lokálních landfrýdů a spolků.40 Karel IV. 
však úpravu soukromých konfliktů zařadil do Zlaté buly z roku 1356, která 
jinak obsahuje převážně „ústavní“ předpisy týkající se Svaté říše římské. 
Kapitola 17, nazvaná „De diffidacionibus“ (v německé verzi „Von wedir-
sagen“) stanoví obdobně jako citované starší říšské předpisy (z let 1186 

Friedrichs I. Barbarossa. In: Helmholz, Richard H. – Mikat, Paul – Müller, Jörg – Stolleis, 
Michael (edd.): Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag. 
Padernborn – München – Wien – Zürich 2000, s. 367–373.
37 MGH, Const. I, s. 451, č. 318, čl. 17; T e r h a r n ,  C.: Die Herforder Fehden im späten 
Mittelalter, s. 42; O p l l ,  Ferdinand: Fridrich Barbarossa. Císař a rytíř. Praha – Litomyšl 
2001, s. 171.
38 Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum II. 
1198–1272. Ed. L. Weiland. Hannover 1896 (= MGH, Const. II), s. 241–263, č. 196, čl. 6. 
Podobně již v landfrýdu římského krále Jindřicha (VII.) z roku 1234. Viz tamtéž, s. 428–429, 
č. 319, čl. 10. Srov. F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 33–43; 
W a d l e ,  E.: Landfrieden, Strafe, Recht, s. 116–117; P a t s c h o v s k y ,  A.: Fehde im 
Recht, s. 164–165.
39 MGH, Const. II, s. 605, č. 440, čl. 2; D o p s c h ,  Heinz: Landfrieden und Landesherr-
schaft. Beispiele aus dem Alpen- und Donauraum. In: Buschmann, Arno – Wadle, Elmar (edd.): 
Landfrieden. Anspruch und Wirklichkeit. Padernborn – München – Wien – Zürich 2002, 
s. 165–166.
40 Přehledně A n g e r m e i e r ,  H.: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittel-
alter, s. 174–317; F i s c h e r ,  Ernst: Die Landfriedensverfassung unter Karl IV. Göttingen 
1883.
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a 1235) povinnost veřejně („publice“) ohlásit nepřátelství („diffidacio“) tři 
dny předem, a to buď přímo dané osobě, nebo v místě, kde taková osoba 
bydlí. Toto otevřené vyhlášení nepřátelství muselo být případně prokaza-
telné svědectvím důvěryhodných osob („per testes idoneos“). Textace článku 
tak výslovně neuvádí, že je písemná forma odpovědi povinná. Teprve 
po řádném vyhlášení nepřátelství bylo možné statky protivníka napad-
nout žhářstvím, pleněním a loupežemi („per incendia, spolia vel rapinas“) 
bez toho, že by utrpěla čest útočníka. Porušení uvedených pravidel, tedy 
napadení protistrany bez formální odpovědi, bylo důvodem pro ztrátu cti 
(jako výrazně konstitutivního prvku integrity šlechtice) a daná osoba měla 
být jako zrádce („proditor“) potrestána jakýmkoliv soudem. V navazujícím 
ustanovení panovník zakázal všechny nespravedlivé války a spory („guerras 
et lites iniustas“), stejně jako páchání závažných deliktů v podobě žhářství, 
plenění a loupeží či neoprávněné vybírání cel a poplatků.41 

Ve Zlaté bule jsou kromě citovaného ustanovení obsaženy ještě další 
články, které se vztahují ke sledované problematice odpovědi a landfrýdů. 
Týkají se ochrany (doprovodu) kurfiřtů (článek 1), odpovědi leníků proti 
jejich bývalým lenním pánům (článek 14) či spiklenectví a nezákonných 
spolků (články 15 a 24). Posledně uvedená ustanovení představují jistou 
paralelu k citovaným předpisům z textu Maiestas Carolina.42

Vzhledem k zařazení předmětného článku 17 do Zlaté buly měla 
mít uvedená úprava institutu odpovědi (Fehde) celoříšskou platnost, 
a přinejmenším formálně se tak vztahovala i na země České koruny, 
jejíž obyvatelé jinak byli podle kapitoly 8 vyloučeni z jurisdikce soudů 
ve Svaté říši římské. Znění článku 17 nevychází přímo ze starších úprav 
a bylo textováno s ohledem na stávající praxi a záměr panovníka přímo 
pro Zlatou bulu. Oproti ustanovení v mohučském landfrýdu není nijak 
zmíněna subsidiarita svépomocného řešení formou Fehde, tedy nutnost 
hledat spravedlnost nejprve soudní cestou. Uplatnění svépomoci tak bylo 
při dodržení formálních náležitostí relativně neomezené.43 Pravděpodobně 
šlo o snahu Karla IV. stanovit v případě svépomocného řešení konfliktů 
jakési právní „minimum“, které mělo být i ve zcela vyhrocených konflik-
tech dodrženo.44 Původní idea subsidiárního využití institutu však nebyla 

41 Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum XI. 
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1354–1356. Ed. W. D. 
Fritz. Weimar 1978–1992 (= MGH, Const. XI), s. 605–606, kap. XVII. Srov. F i s c h e r , 
M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 44–46.
42 MGH, Const. XI, s. 564–575, kap. I; s. 598–601, kap. XIV–XV; s. 616–621, kap. 24. 
Srov. F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 43.
43 MGH, Const. XI, s. 588–589, kap. XVIII; F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und 
„Ewiger Landfriede“, s. 43–58; Z e u m e r ,  Karl: Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. I. 
Entstehung und Bedeutung der Goldenen Bulle. Weimar 1908, s. 80–81; W o l f ,  Armin: Das 
„Kaiserliche Rechtbuch“ Karls IV. (sogenannte Goldene Bulle). Ius Commune 2, 1969, s. 1–32; 
S p ě v á č e k ,  Jiří: Karel IV. Život a dílo (1316–1378). Praha 1980, s. 244–245.
44 Ustanovení Zlaté buly tedy nemuselo být nutně úplnou rezignací na snahu o omezení 
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opuštěna, a proto se v landfrýdu určeném pro území Frank a Bavorska, který 
Karel IV. vydal o dva roky později (1358), znovu objevuje povinnost hledat 
spravedlnost nejprve před panovníkem či jeho úředníky. Pokusy o soudní 
řešení sporů před použitím násilné svépomoci však byly ve 14. a 15. století 
v praxi spíše výjimečné.45 

Právní úprava institutu násilné svépomoci se tak v době vlády 
Karla IV. a jeho syna Václava IV. opakovaně objevovala na teritoriální 
úrovni zejména v landfrýdech. Římský a český král Václav IV. usiloval 
od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let o uzavření nového říšského 
landfrýdu. Jeho snahy vyvrcholily v květnu 1389, kdy byl na říšském sněmu 
v Chebu ujednán na dobu šesti let landfrýd, jehož členy se stala říšská 
knížata i města. Obsáhlá ustanovení zakotvila princip rozhodčího řízení 
realizovaného prostřednictvím zvláštního devítičlenného sboru. V otázce 
násilné svépomoci zakazovala neoprávněné, tedy patrně formálně neplatné 
vyhlášení nepřátelství („unrecht widersagen“) a současně zapovídala některá 
násilná jednání, jako byly loupeže, vraždy, žhářství a zajímání. Po vzoru 
starších landfrýdů zde byla zahrnuta ochrana některých míst a osob (kos-
tely, hřbitovy, cesty; duchovní, sedláci či poutníci). Lze dodat, že význam 
tohoto landfrýdu však byl jen krátkodobý.46 Snahy o skutečnou regulaci 
institutu násilné svépomoci (Fehde) na říšské úrovni došly naplnění až 
vydáním tzv. věčného landfrýdu v roce 1495, který obsahoval jeho úplný 
zákaz. Prosazení tohoto zákazu však v praxi naráželo na četné obtíže.47

Právní úprava institutu násilné svépomoci obsažená v celoříšských 
i teritoriálních pramenech, zejména v landfrýdech, nepochybně nejpozději 
od poloviny 14. století ovlivňovala poměry v českých zemích. Recepce 
formálních pravidel pravděpodobně odpovídala i soudobé praxi. Proble-
matika použití násilné svépomoci se tak objevuje v nejstarších známých 
landfrýdech, které jsou spojeny s moravským prostředím a které zněním 
svých ustanovení i použitou terminologií odpovídají soudobým landfrýdům 
ze Svaté říše římské. Institut odpovědi nabyl v českých zemích na významu 
v období kolem přelomu 14. a 15. století v souvislosti se spory Václava IV. 
se šlechtickou opozicí i konflikty mezi Lucemburky, které na Moravě pře-
rostly v domácí válku.

násilné svépomoci (Fehde), která se podle Mattiase G. Fischera z nutnosti stala téměř rov-
nocennou alternativou pro soudní řešení sporů. F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und 
„Ewiger Landfriede“, s. 57.
45 F i s c h e r ,  E.: Die Landfriedensverfassung unter Karl IV., s. 105–106, č. 1, čl. 1; 
F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 49–56.
46 Deutsche Reichstagakten unter König Wenzel II. (1388–1397). Ed. J. Weizsäcker. München 
1874, s. 157–167, č. 72; A n g e r m e i e r ,  H.: Königtum und Landfriede im deutschen 
Spätmittelalter, s. 288–290. K souvislostem viz S p ě v á č e k ,  J.: Václav IV., s. 194–195. 
Nověji B o b k o v á ,  Lenka –  B a r t l o v á ,  Milena: Velké dějiny zemí Koruny čes-
ké IVb. 1310–1402. Praha – Litomyšl 2003, s. 288–298, 320–326.
47 K této problematice viz W a d l e ,  E.: Landfrieden, Strafe, Recht, s. 183–196. Obsáhle 
F i s c h e r ,  M. G.: Reichsreform und „Ewiger Landfriede“, s. 66–241.
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Landfrýdy, mandáty a soudní nálezy

Nejstarší známý moravský landfrýd (zemský mír), vyhlášený 15. září 
1387, měl podobu nařízení („ein gemein gesecz und ordnung“), které se 
souhlasem šlechty a měst vydal moravský markrabě Jošt.48 Hlavní ustano-
vení zakazovalo, aby kdokoliv na Moravě jinému odpovídal („widersagen“) 
a dopouštěl se násilných jednání neboli bral, loupil, zajímal či pálil („ne-
men, rauben, vahen odir brennen“). Landfrýd tedy úplně zapovídal násilnou 
svépomoc. Své případné nároky vůči jiné osobě měl každý uplatnit podle 
zemského práva před zeměpánem, zemskými úředníky a přísedícími, 
tj. před zemským soudem. Každý, kdo by uvedený zákaz porušil a někomu 
odpověděl či se dopustil uvedených skutků, měl být považován za zločince 
a psance a měl být stíhán ze strany šlechty i královských měst. 

Obdobné ustanovení, ovšem zpřesněné podrobnější úpravou, se ob-
jevuje také v následujícím landfrýdu, který byl uzavřen patrně v roce 1396, 
a to již v podobě smlouvy mezi markrabaty Joštem a Prokopem, olomouc-
kým biskupem a moravskými pány.49 Landfrýd zakázal všem, kteří měli 
na Moravě statky nebo byli v zemi usedlí, aby vzájemné spory řešili for-
mou odpovědi („entsagung“) či jiným násilným způsobem. Podobně jako 
v předchozím případě landfrýd zapověděl všechna závažná jednání, jako 
bylo loupení, zajímání či žhářství. Spory měly být řešeny před zemským 
soudem, v případě manů olomouckého biskupství před manským soudem. 
V rámci dokazování hrálo roli svědectví dvou nebo tří pánů, případně 
příslušníků nižší šlechty, a to s ohledem na příslušnost pachatele. Méně zá-
važné delikty bylo možné dobrovolně odškodnit bez závažnějšího postihu, 
bez ohledu na to, zda byly spáchány po předchozí odpovědi či bez ní („in 
einer entsagunge oder one entsagunge“). Články landfrýdu podmínky násilné 
svépomoci blíže nespecifikují, neboť ustanovení směřují k její eliminaci.

Podobný obsah měl pravděpodobně nedochovaný landfrýd patrně 
z roku 140550 a řada článků přešla také do česky psaného landfrýdu 
z roku 1412. Ustanovení týkající se odpovědi však převzata nebyla a první 

48 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XI. (1375–1390). Ed. V. Brandl. Brünn 1885 
(= CDM XI), s. 395–396, č. 451. Neúplný německý text se dochoval v jedné brněnské městské 
knize pod titulem Statutum de profugis. Jde s největší pravděpodobností o výtah z původní 
listiny s datem 15. září 1387, vydané velmi pravděpodobně v Brně, jak ukazuje Joštův itinerář. 
B a l e t k a ,  Tomáš: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375–1411). 
Sborník archivních prací 46, 1996, s. 507. O landfrýdu stručně pojednala S l e z á k o v á , 
Veronika: Počátky a vývoj nejstarších moravských landfrýdů z let 1387, 1396, 1405 a 1412. 
Časopis Matice moravské 120, 2001, s. 316–317.
49 CDM XI, s. 446–450, č. 529; S l e z á k o v á ,  V.: Počátky a vývoj nejstarších mo-
ravských landfrýdů z let 1387, 1396, 1405 a 1412, s. 317–330; J a n i š ,  Dalibor: K úloze 
institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku. (Vznik a vývoj landfrýdů 
a role panovníka). Folia historica Bohemica 25, 2010, s. 14–15.
50 Srov. M e z n í k ,  J.: Lucemburská Morava, s. 294–295; S l e z á k o v á ,  V.: 
Počátky a vývoj nejstarších moravských landfrýdů z let 1387, 1396, 1405 a 1412, s. 330–331. 
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článek pouze poměrně obecně zakazuje násilné konflikty s tím, že spory 
mají být řešeny před zemským soudem. Ty, jež by přesáhly hranice země, 
měly být předloženy k projednání zeměpánovi či zemskému hejtmanovi 
a moravským pánům. Závěr daného článku potom stanovil, že každý, kdo 
by daná pravidla porušil, „které války činil, nebo kterú mocí v zemi jímal nebo 
bral nebo jeho bezprávně dobyl  “, měl být považován za „zemského zhúbce“ a po-
trestán zeměpánem, zemským hejtmanem a pány, tedy fakticky zemským 
soudem.51 Samotná odpověď tak přímo zakázána nebyla, byť se do jisté 
míry může skrývat za výrazem válka (formálně vyhlášená nepřátelství jsou 
označována jako otvořitá válka, tj. veřejně vyhlášená válka).52 Uzavření 
landfrýdu tedy představovalo okamžik, kdy všechny ozbrojené konflikty 
měly skončit a odkdy případné spory měly být řešeny soudní cestou. Lze 
předpokládat, že užít násilné svépomoci bylo možné jen v případech, kdy 
takový postup selhal a kdy nebylo možné zajistit vyřešení daného sporu 
smírnou cestou.

Tyto formulace byly převzaty také do moravských landfrýdů z let 
1421 a 1434.53 Následující landfrýd z roku 1440 obsahoval jen obecné 
formulace týkající se „jednoty“ moravských stavů v době interregna. Po-
dobně „úmluva“ z roku 1456 obecně zapovídala násilí a „svévolné války“ 
a přikazovala, aby spory byly řešeny „právem“, tedy soudní cestou, anebo 
„po dobrých lidech“, což znamená formou rozhodčího řízení.54 Institut 
odpovědi je zmíněn v landfrýdu z července 1477, který uzavíral období 
ničivých česko-uherských válek. Obsahuje ustanovení týkající se všeobecné 
povinnosti pronásledovat zemské nepřátele („výbojníci, lúpežníci a všeliací 
zhúbce“) a zákazu je podporovat. Každý, kdo by tato pravidla porušil, měl být 
považován za „rušitele pokoje“ a mohlo být proti němu vojensky zakročeno 
ze strany zemského hejtmana a jeho služebníků. Ti zároveň podle „staro-
dávnýho obyčeje a práva i tohoto našeho svolení  “ (tj. landfrýdu) nebyli povinni 
vyhlásit takové osobě formálně nepřátelství doručením „odpovědného listu“ 
a takový postup neměl být nijak na úkor jejich cti. Stejné pravidlo platilo 
i pro příslušníky moravských stavů z řad šlechty a měst, kteří rovněž mohli 

51 Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrab-
ství Moravského sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Ed. 
K. J. Demuth. Brno 1858, s. 29–30; Moravský zemský archiv (= MZA) v Brně, A 1 Stavovské 
listiny, inv. č. 314.
52 Srov. například nález z roku 1407: „ponvadž v otvořité válce před lantfridem bral jemu 
podlé pána svého“. Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. Ed. V. Brandl. 
Brunae 1872, s. 208, č. 137.
53 MZA v Brně, A 1, inv. č. 318, 326; Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I. 
Ed. F. Kameníček. In: Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané 
z archivů domácích i cizích X. Praha 1890, s. 246–254, č. 5–6; J a n i š ,  D.: K úloze institutu 
landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku, s. 15–16.
54 MZA v Brně, A 1, inv. č. 332; G 1 Bočkova sbírka, inv. č. 707; Jednání sněmovní a ve-
řejná v Markrabství moravském I, s. 256–258, č. 12; s. 269–271, č. 23; J a n i š ,  D.: K úloze 
institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku, s. 17–18.
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proti takovým osobám zasáhnout „bez odpovědí“ s tím, že „to nižádnému, ani 
jeho služebníkóm cti nemá škoditi“. Z těchto ustanovení nepřímo vyplývá, že 
institut odpovědi jako formalizovaného vyhlášení nepřátelství byl platnou 
součástí moravského zemského práva, jeho použití se ale nevztahovalo 
na válečné akce proti zemským škůdcům, kteří svojí činností porušovali 
právo a fakticky byli považováni za bezectné.55 

Podobně jako starší landfrýdy také zemský mír z roku 1477 v úvodu 
obsahuje ustanovení zakazující násilné řešení sporů („jeden na druhého 
nemá mocí sahati“), neboť ty měly být vždy předloženy k projednání hejt-
manovi a pánům, tedy zemskému soudu. Toto základní pravidlo obsažené 
v landfrýdech však bylo limitováno skutečností, že zasedání zemského 
soudu byla v průběhu 15. století opakovaně přerušována na řadu let a také 
platnost landfrýdů byla v této době vázána jen na poměrně malý počet 
let.56 O necelý rok později byl v souvislosti s mírovými smlouvami mezi 
Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem uzavřen landfrýd nový. 
Byl formálně zakotven ve dvou samostatných listinách, ovšem ta, která 
obsahovala příslušné „artykule“, se nedochovala.57 Lze předpokládat, že její 
obsah se shodoval s následujícím landfrýdem z června 1484, jehož textace 
se stala závazná pro všechny následující moravské landfrýdy z let 1496, 
1505, 1516, 1530, 1567, 1579 a 1608. Shodný byl pravděpodobně i dnes 
neznámý text landfrýdu z roku 1620, který fakticky zůstal ve formě návrhu.58 
Tento nový landfrýdní formulář institut odpovědi nijak nezmiňuje, pouze 
v úvodu po vzoru starších landfrýdů shodnou formulací zakazuje násilné 
řešení sporů, neboť ty měly být předloženy zemskému soudu. Formální 
vyhlášení nepřátelství není také nijak zmíněno v souvislosti s povinností 
stíhat a zajímat zemské škůdce. Vzhledem ke skutečnosti, že normativní 
prameny moravského zemského práva v podobě Tovačovské knihy i poz-
dějších tištěných zemských zřízení institut odpovědi zakotvují za určitých 
podmínek jako legální prostředek, nelze ustanovení landfrýdů v žádném 
případě interpretovat jako jeho absolutní zákaz.

V rámci českého zemského práva vstupuje institut násilné svépomoci 
do mluvy pramenů také v době kolem přelomu 14. a 15. století. Konflikty 

55 Š v á b e n s k ý ,  Mojmír: Nové moravské landfrídy. Brno v minulosti a dnes 7, 1965, 
s. 226; J a n i š ,  D.: K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu no-
vověku, s. 18.
56 Srov. J a n i š ,  Dalibor: „Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena“. Moravský zemský 
soud v poděbradské době. In: Šandera, Martin – Beran, Zdeněk et al.: Poděbradská éra v zemích 
České koruny. Praha 2016, s. 142–150.
57 Š v á b e n s k ý ,  M.: Nové moravské landfrídy, s. 228–229; J a n i š ,  D.: K úloze 
institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku, s. 18–19.
58 Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích 
i cizích V. Ed. F. Palacký. Praha 1862 (= AČ V), s. 414–418, č. 30. Odkazy na další landfrýdy 
přinášejí J a n i š ,  D.: K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu 
novověku, s. 19–26; J a n i š o v á ,  J. – J a n i š ,  D.: Moravská zemská zřízení a kodifikace 
zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století, s. 100–110.
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krále Václava IV. se šlechtickou opozicí byly spojeny se zápasem uvnitř 
samotné lucemburské dynastie. Na počátku února 1402 byla uzavřena 
dohoda mezi Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem týkající se úpravy 
mocenských poměrů v zemi.59 V souvislosti s tím zasedl 18. února zemský 
soud, jehož složení bylo rozšířeno o další pány a významné duchovní. Vý-
sledné usnesení (nález) zakazovalo domácím obyvatelům účast na válkách 
proti České koruně a zahrnovalo ustanovení týkající se zemské bezpečnos-
ti – stíhání zemských škůdců a zákaz je podporovat. Závěrečná formule 
usnesení zapovídala všechny další násilné činy („všecko násilé, odpovědi, 
stráže i všecky nátisky“), přičemž neměla hrát žádný význam skutečnost, 
zda předtím došlo či nedošlo k formálnímu vyhlášení nepřátelství („buď 
odpovědí, neb neodpovědí  “). Porušení těchto ustanovení bylo trestáno ztrátou 
majetku a prohlášením delikventů za psance.60 Usnesení opakovalo několik 
požadavků, které opoziční panská jednota předložila králi v květnu 1395. 
Již tehdy se mezi články objevilo ustanovení požadující zákaz vzájemného 
napadání či obsazování statků bez ohledu na případné formální vyhlášení 
nepřátelství.61 Články usnesení z roku 1402 zařadil do své právní knihy 
také nejvyšší zemský sudí Ondřej z Dubé.62 

Ochrana zemského míru se stala obsahem jednání českého zemského 
soudu i v následujících letech. V prosinci 1404 soud přijal nález týkající 
se obchodu s kradenými a ve válce získanými věcmi i obnovy činnosti po-
pravců.63 Počátkem ledna 1405 jmenoval král Václav v jedenácti českých 
krajích popravce z řad předních představitelů české šlechty a v příslušných 
dekretech vyhlásil citované nálezy z let 1402 a 1404. Současně jmenovitě 
vyzval královská města, aby byla popravcům v jejich činnosti nápomocna.64 

Panovník v téže době využil v boji proti zemským škůdcům také insti-
tut krajského landfrýdu. Již v prosinci 1399 nařídil šlechtě, duchovenstvu 

59 S p ě v á č e k ,  J.: Václav IV., s. 334–336.
60 RTT I, s. 594–595; Č o r n e j ,  Petr: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402–1437. 
Praha – Litomyšl 2000, s. 73.
61 AČ I, s. 57; S p ě v á č e k ,  J.: Václav IV., s. 245–248; B o b k o v á ,  L. – 
B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí Koruny české IVb, s. 357–358.
62 Nejvyššího sudího království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká. Ed. F. Čáda. Praha 
1930, s. 162–165, čl. 106–111.
63 Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum / Pozůstatky 
desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých II. Ed. J. Emler. Praha 1872 (= RTT II), 
s. 10; S p ě v á č e k ,  J.: Václav IV., s. 357. K úřadu popravců viz R a u s c h e r ,  Ru-
dolf: Ku vzniku popravců a opravců. In: Ksiźga pamiatkowa ku czci prof. Wł. Abrahama. Lwów 
1930, s. 11–21; t ý ž :  Příspěvek k dějinám krajských popravců v zemích českých. Časopis pro 
právní a státní vědu 25, 1942, s. 256–268; M a r e š o v á ,  Milena: Příspěvek k dějinám 
krajských popravců v předhusitských Čechách. In: Sborník prací členů Socialistického svazu 
mládeže Státního ústředního archivu v Praze II/1. Praha 1989, s. 5–41.
64 Archiv Koruny české V. Katalog listin z let 1378–1437. Ed. A. Haas. Praha 1947, s. 103–115, 
č. 164–183; Codex juris municipalis regni Bohemiae II. Privilegia královských měst venkovských 
z let 1225–1419. Ed. J. Čelakovský. Praha 1895 (= CIM II), s. 1000–1010, č. 771–780; 
S p ě v á č e k ,  J.: Václav IV., s. 358–359; Č o r n e j ,  P.: Velké dějiny zemí Koruny 
české V, s. 78.
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a městům ze žateckého kraje, aby uzavřely jednotu za účelem vzájemné 
pomoci a postihu zemských škůdců. Na podzim 1405 Václav IV. přikázal, 
aby zde byl uzavřen landfrýd na dobu dvou let.65 Nedatovaný text landfrýdu 
(asi z přelomu let 1405 a 1406) v podobě smlouvy stavů žateckého kraje 
se dochoval ve formulářové sbírce s písemnostmi Václava IV. Obsahuje 
obvyklá ustanovení týkající se stíhání zemských škůdců a zákazu je pod-
porovat na území kraje a dále obecně zapovídá násilná jednání.66

Obdobně se dochoval mandát Václava IV. z března 1415. Jeho pro-
střednictvím král přikázal světským i duchovním vrchnostem v žateckém 
kraji uzavřít úmluvu („jednotu“), která je v textu označována také jako 
landfrid. Neúplně dochovaný česky psaný text obsahuje řadu ustanovení 
týkajících se zajištění zemské bezpečnosti (stíhání zemských škůdců a zá-
kaz je podporovat). Jeden z článků výslovně zakázal loupežné přepady 
a řešení sporů formou odpovědi či vůbec násilím („aby ižádný v tomto 
žateckém kraji na žádného nestrahoval  67 ani kto komu odpoviedal, ani kto 
na koho mocí sahal  “).68 

Významnou úlohu plnil landfrýd také v plzeňském kraji, kde byl 
uzavřen na počátku roku 1417. Jeho znění však není známo. V říjnu 1420 
plzeňský „lantfridus“ potvrdil král Zikmund a jeho členům výslovně přiznal 
určitá práva. Spojenectví stavů plzeňského kraje bylo znovu upevněno 
„úmluvou“ uzavřenou v říjnu 1426. Členové spolku se měli vyvarovat řešení 
vzájemných sporů násilnou cestou a na území kraje měli dbát o bezpeč-
nost.69 Ustanovení o odpovědi však chybí – její úplné vyloučení postrádalo 
v běhu válečných let fakticky smysl, neboť byla legálním východiskem 
pro případnou válku. Podobně se zákaz odpovědi neobjevuje v usnesení 

65 CIM II, s. 932–934, č. 722; s. 1010, č. 781; s. 1020–1023, č. 789–790; Codex Přemy-
slaeus. Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und 
nach 1400. Ed. I. Hlaváček. Praha 2013, s. 134–135, č. 210. O počátcích landfrýdů v Čechách 
nověji pojednal B e r a n ,  Zdeněk: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Snahy o zajiš-
tění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti. České Budějovice 2014, s. 44–47. 
Ze starších prací viz zejména H l a v á č e k ,  Ivan: Žatecký landfríd Václava IV. z března 
r. 1415. In: Smutná, Kateřina (ed.): Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Brno 
2000, s. 100–101.
66 Text otiskl H l a v á č e k ,  Ivan: Studie k diplomatice Václava IV. (VII. Dvě formulá-
řové sbírky s Václavovými písemnostmi). Sborník archivních prací 13, 1963, s. 160–161. Srov. 
navazující opatření krále Václava z března 1406 in CIM II, s. 1028–1030, č. 794. Landfrýd 
ve svém přehledu nezmiňuje B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, s. 47.
67 Sloveso strahovati znamená střežit, hlídat a přeneseně přepadnout (ze zálohy). Srov. 
heslo strahovati in Vokabulář webový. Verze 0.4.2. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk 
český AV ČR, v. v. i. [online]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz [cit. 25. 6. 2017].
68 Edici textu viz in H l a v á č e k ,  I.: Žatecký landfríd Václava IV. z března r. 1415, 
s. 103–105.
69 CIM II, s. 1160–1162, č. 860; Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I. 
1300–1450. Ed. J. Strnad. Plzeň 1891, s. 289–290, č. 257; s. 301–302, č. 267; Archiv český čili 
Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích III. Ed. F. Palacký. 
Praha 1844 (= AČ III), s. 259–261, č. 37; B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České 
koruny, s. 47–48, 62–64.
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svatohavelského sněmu z roku 1423 či ve zdických úmluvách z následují-
cího roku. Obsahují jen ustanovení směřující proti jevům, které ozbrojené 
konflikty provázely: „strahovanie, lúpežové i bezprávie všelikteraké i jímanie“.70

Uzavření kompaktát a znovupřijetí Zikmunda na český trůn v létě 
1436 otevřelo cestu k obnově chodu českého zemského soudu a úřadů. 
První jednání o „poválečném“ uspořádání země proběhla za účasti zástupců 
všech stran ještě v témže roce na svatováclavském sněmu. V lednu 1437 
po sedmnácti letech znovu zasedl zemský soud a současně bylo přijato 
několik obecných nálezů týkajících se restituce neoprávněně obsazených 
statků a zákazu jednání spojených s válkou („holdy“, „šacuňky“).71 Všechny 
spory měly být řešeny jen před zemským soudem a bylo zakázáno užívat 
násilí: „[…] aby ižádný jeden na druhého mocí nesahal, než hleděl tiem právem, 
jakož jest usazeno a z starodávna držáno.“72

Významným dokumentem pro otázku zemské bezpečnosti v Českém 
království se stal tzv. mírný list, přijatý na zemském sněmu v Praze dne 
29. ledna 1440, tedy po smrti krále Albrechta Habsburského. Byl výsledkem 
dohody českých stavů, sněmovním usnesením, a to s celozemskou platnos-
tí, a jeho hlavním cílem bylo zastavit všechny ozbrojené konflikty (záští) 
v zemi a nastolit mír. Text však neobsahuje normativní ustanovení typická 
pro landfrýdy, s nimiž jej nelze ztotožňovat – spíše jej můžeme zařadit 
k dohodám o příměří. Ustanovení týkající se propuštění vězňů rozlišuje 
„obecné záštie“ a „zvláštnie záštie“. Obecné záští patrně zahrnovalo konflik-
ty mezi jednotlivými mocenskými uskupeními v rámci celého Českého 
království – v tomto případě měli být zajatci propuštěni po přijetí nového 
panovníka –, zatímco zvláštní záští souviselo s konflikty mezi jednotlivci – 
zajatci měli být propuštěni po vzájemném narovnání obou znepřátelených 
stran prostřednictvím třetích osob.73 Podle závěrečného článku mírného 
listu byl také zastaven chod českého zemského soudu. Důvody byly pravdě-
podobně především politické, neboť zemské úřady byly obsazeny straníky 
zesnulého krále Albrechta.74 Starý letopis k tomu poznamenává, že „páni 

70 AČ III, s. 240–245, č. 31; s. 248–251, č. 33. K souvislostem viz Č o r n e j ,  P.: 
Velké dějiny zemí Koruny české V, s. 331–340; B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České 
koruny, s. 64–65.
71 K holdům a šacování viz U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 97–100, 
kde jsou holdy (jednorázové nebo pravidelné dávky a platy nuceně odváděné poddanými 
cizí vrchnosti) poněkud zjednodušeně spojovány s institutem odpovědi. Listinný materiál 
týkající se holdů přináší Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů 
domácích i cizích IV. Ed. F. Palacký. Praha 1846 (= AČ IV), s. 165–172.
72 RTT II, s. 150–151; Č o r n e j ,  P.: Velké dějiny zemí Koruny české V, s. 644–645.
73 AČ I, s. 245–249, č. 1; U r b á n e k ,  Rudolf: České dějiny III. Věk poděbradský 1. 
Praha 1915, s. 468–472. Nověji Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí 
Koruny české VI, s. 58–61; B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, s. 79–81; 
Š a n d e r a ,  Martin: Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce. Praha 2011, 
s. 70–74.
74 U r b á n e k ,  R.: České dějiny III/1, s. 469–470. Nověji B e r a n ,  Z.: Válka a násilí 
jako sociální kód české pozdně středověké šlechty, s. 335.
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beze všie potřeby stavili sú práva zemská“ a přerušení činnosti soudu bylo 
zejména na úkor „zemanóm“. Vedle zmíněných politických důvodů však 
zásadní roli hrál fakt, že řádný chod zemského soudu a obsazení úřadů se 
vázaly k moci panovníka (král byl součástí zemského soudu). Královský 
trůn však byl uprázdněn a země byla navíc bez dědice – Ladislav, jehož 
dědická práva byla ale následně zpochybněna, se narodil až koncem února. 
Výslovně to také připomíná mírný list: „[…] poňavadž krále nemáme […].“75 
Případné spory tak bylo možné řešit pouze v rámci rozhodčího řízení nebo 
před orgány landfrýdů.

Mírný list se stal podkladem pro vznik krajských landfrýdů (není 
však jasné, zda pokryly celé České království). Některé starší landfrýdy, 
jako byl plzeňský či žatecký, si udržely svůj význam i nadále, byť k jejich 
fungování máme jen nemnoho zpráv.76 Dochované texty tří krajských land-
frýdů z období interregna obsahují, podobně jako starší české a moravské 
landfrýdy, ustanovení týkající se stíhání zemských škůdců a rušitelů míru. 
Vzájemné spory mezi členy landfrýdu měly být řešeny pouze soudní cestou 
v právním okruhu, kam sporné strany spadaly, nebo před orgány landfrý-
du – hejtmanem a radou. Tuto skutečnost zdůrazňuje také starý letopis.77 
Podle příslušného článku boleslavského a východočeského landfrýdu bylo 
zakázáno použít násilí, včetně institutu odpovědi (boleslavský: „aby žádný 
na druhého mocí nesahal ani jemu odpovídal  “; východočeský: „aby žádný jeden 
na druhého mocí nesahal ani jemu odpoviedal, ani naň strahoval  “).78 Litomě-
řický landfrýd, dochovaný v německém znění, však zákaz odpovědi přímo 
neobsahuje, podobně jako ostatní krajské landfrýdy jen obecně zakazuje 
násilné řešení sporů a obsahuje předpisy týkající se stíhání rušitelů zem-
ského míru.79 Všechny zmiňované landfrýdy zahrnují zvláštní ustanovení 
zakazující a trestající žhářství, které bylo tradičně vnímáno jako závažné 
deliktní jednání. Zřetelně to také dokládá rozhodnutí českého zemského 
soudu z ledna 1437: „Item o ohni v této zemi, aby žádný svévolně nepúštěl.“80 

75 Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527 čili pokračování v kronikách Přibíka Pulkavy 
a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané. Ed. F. Palacký. In: Dílo Františka Palackého II. 
Ed. J. Charvát. Praha 1941, s. 111; AČ I, s. 248, č. 1, čl. 14.
76 O krajských landfrýdech nověji pojednal B e r a n ,  Zdeněk: Boleslavský landfrýd 
1440–1453. Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. České Budějovice 2011, s. 33n; 
t ý ž :  Čáslavský landfrýd 1440 až 1453. Východočeské listy historické 25, 2008, s. 79–103; 
Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI, s. 60–63. Ze 
starších prací viz zejména U r b á n e k ,  R.: České dějiny III/1, s. 482–491.
77 Staří letopisové čeští, s. 111: „a tak uložili, aby jeden na druhého mocí nesahal, než aby 
jemu práv byl před hajtmanem toho lantfridu a jeho raddú. A tak sobě v krajích nedali zjevně hubiti 
a lúpiti leč krádežem, a i nad těmi hned mštěno, kdež se doptali“; s. 129.
78 AČ I, s. 249–254, č. 2, čl. 2; s. 254–263, č. 3, čl. 10; B e r a n ,  Z.: Boleslavský landfrýd 
1440–1453, s. 37.
79 Codex diplomaticus Lusatiae superioris IV. 1437–1457. Ed. R. Jecht. Görlitz 1911–1927, 
s. 147–151; B e r a n ,  Zdeněk –  V o j t í š k o v á ,  Jana: Landfrýdní spolek stavů 
litoměřického kraje z roku 1440. Sborník archivních prací 63, 2013, s. 303–333.
80 RTT II, s. 151.
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Období čtyřicátých let 15. století bylo v Čechách spojeno s četnými nepokoji 
a ozbrojenými akcemi proti zemským škůdcům, často v režii jednotlivých 
landfrýdních svazů.

Odpovědné listy a dohody o příměří

Polarizaci mocenských sil v zemi umocnil vznik poděbradské (1448) 
a následně strakonické jednoty (1449).81 Na přelomu dubna a května 1450 
mezi nimi vypukla válka. Její průběh a složení obou stran dokládá docho-
vaná početná série odpovědných listů. Členové jednot do ozbrojeného 
konfliktu vstupovali jako jednotlivci s odkazem na své „spolujednotníky“ 
a nepřátelství vyhlašovali („odpovídali“) jmenovitě konkrétní protistraně 
s případným zahrnutím jejích služebníků, pomocníků (tj. spojenců) a pod-
daných. Strakonická jednota vytvořila pro své stoupence formulář odpověd-
ného listu určeného Jiřímu z Poděbrad a jeho služebníkům a poddaným.82 

Větší množství originálů odpovědných listů dochovaných v rožmber-
ském archivu ukazuje způsob formální komunikace v době války. Formou 
odpovědi do konfliktu vstupovali hlavní aktéři obou stran, přičemž jejich 
listy často obsahovaly vedle samotného vyhlášení nepřátelství i určité 
„politické“ zdůvodnění. Samostatnými listy vyhlašovali nepřátelství i jed-
notliví spojenci a služebníci z řad (nižší) šlechty, kteří výslovně odkazovali 
na skutečnost, že stojí v závislém poměru k určitému pánovi. V odpo-
vědných listech je často vedle sebe uvedeno i několik spoluvydavatelů. 
Dochované originály dokládají, že odpovědné listy měly formu papírové 
listiny s přitištěnou pečetí vydavatele. Způsob doručování odpovědných 
listů není z originálů zřejmý, lze ale zmínit, že dorzální strany neobsahují 
žádné adresy.83 

Konflikt mezi jednotami skončil v červnu 1450, kdy byla uzavřena 
obsáhlá „smlúva o záštie, nechuti a nesnáze“, přičemž spory měly být vyřešeny 
formou rozhodčího řízení prostřednictvím ubrmanů. V rámci příměří bylo 
veškeré násilné jednání (loupeže, krádeže a žhářství) zakázáno a krimina-
lizováno, a nebylo tedy považováno za součást řádně vyhlášeného nepřá-
telství. Konečné řešení sporů pak bylo projednáno na svatokateřinském 

81 Přehledně Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI, 
s. 96–100, 104–107; U r b á n e k ,  Rudolf: České dějiny III. Věk poděbradský 2. Praha 
1918, s. 428–459. Dále zejména B o u b í n ,  Jaroslav: Vznik panských jednot. Mediaevalia 
historica Bohemica 1, 1991, s. 217–230.
82 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV. 1449–1462. Edd. B. Rynešová a J. Pelikán. 
Praha 1954 (= LL IV), s. 187–188, č. 249.
83 Odpovědné listy, často jen formou regestu, jsou zpřístupněny zejména in LL IV, 
s. 200–235, č. 270–341 (zde i jiné písemnosti). Originály jsou uloženy in Státní oblastní archiv 
(= SOA) v Třeboni, oddělení Třeboň, Historica Třeboň 1216–1659 (1696), sg. 1280, 1281, 
1282, 1284, 1287, 1288 a další. V souvislosti s problematikou odpovědných listů odkazuji 
na připravovanou studii.
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zemském sněmu na přelomu let 1450 a 1451. Obě strany se přihlásily 
k mírnému listu i krajským landfrýdům. Sněm přijal také několik ustano-
vení týkajících se zemské bezpečnosti, jež navazovala na předchozí úmluvu 
o příměří. Soudy s trestní (hrdelní) pravomocí („popravy“) měly jako běžné 
delikty stíhat loupeže, krádeže, výboje a žhářství.84

Landfrýdní smlouvy měly být závazné až do přijetí nového panovní-
ka a jejich platnost měla skončit tři měsíce po jeho korunovaci.85 V praxi 
to znamenalo, že landfrýdy formálně platily do konce ledna 1454, neboť 
Ladislav byl korunován na konci října 1453. Již v listopadu 1453 zem-
ský sněm podnikl kroky k obnově činnosti zemského soudu. Jeho první 
zasedání se uskutečnilo v březnu následujícího roku. Sněmovní usnesení 
zakazovalo řešit spory násilnou cestou a odkazovalo k autoritě zemského 
soudu („aby žádný jeden na druhého mocí nesahal obyčejem žádným, ale aby 
sebe hleděli řádem a právem, jakož na to sluší, poněvádž práva zemská každému 
již propuštěna jsú“). Přijata byla řada bezpečnostních opatření, mezi nimi 
i opětovně zdůrazněný zákaz žhářství.86 Institut odpovědi ve sněmovním 
usnesení není zmíněn, je ale zřejmé, že zákaz soukromých nepřátelství 
zakotvený v některých zmiňovaných krajských landfrýdech platil pocho-
pitelně i po obnově řádného chodu zemského soudnictví.

Vyhlašování nepřátelství formou odpovědi se opět ve větší míře 
objevilo v době tzv. druhé husitské války v letech 1467–1471.87 Válku 
formálně zahájily dva přípisy krále Jiřího z Poděbrad z 20. dubna 1467 
adresované Zdeňkovi ze Šternberka a Burianovi z Gutštejna. Formulací však 
nešlo o typické odpovědné listy, neboť král oba šlechtice vinil z porušení 
zemského práva a z titulu své vladařské moci je chtěl „trestati“. Šlechtici 
i města na obou stranách se do konfliktu zapojovali formou odpovědných 
listů, jejichž forma a obsah v zásadě kopírují starší praxi ze čtyřicátých let.88 

84 Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i ci-
zích II. Ed. F. Palacký. Praha 1842 (= AČ II), s. 287–295, č. 48–49.
85 AČ I, s. 254, čl. 16 a další texty; B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, 
s. 101.
86 AČ IV, s. 419–423, č. 4. K soudu viz RTT II, s. 245; Č o r n e j ,  P. –  B a r t -
l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI, s. 116; J u r o k ,  Jiří: Proměny zemského 
soudu v době lucemburské a poděbradské. K návaznosti zelenohorské jednoty na panské odboje proti 
králi Václavu IV. In: Šandera, Martin – Beran, Zdeněk et al.: Poděbradská éra v zemích České 
koruny. Praha 2016, s. 138.
87 O konfliktu přehledně pojednali Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké 
dějiny zemí Koruny české VI, s. 241–272. Nověji též K a l o u s ,  Antonín: Matyáš Korvín 
(1443–1490). Uherský a český král. České Budějovice 2009, s. 126–145; Č o r n e j ,  Petr: 
Jednání v Polné. (Kapitolka z dějin tzv. druhé husitské války). In: týž: Světla a stíny husitství. 
(Události – osobnosti – texty – tradice). Výbor z úvah a studií. Praha 2012, s. 286–296. 
O odpovědných listech ze sedmdesátých let 15. století nověji pojednal B o u k a l ,  Jan: 
Opovědní list budějovického a plzeňského hejtmana Jana Planknara z Kynšperka městu Cheb 
z roku 1478. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 54, 2017, s. 36–40.
88 AČ IV, s. 139–140, č. 28–29. Odpovědné listy a související písemnosti viz in AČ I, 
s. 230, č. 6; AČ IV, s. 124–127, č. 17–19; s. 140–141, č. 30–31; AČ V, s. 295–296, č. 40–41; 
Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích VII. 
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Některé odpovědné listy obsahují i obšírnou kritiku politického postoje 
protistrany. Příkladem může být list ze začátku května 1467, kterým vy-
hlásil nepřátelství „někdy králi českému“ (sesazenému papežem) Jindřich 
z Hradce. Válka se přenesla také na Moravu. Pozoruhodným dokladem je 
odpovědný list Ctibora Tovačovského z Cimburka z července 1467 adre-
sovaný olomouckému biskupu Tasovi z Boskovic, kterým pisatel apeluje 
na jeho věrnost králi.89 

Po smrti krále Jiřího v březnu 1471 byly v některých krajích Čech 
uzavřeny nové krajské landfrýdy, avšak ty měly být po volbě Vladislava 
Jagellonského českým králem zrušeny.90 Na sjezdu konaném v červnu 
1472 v Německém Brodě se straníci obou panovníků, Vladislava i Matyáše, 
dohodli na příměří, které mělo trvat až do května následujícího roku. Byla 
přijata série opatření reagujících na předchozí válečné události a zajišťují-
cích obnovu bezpečnosti v zemi (mimo jiné policejní ustanovení týkající 
se postihu „zlodějů“, „povalečů“ a „lúpežníků“). Usnesení zakazovalo vést 
na celém území České koruny „válku“ a řešit spory násilnou cestou („ižádný 
jeden na druhého nemají mocí na se sahati“). Případné sporné nároky stran 
(typicky náhrada škody či majetkové restituce), které mohly mít svůj původ 
i v době před uzavřením příměří, měly být řešeny před „najvyššími oprávci“, 
jmenovanými pro jednotlivé korunní země. Oprávci byli jmenováni také 
pro jednotlivé kraje v Čechách a na Moravě. Nešlo však o pouhé rozhodce, 
ale náležela jim také pravomoc předvolat formou obeslání osoby, které po-
rušovaly příměří, a udělit jim pokyny, jejichž plnění mělo vést k zachování 
míru. Všichni účastníci příměří byli povinni společně vojensky postupovat 
proti rušiteli, který by se nechtěl rozhodnutí „oprávců“ podvolit.91 Oprávci se 
tak svou rolí rozhodců fakticky shodovali s tzv. ubrmany, což bylo obecné 
označení pro arbitry ve sporech různé povahy. Na rozdíl od ubrmanů však 
oprávci disponovali exekutivními pravomocemi. V souvislosti s uzavíráním 
příměří či ukončením nepřátelství mezi jednotlivými šlechtici i celými šlech-
tickými skupinami se již ve třicátých letech 15. století často objevovaly oba 
termíny a někdy vystupovaly jako synonyma (označení oprávce však bylo 
vyhrazeno jen pro spory plynoucí ze šlechtických záští).92

Ed. J. Kalousek. Praha 1887 (= AČ VII), s. 276–277, č. 126; s. 283, č. 139; Království dvojího 
lidu. České dějiny let 1436–1526 v soudobé korespondenci. Ed. P. Čornej. Praha 1989, s. 161–163, 
č. 73–74; SOA v Třeboni, oddělení Třeboň, Historica Třeboň, sg. 1960, 1964, 1970, 1979, 
1979a, 1983, 1985, 1988, 1995, 1997, 1998, 2005, 2014–2016, 2026, 2100, 2101, 2111a, 
2111b, 2112–2116.
89 AČ VII, s. 276–277, č. 126; Království dvojího lidu, s. 166–175, č. 77–79.
90 AČ V, s. 318, č. 9; AČ IV, s. 448, č. 10. Srov. B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích 
České koruny, s. 112–113.
91 AČ IV, s. 459–460, č. 13. O policejních ustanoveních nověji pojednal K r e u z , 
Petr: Zemské policejní předpisy v Českém království ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století. 
In: Šandera, Martin – Beran, Zdeněk et al.: Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha 
2016, s. 116–117.
92 K termínům viz U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 104–110; 



257

O D P O V Ě Ď  ( Z Á Š T Í ) …

Dochované smlouvy o příměří, uzavírané mezi jednotlivci i většími 
mocensko-politickými uskupeními, tak vedle odpovědných listů dokládají 
formální pravidla spojená s nepřátelstvím a vedením války. Jmenované 
typy písemností však objasňují především zahájení a ukončení daných 
konfliktů s tím, že smlouvy o příměří často obsahují podrobná ustanovení 
policejního charakteru (tím se blíží obsahu landfrýdů). Jen výjimečně jsou 
dochovány prameny, které objasňují i pravidla spojená se samotným prů-
během války. V tomto směru výjimečnou písemností je dohoda uzavřená 
mezi moravskokrumlovským hejtmanem Divišem z Přehořova a městem 
Brnem z října 1428, která v osmi bodech upravuje pravidla vedení „rytířské 
války“, zahrnující mimo jiné ustanovení o ochraně poddaných a vinohra-
dů.93 Pravidla týkající se průběhu války (včetně ochrany určitých skupin 
obyvatelstva a majetku) či uzavřeného příměří tak patrně měla obecně 
akceptovanou zvykovou podobu, která se v průběhu „válečného“ 15. století 
stále vyvíjela a byla zachycena v některých soudobých vojenských řádech.94 
Dodržování pravidel v praxi však mělo výrazně smluvní ráz a bylo podmí-
něno uzavřením konkrétní dohody, jež jejich rozsah a obsah specifikovala. 
Pouze část pravidel platila ex lege, jak zřetelně ukázalo jedno z usnesení 
benešovského sněmu.

Zemský sněm konaný v Benešově v květnu 1473 prodloužil příměří 
uzavřené mezi přívrženci obou českých panovníků o další rok. Sněmovní 
usnesení obsahuje, podobně jako závěry sněmu z roku 1472, obsáhlá usta-
novení týkající se podmínek příměří a bezpečnosti v zemi. Jeden z článků 
se dotýká výslovně problematiky odpovědi. Bylo nařízeno, aby „žádný 
žádnému neodpovídal, ani na druhého kterú mocí sahal  “. V případě, že by 
ale někdo chtěl vyhlásit jinému nepřátelství, musel tak učinit ve lhůtě tří 
dnů předem a odpovědný list musel být doručen „tomu každému do domu 
neb na zámek jeho, kdež dvorem svým obývá“. Nedodržení podmínek řádné 
odpovědi mělo vést ke ztrátě „cti a viery, a více aby nikdy k ní nebyl navrácen, 
ani k žádnému právu“.95

E l b e l ,  P.: Pravé, věrné a křesťanské příměřie…, s. 89–90, č. 6 („sme sobě volili toho přímě-
řie oprávce a ubrmany“); s. 92–93, č. 8; s. 95–96, č. 11; s. 99–100, č. 14; AČ II, s. 271, č. 40 
(„naše dva ubrmany a opravce “); AČ V, s. 313, č. 3; AČ III, s. 252–254, č. 34; s. 27–28, č. 40.
93 Text otiskl nověji E l b e l ,  P.: Pravé, věrné a křesťanské příměřie…, s. 32–33; s. 85–86, 
č. 3. Srov. V á l k a ,  Josef: Husitství na Moravě. Náboženská snášenlivost. Jan Amos Komenský. 
Brno 2005, s. 106–107.
94 Srov. T o m a n ,  Hugo: Husitské válečnictví z doby Žižkovy a Prokopovy. Příspěvek 
k dějinám vzdělanosti české v XV. století na základě zkoumání míst i pramenů. Praha 1898, s. 25–26, 
35–42, 59–73, 422–427; Staročeské vojenské řády. Ed. F. Svejkovský a J. Durdík. Praha 1952, 
s. 36–53.
95 AČ IV, s. 465–469, č. 15; Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí 
Koruny české VI, s. 419–420.
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Tovačovská kniha, sněmovní usnesení a zemská zřízení

Okolnosti vzniku benešovského usnesení objasnil ve své právní 
knize z osmdesátých let 15. století moravský zemský hejtman Ctibor To-
vačovský z Cimburka.96 Institutu odpovědi věnuje Tovačovská kniha dvě 
kapitoly. V první z nich autor zmiňuje, že k četným „odpovědím“ a „válkám“ 
docházelo v době hejtmanství jeho otce, tedy ve čtyřicátých letech, dále 
v souvislosti s válkou mezi králem Jiřím a šlechtickou opozicí na konci 
šedesátých let a znovu pak v době konfliktu mezi Matyášem Korvínem 
a Vladislavem Jagellonským o Českou korunu. Podle Ctibora Tovačovského 
neměl průběh starších záští žádná pevná pravidla, a to zejména v otázce 
řádného vyhlášení nepřátelství. Protivníci prý obvykle přistupovali k ná-
silným činům proti nepříteli bezprostředně po doručení zvláštního listu, 
kterým vyhlašovali nepřátelství. Často tyto listy nebyly doručeny řádně či 
dokonce nebyly doručovány vůbec: „[…] mnozí, stojíc v zálohách, posielali 
jednoho k bráně a listy odpovědné povrhúc krávy zajímali; někteří v ploty listy 
u zámkuov strkali a někteří prvé brali, než odpovídali.“ Nejasná pravidla 
spojená zejména se způsobem doručování odpovědných listů proto byla 
upřesněna na zemském sněmu v Benešově, jehož usnesení byla schválena 
také moravským sněmem koncem června 1473 v Brně. Podle poznámky 
Ctibora Tovačovského uvedené usnesení týkající se odpovědi mělo být 
platné v celé České koruně („všie Koruny obecní svolenie jest se stalo“), neboť 
v Benešově byli přítomni zástupci korunních zemí.97 

V druhé kapitole, nazvané „Odpověď nepřátelská“, Ctibor Tovačov-
ský uvedl základní pravidla řádného vyhlášení nepřátelství. Podmínkou 
bylo vyhotovení zvláštního listu a jeho řádné doručení na sídlo protivníka 
(„jmá jemu odpověď zjevnú a psanú poslati tu na ten zámek, kdež jeho obecné 
obydlé jest“). List měl být „nešen svobodně a svobodně dodán“ přímo osobě 
protivníka nebo jeho úředníku, přičemž osoba doručující list nesměla být 
napadena či zajata. Dále byla stanovena lhůta tří dnů po doručení odpo-
vědi („po podánie toho listu až do dne třetieho a toho slunce západu“), během 
níž se obě strany nesměly nijak napadnout. Ta, která by toto pravidlo 
porušila, měla být považována „za člověka nehodného a za zrádného beze cti 
navrácení  “ a mohla být takto protistranou i označována, aniž by šlo o útok 
proti cti.98 Zahájení války bez řádné odpovědi či v době třídenní ochranné 

96 Nověji J a n i š ,  Dalibor: Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského 
zemského práva v pozdním středověku. In: Nodl, Martin – Węcowski, Piotr et al.: Právní kultura 
středověku. Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVII), s. 147–164.
97 Kniha Tovačovská, s. 118; AČ V, s. 369–371, č. 6; Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á , 
M.: Velké dějiny zemí Koruny české VI, s. 419.
98 Kniha Tovačovská, s. 118.
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lhůty tak bylo považováno za protiprávní a případné násilné jednání bylo 
posuzováno jako delikt.99

Otázka lhůty pro vyhlášení nepřátelství a způsob doručení odpověd-
ného listu se v pramenech týkajících se záští objevuje již od třicátých let 
15. století. Dohody o příměří, kterým byla nedávno věnována v literatuře 
větší pozornost, obsahují ustanovení, která se týkají možného zrušení 
příměří z rozhodnutí některé ze stran. Také v těchto případech byly tedy 
formální náležitosti dány dohodou stran ve smlouvě o příměří; zjevně 
však reflektovaly určitá obecná pravidla. Nepřátelství mohlo být obnove-
no až po uplynutí určité lhůty (v rozsahu jednoho až čtyř týdnů) s tím, 
že příslušný „list otevřený  “ měl být doručen poslem (případně „po panoši 
dobrém“) na stanovené místo.100

Důležitým prvkem institutu odpovědi bylo tzv. ohrazení cti, které však 
obsahují jen některé odpovědné listy ze čtyřicátých let a z doby druhé 
husitské války (typicky ve znění: „[…] vystřiehám se a svú čest tiemto listem 
ohrazuji“).101 Osoba vyhlašující válku si touto výhradou chránila svoji čest 
s tím, že násilné skutky učiněné proti nepříteli a jeho spojencům po řádné 
odpovědi nemohou být považovány za deliktní, tedy nečestné jednání, ale 
jsou součástí legálně vedené války.102 

Obsáhlé sněmovní usnesení přijaté na svatováclavském sněmu v Praze 
roku 1479 v návaznosti na olomoucké mírové smlouvy se svým obsahem 
blížilo pozdějším zemským policejním řádům. V obecné rovině zakázalo 
řešit spory násilnou cestou („žádný jeden na druhého mocí aby nesahal  “), 
stejně jako uzavírat jednoty a spojenectví („aby […] žádných zápisuov, 
závazkuov a punktuov nedělali“) a odkázalo na autoritu zemského práva.103

Úprava podmínek odpovědi přijatá na benešovském sněmu se stala 
výchozí pro obě zemská práva. V rámci českého zemského práva byla v po-
změněné textaci zařazena do Vladislavského zemského zřízení z roku 1500, 
které obsahuje dva články k dané problematice. První z nich byl součástí 
již tzv. Zůstání prešpurského z roku 1499, tedy dohody českých stavů s pa-
novníkem o podobě zamýšlené kodifikace.104 Článek s rubrikou „O cti 

99 Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. (Edice rokové knihy zemského hejtmana 
Václava z Ludanic z let 1541–1556). Ed. J. Janišová. Brno 2007, s. 129.
100 E l b e l ,  P.: Pravé, věrné a křesťanské příměřie…, s. 89–90, č. 6; s. 90–91, č. 7; 
s. 92–93, č. 8; s. 93–94, č. 10; s. 99–100, č. 14; s. 103–104, č. 17; Jednání sněmovní a veřejná 
v Markrabství moravském I, s. 263, č. 16 (1445).
101 SOA v Třeboni, oddělení Třeboň, Historica Třeboň, sg. 1985.
102 Srov. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 128–130. K roli cti ve vztahu 
k válce viz Království dvojího lidu, s. 195–196, č. 93. Mylný výklad o úloze cti v této souvislosti 
podal U r f u s ,  V.: „Záští“ v Čechách v polovině 15. století, s. 96.
103 AČ IV, s. 496–500, č. 23; Č o r n e j ,  P. –  B a r t l o v á ,  M.: Velké dějiny zemí 
Koruny české VI, s. 440–442; K r e u z ,  P.: Zemské policejní předpisy v Českém království 
ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století, s. 117–119. O jednání zemského sněmu v poslední 
třetině 15. století pojednal obsáhle P e l a n t ,  Jan: České zemské sněmy v létech 1471–1500. 
Sborník archivních prací 31, 1981, s. 340–417.
104 Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, s. 43–46; RTT II, s. 511–524.
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ztracenie“ definoval delikt tzv. moci proti právu, tedy jednání směřující 
proti právnímu řádu v době míru, kdy fungovalo soudnictví.105 Tento 
delikt, obecně zmiňovaný již ve starších usneseních, zahrnoval jak násilné 
svépomocné jednání proti majetku v době, „když práva jdú“, tak i delikt 
žhářství a útok ze zálohy („stráž“). V daném případě pak nebylo rozhodující, 
zda došlo k formálnímu vyhlášení nepřátelství: „[…] ktož by komu statek 
bral v odpovědi neb bez odpovědi mocí a násilím.“ Institut odpovědi tak byl 
v době míru a chodu práva („v mierné a pokojné zemi za řádu a za práv“) 
kriminalizován, neboť všechny spory měly být řešeny cestou práva. Trestem 
za spáchání deliktu moci byla konfiskace statků ve prospěch panovníka 
a prohlášení viníka za psance. Článek ve Vladislavském zemském zřízení 
obsahuje také úpravu problematiky ústního vyhlášení nepřátelství zvláštní 
formulí („Měj na mě péči […]“) a upřesnění procesních pravidel týkajících 
se projednávání deliktu moci.106

Problematice vyhlášení nepřátelství (ozbrojené svépomoci) je ve Vla-
dislavském zemském zřízení věnován ještě jeden článek, který svým obsahem 
navazuje na benešovské usnesení. V jeho úvodu je znovu zdůrazněno, že 
institutu odpovědi je možné využít pouze tehdy, když v zemi propukla válka 
a spory není možné řešit cestou práva. Případná eskalace násilí („nesnáze 
a války“) měla být regulována uvedenými pravidly (doručení listu do síd-
la protistrany, ochranná lhůta tří dnů). Článek ve zřízení také upřesňuje 
personální rozsah vyhlášeného nepřátelství. Pokud byli do vyhlašované 
odpovědi vedle protivníka výslovně zahrnuti i jeho služebníci a poddaní, 
mohli se vedle svého pána účastnit všech vojenských akcí bez toho, že by 
sami museli nepřátelství vyhlásit („vedlé pána svého cožkoli počínati budú, 
mohú bez odpovědi k nim se mieti jako k nepřieteli odpovědnému, neb jest jim 
odpověděl  “). Jejich pán jim měl skutečnost, že byli do odpovědi zahrnuti, 
neprodleně oznámit. V případě vyhlášení nepřátelství „pánu toliko samé-
mu“ se mohli konfliktu bez samostatného vyhlášení nepřátelství účasnit 
jen jeho služebníci, „kteří u toho pána v službě jsú“, a dále jeho poddaní.107 
Poněkud nejasný rozdíl mezi oběma situacemi se týkal především služeb-
níků (zpravidla z řad nižší služebné šlechty), kteří mohli na straně daného 
pána vystupovat v konkrétním konfliktu. V případě odpovědi adresované 
pouze určitému šlechtici totiž museli všichni jeho služebníci, kteří nebyli 
v daném okamžiku v jeho službách, sami vyhotovit odpovědný list, pokud 
chtěli ve válce stát na jeho straně.

Vladislavské zemské zřízení tak obsahuje výraznou eliminaci institutu 
odpovědi pouze pro dobu, kdy nebylo možné spory řešit soudní cestou. 

105 K deliktu moci (s některými problematickými závěry) viz M a l ý ,  Karel: Delikty 
moci a odboje v díle Všehrdově a zemském právu 15. a 16. století. Právněhistorické studie 7, 1961, 
s. 283–286.
106 Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, s. 219–220, čl. 428.
107 Tamtéž, s. 221–222, čl. 430.
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Přísná ustanovení směřovala především proti činnosti odpovědnických 
a škůdcovských družin. Tato uskupení se stavěla zejména proti královským 
městům a v řadě případů byla organizována a vedena příslušníky nižší 
šlechty, často za „tiché“ podpory významných pánů.108 Využila při tom 
soupeření mezi českou šlechtou a královskými městy v době mezi vydá-
ním Vladislavského zemského zřízení a uzavřením Svatováclavské smlouvy 
v roce 1517.109 Činnost odpovědnických družin však pokračovala až do dva-
cátých, respektive třicátých let 16. století, kdy proti nim ostře zakročil nový 
panovník Ferdinand I.110

Na neutěšenou situaci v zemi reagovali král Vladislav a české stavy 
v roce 1506 uzavřením landfrýdu, jehož znění ale není známo. Byl konci-
pován jako celozemský s tím, že se k němu přihlašovaly stavy podle jed-
notlivých krajů. V nich byli voleni jako výkonné orgány oprávci a rady.111 
V srpnu 1507 král znovu landfrýd formálně potvrdil a připojil se ke snaze 
stavů zajistit v zemi bezpečnost.112 Reakcí na špatné bezpečnostní poměry 
v zemi bylo mimo jiné vydání zemského policejního řádu tiskem, a to patrně 
v roce 1508. Text obsahuje starší policejní předpisy z let 1492 a 1494.113 

Právní úprava týkající se dané problematiky byla aktuálním tématem 
i sněmovní politiky. V srpnu 1508 byla na sněmu upravena podoba zemské 
i krajské správy a pro krajské hejtmany byla vydána obšírná instrukce týka-
jící se jejich pravomocí v otázkách zemské bezpečnosti. Králem ustanovení 
zemští správci informovali krajské hejtmany mimo jiné o zákazu odpovědí 
s tím, že „každý ten, kdož odpovie, jsa obyvatel této země, pod řádem a právem, 
že jest odsúzen cti, hrdla a statku a jmá býti jako psanec“ podle platné úpravy, 
tedy především Vladislavského zemského zřízení.114 Postup proti zemským 
nepřátelům dokládá i usnesení zemského sněmu, který se konal v Praze 
od poloviny října 1510.115 Pozvání adresované stavům prácheňského kraje 
z 6. září 1510 obsahuje jednotlivé body, o kterých měl sněm jednat. Na prv-
ním místě je uvedeno rozmáhající se odpovědnictví, které ohrožovalo celou 

108 K tomu obsáhle J á n s k ý ,  J.: Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních 
Čechách v letech 1514–1534, s. 63–135; t ý ž :  Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích, rod 
erbu berana. Domažlice 2013, s. 257–264. Viz také literaturu uvedenou v pozn. 3.
109 Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, s. 51–84.
110 Viz J á n s k ý ,  J.: Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách 
v letech 1514–1534, s. 120–126.
111 Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích 
i cizích VI. Ed. F. Palacký. Praha 1872 (= AČ VI), s. 340–341, č. 63; s. 342–343, č. 65. Srov. 
B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, s. 130, který v této souvislosti uvažuje 
o krajských landfrýdech.
112 AČ VI, s. 349–350, č. 70.
113 O tom nověji pojednal K r e u z ,  P.: Zemské policejní předpisy v Českém království 
ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století, s. 120–123; Vladislavské zřízení zemské a navazující 
prameny, s. 259–263, čl. 558–562, 564–570.
114 AČ VI, s. 379–391, č. 91–93; s. 393–394, č. 95.
115 Srov. M u ž í k ,  Zdeněk: Český zemský sněm v letech 1500–1526. Diplomová práce 
na FF UK. Praha 2011, s. 61, 71, 97.
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zemi: „[…] poněvádž někteří svévolní a všeteční lidé králi [jeho milos]ti, pánu 
naše[m]u, a tomuto krá[lovstv]ie jsú odpověděli, na řád a na zřiezenie zemské 
se neohlédajíc.“116 Sněmovní usnesení do stíhání odpovědníků zapojilo kraj-
ské hejtmany a ti proti nim měli postupovat s využitím krajské hotovosti. 
Hejtmani měli informovat také nejvyššího purkrabího pražského, který při 
dobývání sídla daného odpovědníka mohl využít i královské, respektive 
zemské vojsko. Sněmovní usnesení obsahuje řadu dalších pravidel týkají-
cích se stíhání daného odpovědníka, ke kterému měly všechny vrchnosti 
přistupovat „jako k zhúbci zemskému“.117 Tato úprava tak koresponduje s ob-
sahem citovaných zemských policejních řádů z let 1492, 1494 a 1508 (?) 
i samotného Vladislavského zemského zřízení.

Vývoj bezpečnostních poměrů v prvních desetiletích 16. století se 
odrazil i v nové redakci českého zemského zřízení, která byla sestavena 
za osobní účasti Ferdinanda I. a vydána v roce 1530.118 Zemské zřízení 
institut odpovědi jako svépomocné řešení sporů zcela zakázalo. Pokud ně-
kdo odpověděl králi, zemi či někomu ze stavů, měli proti němu postupovat 
krajští hejtmané podle pravidel týkajících se stíhání „nepřátel a zemských 
zhúbců“ a zakazujících jejich podporování.119 Termín odpovědník se tak 
fakticky stal synonymem pro označení tohoto typu zločinců, narušujících 
bezpečnost a mír v zemi, a takto je používán i v pozdějších pramenech 
českého zemského práva. Problematika bezpečnosti a pořádku v zemi byla 
aktuální i ve třicátých letech 16. století, a úprava zahrnutá v zemském zří-
zení byla proto v roce 1533 doplněna novým policejním řádem, který byl 
vydán tiskem pod názvem Vo odpovědnících a zhoubcích Království českého 
artykulové z starého i z nového zřízení i z předešlých sněmův vybraní.120 Důvody 
vydání tohoto předpisu úzce souvisely právě s činností odpovědníků, kteří 
ohrožovali pořádek v zemi, jak dokládá úvod textu: „Poněvádž tohoto času 
vodpovědníci krále jeho milosti, pána našeho milostivé[h]o, a Království tohoto 
českého zhoubce sú nastali.“ Znění jednotlivých článků, které vycházejí ze 
starších předpisů, pak dokládá, že označení rušitelů zemské bezpečnosti 
byla fakticky synonymy: „odpovědníci a nepřátelé  “; „nepřátelé a zhúbci 
zemští  “; „zjevní zhoubce a zločinci  “.121 Zákaz využití institutu odpovědi 
a stíhání odpovědníků podle stávajících policejních pravidel týkajících 
se bezpečnosti v zemi obsahují i česká zemská zřízení z let 1549 a 1564, 

116 SOA v Třeboni, oddělení Třeboň, Historica Třeboň, sg. 3551.
117 Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, s. 377.
118 J a n i š o v á ,  J. – J a n i š ,  D.: Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského 
práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století, s. 58–59.
119 Codex juris bohemici IV/1/1. Jura et constitutiones regni Bohemiae saeculi XVI. Edd. J. Ji-
reček et H. Jireček. Pragae 1882 (= CJB IV/1/1), s. 63, čl. 170; s. 66, čl. 176; s. 68, čl. 181; 
s. 70, čl. 186.
120 Národní knihovna České republiky (= NK), sg. 65 E 2326. Edice Sněmy české od lé-
ta 1526 až po naši dobu I. 1526–1545. Praha 1877, s. 368–375.
121 NK, sg. 65 E 2326, p. 1–26.
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která se v některých případech vrací k úpravě obsažené ve Vladislavském 
zemském zřízení, ale do zřízení z roku 1530 nepřevzaté.122

V rámci moravského zemského práva po roce 1500 bylo normativní 
zakotvení institutu odpovědi poněkud odlišné. Problematika odpovědi se 
objevuje v usnesení zemského sněmu konaného v Olomouci v srpnu 1508. 
Je zde upravena pravomoc krajských hejtmanů stíhat „lotry“ a základní 
pravidla týkající se vyhlášení nepřátelství, tedy odpovědi, jejíž užití není 
nijak zakázáno. Stručně jsou zde zachyceny podstatné náležitosti: ohrazení 
cti, ochranná lhůta tří dnů a uvedení jména osoby vyhlašující nepřátelství. 
Ten, kdo by tato pravidla nedodržel, měl být považován „za zrádce a za ne-
šlechetného člověka“; sankce tak směřovala proti jeho cti, a nepřímo tedy 
k jeho právnímu postavení.123 

Podrobnější ustanovení věnované odpovědi bylo zařazeno do obsáh-
lého usnesení olomouckého sněmu z června 1511. Toto znění pak s určitými 
úpravami převzalo i usnesení zemského sněmu konaného v Olomouci 
v lednu 1516, které bylo zařazeno do prvního tištěného moravského zem-
ského zřízení z roku 1516. Textace daného ustanovení vychází z citovaného 
článku Vladislavského zemského zřízení „O cti ztracenie“. Jeho znění však 
bylo zkráceno a upraveno do výstižnější podoby s ohledem na moravské 
poměry. Jde tak o doklad recepce mezi oběma zemskými právy.124

Příslušný článek ve zřízení z roku 1516 stanovil, že pokud někdo 
jinému „odpověděl  “ formou otevřeného listu v době míru, kdy fungoval 
zemský soud, a následně „v té odpovědi nic neučinil  “ (tj. fakticky nezahájil 
proti protistraně válku), měl být potrestán ztrátou „cti a hrdla“ a prohlášen 
za psance.125 Původní textace v usnesení z roku 1511 potom stanovila 
následky ztráty cti – již ji nebylo možné žádným způsobem obnovit. Daná 
osoba (šlechtic) pozbyla své příslušnosti k šlechtickému stavu, včetně způ-
sobilosti žalovat či být žalována na jakémkoliv soudě v zemi, a nemohla 
již vkládat do zemských desk. Nikdo se s ní nesměl stýkat, neboť byla 
„zrádcem“.126

Usnesení z roku 1511, stejně jako zřízení z roku 1516 potom zakazo-
vala ústní podobu odpovědi – pokud někdo vyhlásil druhému nepřátelství 
touto formou a fakticky zahájil válku („v té odpovědi jemu co učinil  “), měl 
být považován za „zrádce“ a mělo být proti němu postupováno stejně jako 

122 CJB IV/1/1, s. 145, čl. A 24; s. 337, čl. R 17; s. 338, čl. R 19; s. 383–393, čl. T 20–T 39; 
Nová redakce zemského zřízení Království českého z posledních let před českým povstáním. Ed. 
J. Glücklich. Brno 1936, s. 13–14, čl. A 16; s. 249–253, čl. K 41–K 50; s. 261–274, čl. L 1–L 20; 
s. 403–409, čl. R 8–R 17.
123 Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I, s. 337, č. 91.
124 Tamtéž, s. 344, č. 94, čl. 5–6; MZA v Brně, G 10 Sbírka rukopisů zemského archivu, 
sg. 231, Usnesení moravského zemského sněmu 1493–1599, f. 12r–v; Vladislavské zřízení 
zemské a navazující prameny, s. 219–220, čl. 428.
125 J a n i š o v á ,  Jana – J a n i š ,  Dalibor: Zemské zřízení Markrabství moravského 
z roku 1516. (Počátky kodifikace zemského práva na Moravě). Olomouc 2013, s. 112–113, čl. 23.
126 Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I, s. 344, č. 94, čl. 5.
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v předchozím případě. Protistrana neměla ústní odpověď přijmout, a po-
važovat ji tedy za řádné vyhlášení nepřátelství.127

Zemské zřízení z roku 1516 pak doplnilo ještě ustanovení představující 
fakticky třetí možnost, tedy situaci, kdy se někdo bez formálního vyhlášení 
nepřátelství dopouštěl násilí na statcích protistrany („by koho jímal, jemu 
bral aneb škodu činil  “). Také v tomto případě měl být dotyčný považován 
za „zrádce“.128 Zvláštní ustanovení se pak týká „pomocníků“, tedy dalších osob, 
které stály na straně toho, kdo vyhlašoval nepřátelství. Také ony musely být 
jmenovitě uvedeny v odpovědném listu nebo vyhotovit vlastní odpovědný 
list. Pokud takový „pomocník“ zavázal „slibem“ (nějakým závazkem) třetí 
osoby a sám nebyl jmenovitě uveden v odpovědném listu, nemělo být ne-
plnění daného závazku těmto třetím osobám na újmu jejich cti.129 Usnesení 
z roku 1511, podobně jako starší obsáhlý dokument z roku 1505 (Zřízení 
zemské o honění nepřátel a odpovědníkův), dokládá, že i v moravském zemském 
právu se termín odpovědník stal označením pro osoby, které ohrožovaly 
zemskou bezpečnost („odpovědník neb zhúbce zemský“).130

Vznik nového usnesení o odpovědi z roku 1511 objasňuje tzv. Drnov-
ská kniha, která představuje novou redakci Tovačovské knihy. K původnímu 
textu Ctibora Tovačovského připojil Ctibor Drnovský z Drnovic vysvětlení: 
„Ale však sou již všickni obyvatelé země moravské za panování krále Vladislava 
a krále Ludvíka syna jeho, jich milostí, s vůlí jich milostí jiné a nové zřízení 
učinili v této zemi o odpovědi i o jiné věci, a to z hodných příčin; neb sou se skrze 
to netrefné a neslušné věci dály […].“ Drnovský také upozornil na závažnost 
možného potrestání: „[…] prvé, než co počneš, vyptej se na to, aby se sám 
o statek, o čest i o hrdlo nepřipravil.“131

127 J a n i š o v á ,  J. – J a n i š ,  D.: Zemské zřízení Markrabství moravského z ro-
ku 1516, s. 112, čl. 23.1; Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I, s. 344, č. 94, 
čl. 5.
128 J a n i š o v á ,  J. – J a n i š ,  D.: Zemské zřízení Markrabství moravského z ro-
ku 1516, s. 112, čl. 23.2.
129 Tamtéž, s. 113, čl. 23.3. Podstatu těchto závazků objasňuje ustanovení, které bylo za-
řazeno do Vladislavského zemského zřízení a recipováno bylo i moravským zemským právem. 
Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, s. 229, čl. 445; Práva a zřízení Markrabství 
moravského z roku 1545. (Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení). Ed. D. Janiš. Brno 
2005, s. 204–205, čl. 220.
130 Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I, s. 332–334, č. 87; s. 342, č. 94, 
čl. 2. K policejním předpisům v rámci moravského zemského práva viz K a m e n í č e k , 
František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastou-
pení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526–1628) III. 
Brno 1905, s. 242–265; J a n i š ,  Dalibor: „Zkrocení pýchy zlých lidí.“ Policejní ustanovení 
v usneseních moravského zemského sněmu před rokem 1520 ve středoevropském srovnání. Folia 
historica Bohemica 22, 2006, s. 7–28; t ý ž :  Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy 
v pramenech moravského zemského práva v 15. – zač. 17. století. In: Klint, Paweł – Wojtucki, 
Daniel (edd.): Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII w. 
Lódź – Wrocław 2017, s. 24–42.
131 MZA v Brně, G 10, sg. 173, fol. 188r; Kniha Drnovská. Ed. V. Brandl. Brno 1868, s. 104. 
K tzv. Drnovské knize srov. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 62–63.
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Obsáhlé sněmovní usnesení z roku 1518, které opakuje řadu star-
ších předpisů zemského práva, obsahuje jak článek z Tovačovské knihy 
s drobnými úpravami, tak zkrácené ustanovení ze zřízení z roku 1516.132 
Zatímco článek z Tovačovské knihy pojednává především o formálních ná-
ležitostech odpovědi bez zmínky o jejím omezení, druhé ustanovení klade 
důraz zejména na nelegálnost vyhlášení nepřátelství v době míru a stanoví 
přísné tresty. V souvislosti s přípravou nové redakce zemského zřízení 
byly oba články posouzeny ze strany stavů (stavovské komise) a do nové 
redakce zřízení, vydané v roce 1535, byla zařazena úprava z Tovačovské 
knihy. U druhého zmiňovaného článku je v rukopise Památek sněmovních 
poznámka, že ustanovení nebylo přijato, respektive že „tento artykul jest 
vymazán“.133 Ze zřízení z roku 1535 byl článek přejat do pozdějších redakcí 
z let 1545, 1562 a 1604.134 

Moravská zemská zřízení z let 1535–1604 tedy neobsahovala princi-
piální zákaz užití institutu odpovědi, jako tomu bylo v českých zřízeních. 
Přesto však i podle moravských zřízení platilo, že spory neměly být ře-
šeny „mocí  “, ale před zemským soudem, jak uvádělo jedno z ustanovení 
landfrýdu, jehož platné znění bylo součástí všech moravských zřízení.135 
Institut odpovědi tak patrně bylo možné využít pouze v době, kdy zemské 
soudnictví nefungovalo; dílčí zprávy o praxi však pro tento zásadní problém 
neposkytují jednoznačné řešení.

Všechny redakce zřízení z let 1535–1604 obsahovaly také obsáhlý 
článek „O odpovědníky a nepřátely“, který vznikl patrně ve druhé polovině 
dvacátých let 16. století. Jde nepochybně původně o sněmovní usnesení, 
které bylo reakcí na násilné akce odpovědníků. Jejich jména jsou v úvodu 
vypsána a přešla i do textu zemských zřízení z let 1535 a 1562. Jednalo 
se zejména o Zikmunda Kaufunga z Chlumu a jeho bratra Kunce, kteří 
byli v prvních desetiletích 16. století vojensky aktivní zejména v Čechách 
a ve Slezsku.136 Zemská zřízení z let 1545 a 1604 však v samostatných 

132 Kniha Tovačovská, s. 118 (čl. „Odpověď nepřátelská“); J a n i š o v á ,  J. – J a n i š , 
D.: Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516, s. 112–113, čl. 23 (ve znění čl. 23.2).
133 Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570 I. 
Památky sněmovní 1. Ed. D. Janiš. Praha 2010, s. 58–59, čl. 5; s. 72, čl. 29.
134 Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Ed. 
F. Čáda. Praha 1937, s. 107–109, čl. 109; Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545, 
s. 204, čl. 219; Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604. Ed. J. Janišová. Praha 
2015, s. 381–382, čl. 130.
135 Srov. Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604, s. 301, čl. 3.5 (zde je popsána 
i starší geneze).
136 Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516, s. 98–100, čl. 87. Ke Kaufungům 
viz J á n s k ý ,  J.: Hroznatovci a páni z Gutštejna, s. 246–247. Spor týkající se Kaufungovy 
odpovědi králi a postupu podle moravského landfrýdu byl v roce 1534 projednáván před 
komorním soudem. Viz K r e u z ,  Petr: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě 
českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 1526–1547. Praha 2000, 
s. 328–330, č. 5 (s edicí části zápisu).
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textacích úvodní pasáž zobecnila a jména vypustila.137 Daný článek byl 
namířen primárně proti „odpovědníkům a nepřátelům“ z okolních zemí. Po-
kud taková osoba vyhlásila nepřátelství celé zemi nebo jen jednotlivci, měl 
před ní varovat všechny obyvatele zemský hejtman a zakázat, aby se takové 
osobě dostalo na Moravě jakékoliv podpory či mohla v zemi mít nějaký 
opěrný bod („stanoviště  “). Zemské právo tak chránilo před ne oprávněným 
vyhlášením nepřátelství i jednotlivce z řad obyvatel země, což byl ostatně 
princip zakotvený rovněž v landfrýdu.138 Ve sporech přesahujících hranice 
země se měl angažovat také panovník a stíhání zemských škůdců a odpo-
vědníků bylo upraveno v roce 1512 a znovu v roce 1518 také v land frýdech 
a smlouvách uzavřených mezi jednotlivými korunními zeměmi (Čechy, 
Morava, Slezsko).139 Vzájemná pomoc a koordinace postupu proti odpo-
vědníkům a nepřátelům je zmíněna například i ve smlouvě mezi českými 
a moravskými stavy z 26. května 1611.140

 Uvedený článek v zemských zřízeních také ukládal povinnosti 
moravským pozemkovým vrchnostem. Ty měly instruovat své poddané 
a zajistit stíhání odpovědníků včetně informování sousedních vrchností. 
V navazujícím ustanovení, které bylo převzato z citovaného sněmovního 
usnesení z roku 1518, je upravena problematika zajetí a potrestání „ne-
přátel odpovědních“. Zadržené osoby měly být předány k potrestání svým 
vrchnostem, což se ale fakticky nemohlo týkat odpovědníků z řad šlechty. 
Pokud při vyhlášení nepřátelství došlo k ohrazení cti vůči zemi („poctivost 
svou proti zemi jsou ohradili“), nemohla být daná osoba popravena jako jiní 
zločinci, neboť by se tak mohlo stát na újmu cti pronásledovatelů. Výhrada 
cti však byla přípustná pouze u nobility, zatímco odpovědníci nešlechtické-
ho původu se patrně stěží mohli v tomto směru domáhat ochrany zemského 
práva.141 Vůči ostatním zemským škůdcům („lotři, zhoubci zemští  “) mělo 
být ze strany vrchností postupováno podle obvyklých pravidel – zřízení 
z roku 1545 v závěru článku doplňuje, že takoví lidé mají být „k popravám 

137 Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545, s. 199–200, čl. 209; Zřízení zemské 
Markrabství moravského z roku 1604, s. 382–383, čl. 131.
138 Srov. Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516, s. 150, čl. 133.
139 Jednání sněmovní a veřejná v Markrabství moravském I, s. 348–350, č. 96; K a m e n í -
č e k ,  František: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od na-
stoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628) II. 
Soudnictví. Právo dědické, poručenské a odúmrtné na statcích svobodných. Vojenství. Účastenství 
Moravy ve válkách tureckých. Styky Moravy se sousedními zeměmi. Brno 1902, s. 568–574, č. 5–6. 
Přehledně B e r a n ,  Z.: Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, s. 131–133. O smlouvách 
s okolními zeměmi nověji pojednal například F u c h s ,  Bernhard: Die Erbeinung zwischen 
der Kurpfalz und Böhmen 1509. Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg 155, 2015, s. 89–105 (edice smlouvy s. 100–105).
140 Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu XV. Sněmy roku 1611 2. Generální sněm na hra-
dě Pražském. Ed. J. B. Novák. Praha 1929, s. 699, č. 496; J a n i š o v á ,  J. – J a n i š , 
D.: Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 
17. století, s. 266–269.
141 Srov. Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě, s. 120n.
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dáváni“; měli být tedy potrestáni hrdelními soudy („popravami“) jednot-
livých vrchností.142

Normativní zakotvení institutu odpovědi v českém a moravském 
zemském právu v pozdním středověku a raném novověku obsahovalo jak 
prvky recepce a vlivu právní úpravy platné v západoevropském prostředí 
(na teritoriích Svaté říše římské), tak prvky domácího vývoje zformovaného 
zejména válečnickou praxí v bouřlivém 15. století. Významnou roli sehrály 
v daných souvislostech landfrýdy, které koncem 14. století pronikly z říš-
ských teritorií i do českých zemí a v 15. století tvořily významnou součást 
mocenských struktur v Čechách a zejména na Moravě. Institut odpovědi 
se uplatňoval jako nástroj svépomocného řešení sporů v době, kdy zemské 
soudnictví nefungovalo, případně jeho mechanismy selhávaly. Zároveň plnil 
roli normativního východiska pro vedení řádné, „čestné“ války, jakkoliv 
soudobá úprava až na výjimky neregulovala průběh samotných konfliktů 
a prostředky, které protistrany využívaly. Institut odpovědi se stal základem 
formální komunikace mezi stranami ve válce. Určitý normativní protipól pak 
tvořily různé dohody o příměří, které často obsahovaly pravidla pro řešení 
sporů vzešlých z předchozího ozbrojeného konfliktu. Omezení či dokonce 
zákaz využívání institutu odpovědi v prvních desetiletích 16. století pak 
souvisely se skutečností, že tento právní nástroj byl fakticky zneužíván při 
běžné kriminální činnosti (odpovědnictví).

Die Fehde (Hass) und die normative Verankerung von 
Feindschaft und Selbsthilfe im böhmischen und mährischen 
Landrecht vom 14. bis zum 17. Jahrhundert

Das Institut der Fehde repräsentierte eine militärisch geführte Selbsthilfe, die im 
böhmischen und mährischen Landrecht in Spätmittelalter und Früher Neuzeit verankert war. 
Diese rechtliche Regelung enthielt sowohl Elemente der Rezeption und des Einflusses der 
im westeuropäischen Milieu (in den Territorien des Heiligen Römischen Reiches) geltenden 
juristischen Norm als auch Elemente der einheimischen – insbesondere durch die Kriegspraxis 
im stürmischen 15. Jahrhundert geformten – Entwicklung. Eine wichtige Rolle in diesem 
Kontext spielten die Landfrieden auf Reichsebene, die in den Böhmischen Ländern in der 
Herrschaftszeit der Luxemburger eine Rezeption fanden. Das Institut der Fehde fand seine 
Anwendung als Instrument der durch Selbsthilfe geregelten Lösung von Konflikten in einer 
Zeit, in der das Gerichtswesen auf Landesebene nicht funktionierte bzw. dessen Mechanismen 
keine Wirkung zeigten. Zugleich erfüllte es die Rolle eines normativen Ausgangspunktes 
für die Führung eines ordentlichen, „ehrenhaften“ Krieges, wenngleich die zeitgenössische 
Regelung bis auf Ausnahmen die Grundlage einer formalen Kommunikation zwischen 
den Parteien im Krieg bildete. Einen bestimmten Gegenpol bildeten dann verschiedene 
Waffenstillstandsverträge, die häufig Regeln zur Lösung von Streitigkeiten enthielten, die 
wiederum aus einem vorangegangenen bewaffneten Konflikt resultierten. Eine Einschränkung 
bzw. letztlich ein Verbot der Benutzung des Instituts der Fehde in den ersten Jahrzehnten 

142 Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545, s. 200, čl. 210.



268

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

des 16. Jahrhunderts hing dann mit der Tatsache zusammen, dass dieses Rechtsinstrument 
faktisch für die gewöhnliche kriminelle Tätigkeit missbraucht wurde, und zwar insbesondere 
vonseiten des Niederadels (Agieren bewaffneter Räuberbanden).
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Petr Kozák

Skon Barbory Opavské a Ratibořské, 
posledního zástupce rodu Přemyslovců 
na krnovském knížecím stolci*

The Demise of Barbora of Opava and Racibórz, the Last Representative of the 
Přemyslid Dynasty on the Krnov Ducal Seat

Since the times of Franz Kopetzky and Gottlieb Biermann, the date of the death of 
Duchess Barbora, the last ruler of the Přemyslid family in the Krnov dukedom, has 
been put at 1510. The study presented here revises this premise with the help of 
a comprehensive analysis of the current source base, and revises her death to between 
28 August 1512 and 23 September 1513. At the same time, it provides a considera-
tion of the functional mechanisms of the institutions of the provinces and their lords 
in the relatively non-standard situation where the powers of the ruling lord were 
exercised by a woman.

Keywords: Přemyslid Dynasty, Dukedom of Krnov, Late Middle Ages, Barbora of Opava 
and Racibórz, the Šelmberks of Kost

Skonem Barbory, dcery knížete Mikuláše V. Opavského a Ratibořské-
ho a jeho první ženy Markéty Klemové ze Lhoty, se s konečnou platností 
uzavřelo období téměř dvousetletého panování levoboční větve starobylého 
rodu Přemyslovců v knížectví s centrem v Krnově.1 Datum úmrtí kněžny 
Barbory tak v sobě přirozeně obsahuje výraznou symbolickou rovinu, která 
se navíc překrývá s tradičním vnímáním přerodu středověku v raný novo-
věk, spojený v případě Krnovska 16. století s přechodem země do rukou 

*  Studie byla vypracována a publikována s podporou Grantové agentury České repub-
liky v rámci projektu Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského (grant reg. 
č. 16-08176S).
1 Závěru středověku na moravsko-slezském pomezí se v posledních letech dostalo 
opakované pozornosti. Souhrn relevantní literatury nabídl například K o z á k ,  Petr: Z dol-
noslezské Olešnice do hlavního města Českého království. Pozoruhodný život opavského zemského 
hejtmana Bernarda Bírky z Násilé († 1483). In: Brňovják, Jiří – Gojniczek, Wacław – Zářický, 
Aleš (edd.): Šlechtic v Horním Slezsku v novověku. Vztah regionu a center na příkladu osu-
dů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) / Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje 
między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek). 
Ostrava – Katowice 2011 (= Nobilitas in historia moderna V), s. 107–130. Konkrétní tituly 
s přímým vztahem k tématu, tj. k osobě a životním osudům kněžny Barbory, pak viz průběžně 
v textu této studie.
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franské linie rodu Hohenzollernů.2 Současně však i v souvislosti s přemy-
slovskou kněžnou platí, že určit pokud možno přesnou dobu smrti nebývá 
ve starších dějinách zrovna snadné, a to ani pokud jde o osoby pocházející 
z nejvyšších vrstev tehdejší společnosti. Rovněž obecně přijímaná datace 
úmrtí kněžny Barbory, a tím i konce vlády Přemyslovců na Krnovsku, je 
tedy výsledkem diskuse napříč generacemi odborníků. Předložený text, 
jehož podstatou je detailní rozbor obsahu doposud neznámého písemného 
pramene, budiž příspěvkem do takto definované debaty. Na následujících 
řádcích se zaměříme především na závěr života kněžny Barbory ve snaze 
revidovat či zpřesnit dosavadní představy o době její smrti. Dominantním 
metodickým východiskem se přitom stane aplikace nástrojů standardní his-
torické analýzy, tedy všestranné kritiky stávající, bohužel poměrně omezené 
pramenné základny. Jedná se o přístup ve své podstatně konzervativně 
analytický, v kontextu vymezeného tématu ovšem dosti efektivní. Hutný 
rozbor pramenů, s jejichž pomocí bylo možno pokusit se o nový pohled 
na dobu skonu opavsko-ratibořské Přemyslovny, se opírá o důslednou 
(re)interpretaci historického kontextu, zahrnujícího životní osudy kněžny 
Barbory a okolnosti jejího jednání; konkrétně výkonu zeměpanské moci, 
determinovaného jak reálnou mocenskou pozicí posledních generací 
přemyslovské dynastie, komplikovanou situací v České koruně či úžeji 
na moravsko-slezském pomezí konce 15. a počátku 16. století, tak také 
faktem, že knížetem, tedy suverénním vykonavatelem zeměpanských práv, 
se na Krnovsku stala osoba ženského pohlaví.

Dynastie potomků knížete Mikuláše I., syna krále Přemysla Otakara II., 
byla nucena vyklízet původně slibné pozice po celé 15. století.3 Zatímco 
opavská linie rodu de facto zbankrotovala již na počátku šedesátých let, 
byl definitivní úpadek opavsko-ratibořské větve spojen s bouřlivými časy 
válek, jež mezi sebou vedli Matyáš Korvín a Vladislav Jagellonský.4 Terčem 
odplaty krále Matyáše a jeho straníků se stali oba Barbořini bratři, kteří se 
dožili dospělosti. Václav, řečený Pitomý, ztratil v prosinci 1474 všechny 
državy a bylo mu souzeno zemřít v zajetí na hradě v Kladsku.5 Téhož roku 

2 Vládě Hohenzollernů na Krnovsku věnoval opakovaně pozornost Radek Fukala. Viz 
alespoň monografie F u k a l a ,  Radek: Hohenzollernové v evropské politice 16. století. Mezi 
Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523–1603). Praha 2005; t ý ž :  Jan Jiří Krnovský. Stavov-
ské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice 2005; t ý ž :  Role Jana Jiřího Krnovského 
ve stavovských hnutích. Opava 1997 (jde o starší verzi téže knihy).
3 Přehledně s odkazy na relevantní literaturu Č a p s k ý ,  Martin –  P r i x ,  Dalibor: 
Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490). In: Jirásek, Zdeněk et al.: Slezsko v dějinách 
českého státu I. Od pravěku do roku 1490. Praha 2012, s. 410–413.
4 K tehdejšímu dění viz alespoň upravené vydání dnes již klasického díla B a c z -
k o w s k i ,  Krzysztof: Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli Walka Jagiello-
nów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471–1479. Oświęcim 2014.
5 O Václavově smutném konci nejnověji pojednal Š a n d e r a ,  Martin: Jindřich starší 
z Minsterberka. Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami. Praha 2016, s. 157, 161–164, 
167–168.
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se stal cílem ataku vojsk vedených osobně Matyášem Korvínem a jeho 
tehdejším spojencem Viktorinem, knížetem opavským, synem „husitského 
krále“ Jiřího z Poděbrad, i krnovský pán Jan IV. Odpor byl marný, kníže 
musel triumfujícímu králi odevzdat celé Krnovsko a dožil z jeho milosti 
na Vladislavsku, drobném teritoriálním útvaru, jenž byl dílem starého 
Ratibořského knížectví.6 Jak se ovšem zdá, pokusil se bezdětný Jan IV. 
ve svízelné situaci ošetřit alespoň práva své sestry Barbory.

Postavení této Přemyslovny a její rodiny nebylo v daných dnech právě 
ideální. Barbořin muž, hornoslezský kníže Jan IV. Osvětimský, sice odvo-
zoval svůj původ ze vznešené krve bájného vládce Piasta, Osvětimsko však 
v první půli padesátých let 15. století ztratil v zápasech s polským králem 
Kazimírem IV. a situace pro něj coby Korvínova protivníka začínala být 
komplikovaná rovněž na nevelkém Hlivicku, které dříve zakoupil od svého 
bratra Přemysla Tošeckého.7 Již Franz Kopetzky nabídl koncem šedesátých 
let 19. století průkopnickou tezi, totiž že král Matyáš po dobytí Krnovska 
přislíbil pokořenému knížeti Janu IV. Opavskému a Ratibořskému uznat 
pro futuro dědická práva jeho sestry Barbory.8 Kopetzkého úvahy později 
dále rozpracovali Gottlieb Biermann9 a zejména Dalibor Prix.10 Jak se 
nicméně ukázalo, nehodlal Korvín svůj slib dodržet a ani po Janově smrti 
roku 1483 Barboře Krnovské knížectví nevydal.11 Naopak v té době do-
končil sérii kroků, jejichž výsledkem bylo definitivní vytlačení Barbořina 
manžela Jana IV. Osvětimského z Hlivicka.12 Přemyslovna a její piastovský 
choť se tak v polovině osmdesátých let 15. století proměnili v bezzemky. 
Tentokrát to však byla právě Barbora, komu se podařilo ještě jednou zvrátit 
nepřízeň osudu. 

6 K tažení z roku 1474 viz K o u ř i l ,  Pavel –  P r i x ,  Dalibor –  W i h o -
d a ,  Martin: Hrady Českého Slezska. Brno – Opava 2000, s. 522–525. Ze starší literatury viz 
především T u r e k ,  Adolf –  J i s l ,  Lumír: Ostravsko za česko-uherské války ve světle 
písemných pramenů i archeologických nálezů. Časopis Slezského musea, řada B 3, 1953, s. 1–24.
7 Viz především P r o k o p ,  Krzysztof Rafał: Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec 
Korony Polskiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne. Kraków 2002, s. 116–125. Dále například 
Č a p s k ý ,  M. –  P r i x ,  D.: Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490), s. 413.
8 K o p e t z k y ,  Franz: Zur Geschichte und Genealogie der přemyslidischen Herzoge 
von Troppau. Wien 1869, s. 84. Kopetzkého teze z oblasti politických dějin lze v případě 
opavsko-ratibořských Přemyslovců leckdy dodnes označit za zásadní.
9 B i e r m a n n ,  Gottlieb: Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf. Teschen 
1874, s. 229.
10 Viz jeho text v díle K o u ř i l ,  P. –  P r i x ,  D. –  W i h o d a ,  M.: Hrady 
Českého Slezska, s. 525.
11 Tamtéž. Korvínův postup vůči slezským knížatům nejnověji analyzovali Č a p s k ý , 
Martin –  R a d e k ,  David: Paralela ke zhořeleckému vévodství? K rodové politice Matyáše 
Korvína v Horním Slezsku. Historie – otázky – problémy 7, 2015, s. 172–179; R a d e k , 
David: Zeměpanské strategie Matyáše Korvína v prostředí slezských knížat. Slezský sborník 113, 
2015, s. 207–229.
12 Nešťastný kníže byl dokonce po jistý čas Korvínovým vězněm. Viz Č a p s k ý , 
M. –  P r i x ,  D.: Slezsko v pozdním středověku (do roku 1490), s. 414.
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Kněžna osvědčila mimořádnou rozhodnost a v době zmatků po Korví-
nově skonu, snad ještě v průběhu roku 1490, nejpozději však v roce 1491, se 
jí podařilo restituovat přemyslovskou moc na Krnovsku. Pravděpodobně se 
přitom odvolávala na zmíněné dohody, uzavřené mezi zesnulým monarchou 
a tou dobou již rovněž nežijícím bratrem Janem IV. Energická žena, která 
napříště vystupovala coby „paní krnovská“, se následně dokázala úspěšně 
vzepřít i vůli krále Vladislava Jagellonského, jenž se roku 1493 pokusil 
předat zemi jakožto odumřelé léno do rukou českého kancléře Jana ze 
Šelmberka. Spor byl uzavřen teprve s odstupem několika let kompromi-
sem, který lze stěží charakterizovat jinak než jako Přemyslovnino vítězství. 
Vláda v knížectví zůstala totiž doživotně v Barbořiných rukou. Teprve 
poté se měl moci v zemi ujmout syn Jana ze Šelmberka, Jiří ze Šelmberka 
a z Kosti, jehož ženou se roku 1498 stala Barbora mladší, jediné známé 
dítě Barbory Opavské a Ratibořské a Jana IV. Osvětimského.13 Počátkem 
téhož roku také Přemyslovna slíbila složit coby kněžna krnovská hold 
králi Vladislavu Jagellonskému, jakmile by panovník zavítal do slezské 
metropole Vratislavi.14

Kněžna Barbora skutečně vystupovala na Krnovsku jako suverénní 
vládkyně. Těšila se respektu ze strany stavovské obce knížectví, jejíž pře-
dáci, jak se zdá, přivítali obnovení starých pořádků, ztělesněných návratem 
tradiční dynastie, s ulehčením, neboť s předchozí hunyadovskou správou 
neměli dobré zkušenosti.15 Za života svého manžela Jana IV. Osvětimského 
sice jako by ještě setrvávala v mužově stínu, protože to byl on, kdo s že-
leznou pravidelností předsedal krnovskému zemskému soudu.16 Pokud 
však šlo o praktické vládní akty, jaké představovaly alodizace manských 
statků, ustanovování mocných poručníků šlechtických sirotků či udílení 
souhlasu s uzavřením dědických spolků, vystupovali oba manželé společ-
ně, což naznačuje, že se důležitější rozhodnutí ve skutečnosti musela dít 
s vědomím a rovnocenným projevem vůle dědičné paní země.17 Předsedání 
zemskému soudu bylo patrně silou tradice výsostně maskulinní záležitostí, 
což se v praxi projevilo i tím, že po skonu Jana IV. Osvětimského, k němuž 
došlo nejspíše někdy v roce 1496,18 nebýval v zápisech z jednání tribunálu 

13 Srov. B i e r m a n n ,  G.: Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, 
s. 229–232; K o p e t z k y ,  F.: Zur Geschichte und Genealogie der přemyslidischen Herzoge 
von Troppau, s. 84–87.
14 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter II. 
Edd. C. Grünhagen und H. Markgraf. Leipzig 1883, s. 528, č. 74.
15 Tvrdost zástupců krále Matyáše na Krnovsku výstižně charakterizoval v úvodu edice 
zemských desk knížectví Dalibor Prix. Viz Zemské desky krnovské I. 1403–1522. Ed. D. Prix. 
Opava 2008 (= ZDK I), s. 16–17.
16 Jan IV. Osvětimský je v dochovaných deskových zápisech jmenován na soudě před 
zemskými úředníky pravidelně od února 1491 do září 1495. Viz ZDK I, s. 162–181, č. 258, 
261–270, 272–280, 283, 284, 286–289.
17 Tamtéž, s. 170–171, č. 271; s. 176–177, č. 281, 282; s. 181–182, č. 290, 291.
18 K časovému vymezení smrti Jana IV. Osvětimského viz J a s i ń s k i ,  Kazimierz: 
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(v zemských deskách, v knihách půhonů a nálezů) jmenováván zeměpán, 
ale oznámení o zasedání soudu uvozoval většinou jen výčet zemských úřed-
níků v čele s komorníkem. Přesto máme doloženy konkrétní případy, kdy 
kněžna Barbora soudu nesporně osobně předsedala19 nebo se nechávala 
zastupovat zemským hejtmanem.20 Fakt, že dochované zápisy v zemských 
knihách z doby po roce 1496 nezmiňují s jednou jedinou výjimkou Bar-
bořina zetě a formálního spoluvladaře Jiřího ze Šelmberka,21 vypovídá 
o tom, že váha českého aristokrata, který se na rozdíl od svého tchána 
Jana IV. Osvětimského nemohl pyšnit knížecím důstojenstvím, zůstávala 
po dlouhý čas spíše symbolická a že otěže vlády v zemi ve skutečnosti 
pevně třímala sebevědomá Přemyslovna. Ostatně Barboru coby suverénní 
paní na Krnovsku respektovali rovněž okolní slezští zeměpáni, kteří – jako 
například v letech 1499 a 1501 kníže Jan II. Opolský – své žádosti směřo-
vali výhradně k jejím rukám.22 Kněžna vydávala listiny23 a v době příprav 
sňatku své dcery Barbory mladší s Jiřím ze Šelmberka pak potvrdila sama 
za sebe stavům knížectví platnost klíčových zemských privilegií.24 Vzájemný 
poměr sil mezi formálními spoluvladaři lze přitom ilustrovat ještě na jiném 
příkladu. Když roku 1500 Jiří ze Šelmberka ustanovoval relátory s úkolem 
zanést do desk statek Loděnice ve prospěch Martina Šípa z Branice, stalo 
se tak příznačně „s vuolí a povolením osviecené kněžny a panie, panie Barbory, 
kněžny opavské, ratibořské a panie krnovské  “.25

Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, 
żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Kraków 2007, s. 649.
19 V letech 1500 a 1508 kněžna prokazatelně osobně předsedala zemskému soudu, jak 
dokládají zápisy v dochovaném torzu tzv. předních knih (půhony a nálezy) Krnovského 
knížectví. Zemský archiv (= ZA) v Opavě, Slezský stavovský archiv (= AS), inv. č. 842, f. 4v, 
11v.
20 V letech 1499 a 1502 kněžnu na soudě zastupoval Hyncík Bírka z Násilé na Vikštejně, 
jehož lze – ačkoli to není v zápisu výslovně zmíněno – označit za krnovského zemského 
hejtmana. Viz ZDK I, s. 187, č. 301; s. 197–198, č. 319.
21 Zcela výjimečně předsedal Jiří ze Šelmberka krnovskému zemskému soudu v září 
1499. Viz ZDK I, s. 186–187, č. 300.
22 Opolský kníže se na Barboru (a nikoli na jejího zetě Jiřího ze Šelmberka) obracel 
v letech 1499 a 1501 s prosbou o změnu termínu projednávání kauzy svého maršálka Jana 
Stoše z Kounic na Štítině. Viz ZA v Opavě, AS, inv č. 450 a 460; ZDK I, s. 279–280, č. 422, 423. 
Je nicméně třeba dodat, že roku 1498, tedy příznačně právě v roce, kdy se Jiří ze Šelmberka 
oženil se stejnojmennou dcerou kněžny Barbory, se na něj s obsahově podobnou prosbou 
obrátil olomoucký biskup Stanislav Thurzo. Viz ZA v Opavě, AS, inv č. 472; ZDK I, s. 278, 
č. 421.
23 Například roku 1502 udělila kněžna Barbora právo svobodně kšaftovat nemovitým 
majetkem krnovskému zemskému komorníkovi Martinu Šípovi z Branice. Viz ZA v Opavě, 
AS, inv č. 455; ZDK I, s. 283, č. 428.
24 K potvrzení zemských privilegií došlo ze strany kněžny Barbory listinou vydanou 
v Krnově 8. března 1498. Viz ZA v Opavě, AS, inv. č. 448. Jen o den později žádala kněžna 
Barbora krnovské stavy o vypsání berně v souvislosti s chystaným sňatkem Jiřího ze Šelm-
berka a Barbory mladší. Viz ZA v Opavě, AS, inv. č. 449. Obojí viz také in ZDK I, s. 276–278, 
č. 419, 420.
25 ZA v Opavě, AS, inv. č. 842, f. 4r.
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Krátké pojednání o postavení, jemuž se kněžna Barbora Opavská 
a Ratibořská na Krnovsku těšila, stejně jako zastavení se u mechanismů 
fungování zemských institucí v relativně nestandardní situaci, kdy funkce 
vládnoucího zeměpána vykonávala žena (aniž by šlo o vdovu zastupující 
legitimní, ovšem nezletilé mužské dědice knížectví), nebylo v kontextu 
zaměření předkládané studie samoúčelné. Pomůže nám totiž ve výsledku 
při vrstvení argumentů týkajících se odpovědi na otázku po době skonu 
kněžny, jenž s definitivní platností uzavřel vládu dynastie Přemyslovců 
na Krnovsku. Jak totiž uvidíme, nejde ve skutečnosti o odpověď, která by 
byla prosta otazníků. 

Rok úmrtí kněžny Barbory (natož pak přesný den) není znám. Již 
od poloviny 19. století je nicméně obecněji přijímána teze, že se tak stalo 
nejspíše v roce 1510. Vyslovil se tím způsobem už Franz Kopetzky a jeho 
příkladu i argumentů záhy následoval Gottlieb Biermann.26 Za pramenné 
doklady vymezující v kontextu úvah nad datem Přemyslovnina skonu 
hranici poznatelného přitom posloužila Kopetzkému i dalším generacím 
badatelů dvojice listin vydaných ve Vratislavi 27. dubna 1510 a 15. dubna 
1511. V první z nich vyhlašoval vrchní slezský hejtman Kazimír II. Těšín-
ský nález slezského knížecího soudu ve sporu o vrchní právo k polovině 
městečka Bavorov mezi ratibořským klášterem dominikánek a krnovskými 
zeměpány, reprezentovanými Jiřím ze Šelmberka a z Kosti. Ačkoli soudní 
výrok směřoval výslovně k Šelmberkově osobě, byla v textu kněžna Bar-
bora zmiňována coby žijící spoluvladařka a původně rovněž jako jeden 
z adresátů žaloby ratibořských následovnic řehole svatého Dominika.27 
Druhá listina je pak dohodou o zaražení nové haléřové mince, kterou 
uzavřela slezská knížata a stavové s králem Vladislavem Jagellonským. 
Krnovsko v listině reprezentuje pouze Jiří ze Šelmberka, kněžna Barbora 
mezi vyjmenovanými slezskými zeměpány chybí.28 Dalibor Prix se proto 
v sestaveném rodokmenu opavských, respektive opavsko-ratibořských 
Přemyslovců obezřetně uchýlil k rozostřenějšímu konstatování, že dcera 
knížete Mikuláše V. odešla ze světa mezi 27. dubnem 1510 a 15. dubnem 

26 K o p e t z k y ,  F.: Zur Geschichte und Genealogie der přemyslidischen Herzoge von Trop-
pau, s. 87; B i e r m a n n ,  G.: Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, s. 231. 
Biermann volil opatrnější slova, když uvedl, že kněžna Barbora zesnula „kolem roku 1510  “. 
Současně Kopetzkého nařkl z omylu, když bezdůvodně tvrdil, že jeho předchůdce kladl 
Přemyslovnin skon k roku 1520 (viz zde s. 231, pozn. č. 4).
27 Codex diplomaticus Silesiae II. Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Do-
minicaner und der Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Ed. W. Wattenbach. Breslau 1859, 
s. 218–220, č. 109.
28 Národní knihovna České republiky, oddělení rukopisů, sg. XVI C 7, Registrum st. Wen-
ceslai. Kopiář Jana knížete opolského a ratibořského 1254–1528, f. 452r–453v, č. 372. Regest 
viz in Codex diplomaticus Silesiae VI. Registrum st. Wencelai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte 
Oberschlesiens nach einem Copialbuch Herzog Johanns von Oppelm und Ratibor in Auszügen mit-
getheilt. Edd. W. Wattenbach und C. Grünhagen. Breslau 1865, s. 159–160, č. 475.
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1511.29 Postupoval tak obdobně jako Kazimierz Jasiński.30 V edici krnov-
ských zemských desk se však nakonec i on opatrně (s otazníkem) přiklonil 
k roku 1510, když se smrtí kněžny Barbory elegantně spojil personální 
obměnu ve sboru krnovských zemských úředníků. Zatímco převzetí úřadu 
zemského komorníka ze strany Jana Tlumoka ze Slavíkova bylo motivová-
no úmrtím jeho předchůdce Martina Šípa z Branice, dal Dalibor Prix (dle 
jeho mínění souběžnou) výměnu na postu zemského písaře do souvislosti 
se skonem kněžny Barbory Opavské a Ratibořské a s tím, že plnou vládu 
v zemi převzal její zeť Jiří ze Šelmberka a z Kosti. Písař Jakub z Bieha 
dle tohoto výkladu musel odejít na zásah (staro)nového zeměpána, jenž 
do úřadu prosadil Vavřince Hofurtara z Rovenska.31 

Tradiční výklad má v sobě nicméně zakódováno hned několik slabých 
míst. Je totiž jisté, že Vavřinec Hofurtar nastoupil do úřadu zemského písaře 
dříve. Jeho nezaměnitelný rukopis, který Dalibor Prix trefně charakterizoval 
jako zběžnou raně renesanční kurzívu, totiž prokazatelně nesou i půhony 
z roku 1508, tedy z doby, kdy byla kněžna Barbora naživu.32 Obdobně 
v listině z 15. dubna 1511 nejsou vyjmenování všichni slezští zeměpáni, 
ale toliko zeměpáni, kteří byli ve Vratislavi osobně přítomni slavnostnímu 
aktu uzavření smlouvy s králem Vladislavem. Písemnost, v níž Krnovsko 
reprezentoval jen Jiří ze Šelmberka, tak za důkaz faktu, že Přemyslovna byla 
po smrti, bez další argumentační vrstvy přijmout nelze. Na rozdíl od stále 
ještě relativně mladého Šelmberka byla totiž Barbora Opavská a Ratibořská 
na konci prvního decennia 16. věku stárnoucí ženou, pro kterou mohla 
namáhavá cesta do slezské metropole představovat přinejmenším význam-
nou zátěž, pokud ne přímo zdravotní riziko. Bylo by jen logické, kdyby 
v posledních letech Barbořina života přebíral některé namáhavější vládní 
úkony její zeť, jenž byl na Krnovsku formálním spoluvladařem. Tento 
předpoklad nepřímo potvrzuje i zmiňovaný soudní výrok z 27. dubna 
1510, kvůli němuž musel Jiří ze Šelmberka taktéž cestovat do Vratislavi. 
Žaloba původně mířila na něj i na kněžnu Barboru, po vzájemné dohodě 
obou sporných stran však dominikánkám odpovídal pouze český aristokrat. 

Jak tomu bohužel často bývá, je v těchto a podobných úvahách limi-
tujícím faktorem stávající pramenná základna. V krnovském případě navíc 
pro úsek od února 1507 do března 1512 nejsou k dispozici ani žádné 

29 Srov. K o u ř i l ,  P. –  P r i x ,  D. –  W i h o d a ,  M.: Hrady Českého Slezska, 
s. 584–585. Viz i J i r á s e k ,  Zdeněk et al.: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku 
do roku 1490. Praha 2012, s. 584–585. 
30 Jasiński rovněž uvedl časové rozmezí určené dvojící listin, z nichž jedna mu sloužila 
coby poslední zmínka o žijící kněžně, zatímco druhá dokládala opak. Vedle známé listiny 
z 15. dubna 1511 ovšem odkázal na dokument, který Barbora údajně vydala 6. listopadu 1510 
( J a s i ń s k i ,  K.: Rodowód Piastów śląskich, s. 649–650). Citace jeho zdroje ( W e l t -
z e l ,  Augustin: Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien. Sohrau 1888, s. 63), v němž 
by listina z 6. listopadu 1510 měla být zmiňována či přetištěna, je však nefunkční.
31 ZDK I, s. 18, 312 (rejstřík).
32 Srov. ZA v Opavě, AS, inv. č. 842, f. 8r–11v.
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deskové zápisy a rovněž torzálně dochované knihy půhonů a nálezů míst-
ního zemského soudu vykazují rozlehlou mezeru ohraničitelnou lety 1509 
a 1555.33 Obdobím, které je mlčením pramenů poznamenáno nejvíce, je tak 
pohříchu právě časové rozmezí, v němž se uzavřely pozemské dny kněžny 
Barbory. V kontextu řečeného tak stoupá význam „objevu“ doposud ne-
známého či spíše zapomenutého pramene, který je aktuálně deponován 
v rámci nezpracovaných dodatků poměrně rozsáhlého fondu Hejtmanský 
úřad knížectví opavsko-krnovského v Zemském archivu v Opavě.

Nedatovaná písemnost nebyla nikdy příliš známa, historikové činní 
v druhé půli 19. a první půli 20. století s ní nepracovali. Opavský gymnazijní 
profesor a od roku 1901 první slezský zemský archivář Gottlieb Kürschner 
ji někdy počátkem 20. století opatřil obálkou a bez dalšího zájmu uložil 
v rámci archivního celku, který později obdržel název Slezský stavovský 
archiv.34 Když se však na počátku sedmdesátých let 20. století ujali úkolu 
pořídit moderní inventář fondu opavští archiváři Stanislav Drkal a Jaroslav 
Donát,35 vyřadili z původního stavovského archivu mnohé materiály a ty 
byly následně bez jakékoli doprovodné dokumentace přičleněny k výše 
zmíněnému fondu Hejtmanský úřad. Drkal s Donátem svůj krok nijak 
nezdůvodnili. Fakt, že ze starého Slezského stavovského archivu zmizelo 
několik desítek, ba stovek písemností, proto zůstal širší badatelské veřejnosti 
spíše utajen. Dokonce lze konstatovat, že povědomí o samotné existenci 
zasutého materiálu v průběhu následujících více než 40 let zcela zmizelo.36 

Textem, jenž z nastíněných příčin po dlouhý čas unikal pozornosti 
historiků, je soudobý opis z dnes nedochovaných knih vedených u krnov-
ského zemského soudu, či snad koncept takového zápisu. Kritický přepis 
deskového vkladu je následující: „Vystúpili před kněžnu, její milost, urozené 
vladyky Jiřík a Dětoch, vlastní bratři z Drslavě, a prosili její milosti za posly 
k předním kněhám, aby paní Kateřině Vlčkovej ve cky vložili diel jejich, kterýž 
měli v Drškoviciech, se vším jeho příslušenstvím, ničehož sobě tu nepozuostavujíc 
vlastenství žádného, než se vším tak, jakž sú to sami měli a drželi, kdež na takovú 
jejich prosbu posly dala Jana z Kobelího, Václava Žopského z Žop etc.“37

33 Nejstarší svazky půhonů a nálezů zemského soudu Krnovského knížectví (tzv. předních 
knih) jsou dochovány až pro léta 1498–1508 a 1556–1583. Viz ZA v Opavě, AS, inv. č. 842, 
843.
34 Osobě a významu Gottlieba Kürschnera věnoval prostor v úvodu své monografie 
o dějinách říšského archivu v Opavě K r a v a r ,  Zdeněk: Das Reichsarchiv Troppau. Die 
NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien. Hamburg 2014 (= Studien 
zur Geschichte des Nationalsozialismus I), s. 58–68. Životopisný medailon publikoval též 
M ü l l e r ,  Karel: Kürschner Gottlieb. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy V. 
Ostrava 1998, s. 68–69.
35 D r k a l ,  Stanislav –  D o n á t ,  Jaroslav: Slezský stavovský archiv v Opavě 
1318–1850. Inventář. Opava 1972 (= Inventáře a katalogy Státního archivu v Opavě XVIII).
36 Inventarizace doposud nijak nezpracovaných, a tedy v běžném režimu nepřístupných 
dodatků k fondu Hejtmanský úřad knížectví opavsko-krnovského probíhá teprve nyní 
(v roce 2017).
37 Transkripce se opírá o obecně platné zásady fonetického přepisu pozdně medieválních 
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Bratři Jiří a Dětoch z Drslavi tedy žádají blíže neurčenou kněžnu 
o posly k deskám, kteří měli intabulovat paní Kateřině Vlčkové jejich díl vsi 
Držkovic. Kněžna žádosti vyhovuje, načež určuje za relátory ke krnovským 
zemským deskám Jana Kobylku z Kobylího a Václava Žopovského z Žopov. 
Anonymní kněžnu musíme spojit s Barborou Opavskou a Ratibořskou, 
protože jiný zeměpán ženského pohlaví na Krnovsku nevládl. Důležité je 
rovněž písmo, neboť bez nejmenších pochyb jde o ruku zemského písaře 
Vavřince Hofurtara z Rovenska.38 Lze proto mít za jisté, že nedatovaný 
záznam vznikl někdy po roce 1508, kdy, jak již víme, Hofurtar nahradil 
v úřadu Jakuba z Bieha. Šťastnou souhrou okolností se navíc dochovaly 
ještě jiné písemnosti, které vhodným způsobem doplňují obraz toho, co se 
tehdy se statkem Držkovice dělo, a usnadňují identifikaci osob vystupujících 
v zápisu, stejně jako promlouvají do diskuse o době vzniku Hofurtarova 
textu. Nejprve se však zastavme u paní Vlčkové, kterou lze snadno ztotožnit 
(a další pramenné doklady takové ztotožnění potvrdí) s Kateřinou Pokiovou 
z Mérgese, původem uherskou šlechtičnou, vdovou po vojevůdci krále Ma-
tyáše Korvína Janu Trnkovi z Ratibořan a v daný čas manželkou Baltazara 
Vlčka z Dobré Zemice na Hlučíně, jednoho z nejvýznamnějších a nejbo-
hatších urozenců pohybujících se tehdy na moravsko-slezském pomezí. 
Podle Josefa Pilnáčka zemřela Kateřina Pokiová někdy brzy po roce 1514 
a byla pochována v kapli Panny Marie v dominikánském kostele sv. Vác-
lava v Opavě.39 Odpověď na otázku, z jaké doby pochází nedatovaný text, 
je tedy prozatím možno vměstnat do intervalu let 1508–1514, což ovšem 
odpovídá stávajícímu odhadu skonu kněžny Barbory, tedy roku 1510.

Jak ovšem bylo zmíněno, dochovaly se další originální písemnosti, 
jež dokumentují majetkoprávní vztahy ke vsi Držkovicím. V prvé řadě jde 
o listinu vydanou 28. srpna 1512, podle jejíhož znění prodali bratři Jiří 
a Dětoch z Čochendorfu na Dobroslavicích svůj díl vsi Držkovic Kateřině 
Pokiové a jejím bratrancům Kašparu, Melicharu, Matyáši a Ferenci Pokiovým 
z Mérgese.40 Melichar a Kašpar Pokiovi poté listinami sepsanými v Opavě 
ve dnech 4. října a 20. prosince 1515, a tedy po smrti Kateřiny Pokiové, 
prodali tentýž díl Držkovic či lépe své nároky na něj vdovci Baltazaru 
Vlčkovi z Dobré Zemice na Hlučíně.41 A konečně v září 1516, když byly 
v průběhu zasedání zemského soudu otevřeny krnovské desky, intabulovali 

českých textů. Viz především D a ň h e l k a ,  Jiří: Směrnice pro vydávání starších českých 
textů. Husitský Tábor. Sborník Muzea husitského revolučního hnutí 8, 1985, s. 285–301.
38 Rukopis byl porovnáván s originálem krnovských zemských desk dané doby. Vklady 
zapisované prokazatelně rukou Vavřince Hofurtara viz in ZA v Opavě, AS, inv. č. 944, f. 70r–89r. 
Srov. též precizní analýzu písařských rukou nejstarší vrstvy krnovských desk, kterou nabídl 
Dalibor Prix (ZDK I, s. 18–19).
39 P i l n á č e k ,  Josef: Die älteste Genealogie der Grafen Wilczek. Wien 1936, s. 32.
40 ZA v Opavě, AS, inv. č. 98; ZDK I, s. 291–293, č. 436.
41 ZA v Opavě, AS, inv. č. 101, 102; ZDK I, s. 293–296, č. 438, 439.
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Jiří a Dětoch z Čochendorfu díl Držkovic, který výslovně už nějaký čas 
nedrželi, právě poslednímu nabyvateli statku, panu Baltazaru Vlčkovi.42 

Sourozence Jiřího a Dětocha z Drslavi, kteří žádali krnovskou kněžnu 
Barboru o posly k deskám za účelem intabulovat svůj díl Držkovic Katřině 
Pokiové z Mérgese, je tak třeba nade vši pochybnost ztotožnit s bratry Jiřím 
a Dětochem z Čochendorfu na Dobroslavicích, kteří činili v daném čase 
totéž. Užitý přídomek „z Drslavi“ je chybný a vznikl jistě nepozorností písaře 
Vavřince Hofurtara, neboť statek Drslav držel v dané době rod Rotmberků 
z Ketře.43 V ceduli předcházející deskovému zápisu tak bylo nejspíš uvede-
no „Jiřík a Dětoch, vlastní bratři z Dobroslavic“. Ostatně názvy obou lokalit 
k sobě mají graficky poměrně blízko a záměna je při nepozorném čtení 
vcelku snadno možná. Čochendorfové tedy statek prodali 28. srpna 1512 
a teprve poté mohli kněžnu Barboru požádat o posly k deskám, aby bylo 
zboží intabulováno novým majitelům. K vkladu však z nějakého, dnes již 
neznámého důvodu nedošlo. Snad proto, že žádost o ustanovení relátorů 
hovořila pouze o paní Kateřině a pomíjela nároky dalších příjemců zboží, 
Kateřininých bratranců. Než však došlo k nápravě, zesnula sama Kateřina 
Pokiová a její majetek přešel do rukou pozůstalého Baltazara Vlčka z Dobré 
Zemice, jemuž svá práva váznoucí na dílu Držkovic odprodali Melichar 
a Kašpar Pokiové. Pak již nic nestálo v cestě formálnímu dokončení trans-
akce, tedy zanesení kupu části Držkovic do krnovských zemských desk 
aktuálnímu majiteli, Baltazaru Vlčkovi. V kontextu tématu naší studie je 
ovšem nejdůležitější fakt, že kněžna Barbora Opavská a Ratibořská musela 
být naživu ještě po 28. srpnu 1512. Posly k deskám totiž přirozeně nemohla 
ustanovit před datem uzavření kupní smlouvy na krnovský díl Držkovic.

Na podporu závěru, že Přemyslovna žila ještě koncem léta roku 1512, 
lze ovšem uvést několik dalších, svou povahou spíše nepřímých pramenných 
dokladů. V deskovém zápisu ze dne 4. března 1512, který se týkal vkladu 
tvrze a dvora Světlov ve vsi Vysoká ve prospěch Alexandra z Vysoké, je 
výslovně uvedeno, že před zemské úředníky předstoupili Oneš Štáblovský 
z Kovalovic na Branticích a Burian Šeliha z Kobylího, „jsouc poslové daní 
od kněžny, její [milosti]“.44 Kdyby tehdy byla Barbora Opavská a Ratibořská 
po smrti, jistě by na soudě tuto okolnost neopomenuli zpřítomnit a zmínku 
o kněžně by zemský písař na pokyn komorníka doprovodil uctivým dodat-
kem, jenž by vhodným a odpovídajícím způsobem připomenul památku 
teprve nedávno zesnulé vladařky. Jiné zápisy tuto praxi potvrzují. Například 

42 ZDK I, s. 222, č. 355.
43 Viz alespoň H o s á k ,  Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938, 
s. 729.
44 ZDK I, s. 218, č. 350. Jinak pečivému zraku editora příslušného svazku zemských desk 
drobná zmínka o kněžně Barboře unikla, jak plyne z rejstříku. Správnost čtení záznamu, 
v němž skutečně chybí slovo milosti, tedy především fakt, že opravdu jde o kněžnu, proto 
autor tohoto textu ověřoval s užitím originálního rukopisu (ZA v Opavě, AS, inv. č. 944, 
f. 71r).
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vklady, k nimž sice relátory ustanovoval Korvínův hornoslezský (a současně 
krnovský) hejtman Jan Bělík z Kornic, jež však byly v praxi realizovány 
až po jeho sesazení a restituci přemyslovské vlády v knížectví, doprovázel 
zemský písař obratem „ty časy hauptman“.45 Dával tím na srozuměnou, že 
právní akt nepozbyl platnost, osoba nositele zeměpanské autority se však 
změnila. Zápisy v krnovských zemských deskách z března 1512 (dochované 
poprvé po odmlce započaté po únoru 1507) jsou navíc pozoruhodné ještě 
z jednoho důvodu. Není v nich zmíněn zeměpán a jsou uvozeny toliko 
jmény zemských úředníků v čele s komorníkem.46 Stejně tomu bývalo 
za časů Barbořina nezpochybnitelného vladaření. Výrazně s tím kontrastuje 
hned první deskový vklad z roku 1513, v němž je výslovně uveden Jiří ze 
Šelmberka a z Kosti jakožto jediný pán Krnovského knížectví, předsedající 
osobně zahájenému zemskému soudu.47 V letech 1513–1516 pak býval Jiří 
ze Šelmberka uváděn jako osoba stojící v čele zemského soudu pravidelně.48 
Nejspíš proto příliš nepochybíme, když budeme právě tyto roky považovat 
za období počátku jeho samostatné vlády v zemi. 

Kněžna Barbora, dcera knížete Mikuláše V. Opavského a Ratiboř-
ského, tudíž zesnula někdy po 28. srpnu 1512, kdy ještě o své vůli usta-
novovala posly k deskám, respektive před 23. zářím 1513, neboť tehdy již 
prokazatelně vykonával moc v zemi Jiří ze Šelmberka a z Kosti nezávisle 
na její, donedávna výrazně dominující autoritě. Tento závěr přesvědčivě 
dokládá analýza věcného obsahu dochovaných pramenů, v tom zejména 
(neznámých či spíše dílem náhody zapomenutých) písemností dokumen-
tujících okolnosti proměny majetkoprávních vztahů ke vsi Držkovice, tedy 
otázky definovatelné stručně pomocí zájmen, respektive zájmenného pří-
slovce „kdo, kdy, komu, co“. Podporují jej ale též informace skryté „mezi 
řádky“, především v kontextu otisku symbolických kontur vyznačujících 
mechanismus výkonu zeměpanské moci v knížectví v době, kdy skutečnou 
vládu držela v rukou žena, zatímco postavení jejích spoluvladařů mužské-
ho pohlaví bylo více (v případě Jiřího ze Šelmberka a z Kosti) či méně 
(v případě knížete Jana IV. Osvětimského) formální. Stávající odhad doby 
úmrtí kněžny Barbory, pro které byl od časů Franze Kopetzkého a Gottlieba 
Biermanna přijímán rok 1510, tak mohl být korigován a posunut do doby 
o dvě až tři léta mladší. Přemyslovská kapitola v dějinách Krnovského 
knížectví se tudíž uzavřela teprve někdy mezi 28. srpnem 1512 a 23. zářím 
1513. S trochou nadsázky se tak v místních poměrech podařilo předatovat 
rovněž konec středověku, neboť následující šelmberské desetiletí, ukonče-
né roku 1523 prodejem Krnovska do rukou markraběte Jiřího Zbožného 

45 Viz ZDK I, s. 162, č. 257. Podobných zápisů je ovšem v deskách vícero.
46 Tamtéž, s. 218–219, č. 350, 351.
47 Tamtéž, s. 220, č. 352.
48 Tamtéž, s. 220–223, č. 352, 354, 355, 357.
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z rodu Hohenzollernů, bylo ve výsledku pouhým mezidobím, po jehož 
uplynutí zamířila tato drobná země definitivně do bran raného novověku.

Das Ableben der Barbara von Troppau und Ratibor, der letz-
ten Repräsentantin des Geschlechts der Přemysliden auf dem 
Jägerndorfer Herzogsstuhl

Das Datum des Ablebens der Jägerndorfer Herzogin Barbara, Tochter des Herzogs Ni-
kolaus V. von Troppau-Ratibor und dessen erster Gemahlin, der Edelfrau Margarethe Clemm 
von Ellguth, wird seit den Zeiten Franz Kopetzkys und Gottlieb Biermanns mit größerer 
oder kleinerer Gewissheit in das Jahr 1510 datiert. Auf der Grundlage einer mikroskopischen 
Analyse bislang unbekannten bzw. scheinbar vergessenen und jetzt neu entdeckten Archivma-
terials kann nunmehr aufgezeigt werden, dass Barbara von Troppau-Ratibor, mit deren Tod 
in Jägerndorf die illegitime Linie des altehrwürdigen Geschlechts der Přemysliden definitiv 
ihr Ende fand, erst zwischen dem 28. August 1512 und dem 23. September 1513 verstarb. 
Die Analyse des Inhalts des überlieferten Quellenmaterials wurde im Kontext zusammenhän-
gender Überlegungen hinsichtlich der Mechanismen des Funktionierens von Landes- und 
landesherrlichen Institutionen in einer relativ ungewöhnlichen Situation durchgeführt, in 
der die Funktion des regierenden Landesherrn eine Frau ausübte, ohne dass es sich um die 
den legitimen, allerdings minderjährigen männlichen Erben des Herzogtums vertretende 
Witwe gehandelt hätte. Wenngleich nämlich Barbara nicht ohne Mitregenten auskam – ihren 
Gemahl, den Herzog Johann IV. von Auschwitz, und nach dessen Tod den Schwiegersohn 
Georg von Schellenberg und von Kost – war es die „Landesherrin“, die in Jägerndorf in 
Wahrheit den Großteil der dem regierenden Herzog zustehenden Rechtsgewalt ausübte.
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Dialog napříč časem II

Prostřednictvím rubriky „Dialog napříč časem“ se snažíme uvádět 
do širšího povědomí důležité studie českých historiků, které jsou k dispozici 
buď jen v obtížně dostupných vydáních, nebo dosud nebyly vůbec publi-
kovány. To je případ i tří pozdních textů Františka Hoffmanna věnovaných 
urbanistickým regulativům ve středověku a raném novověku, které jsme 
se vzhledem k jejich logické provázanosti rozhodli otisknout zde soubor-
ně, tedy ve formě tří podkapitol jediné stati. Byly sepsány v rámci řešení 
výzkumného úkolu MSM: 260000021 Proměny urbanismu, dílčí projekt 
3.3. Urbanistické regulativy v historii stavby měst, a původně tvořily součást 
příloh k závěrečným zprávám za léta 2000 až 2002. 

Naše vydání vychází z elektronické varianty (soubory uložené na dis-
ketě) a vytištěné verze, které jsou uloženy v Moravském zemském archivu 
v Brně, Státním okresním archivu Jihlava, fond Hoffmannovi František 
a Jaroslava, karton 93, složka Urbanistické regulativy. Prvý text byl opatřen 
závěrečným soupisem literatury, druhý a třetí poznámkami pod čarou. V zá-
jmu čtenářského komfortu jsme je po formální stránce sjednotili a většinu 
titulů ze soupisu literatury u prvé části jsme přesunuli do nově zavedených 
poznámek pod čarou. Ty jsou na rozdíl od autorských (v dalších dvou tex-
tech) značeny alfabetickým indexováním a vloženy do hranatých závorek. 
Vynechali jsme popularizační a obrazové publikace o historických městech, 
které s textem korespondují jen v nejobecnější rovině, a naopak jsme do-
plnili vybrané tituly novější odborné literatury, které by autor s největší 
pravděpodobností sám zohlednil. Citace z Koldínových Práv městských 
ve třetí části byly upraveny podle nejnovější edice Koldínova zákoníku 
a původní, do textu začleněné odkazy na jednotlivé články jsme v zájmu 
sjednocení přesunuli do poznámek pod čarou (s číselným indexováním). 
Veškeré editorské zásahy, doplňky a komentáře v rámci poznámkového 
aparátu jsou i v druhé a třetí části označeny hranatými závorkami. Ve snaze 
o unifikaci i vzhledem k tomu, že text otiskujeme v odborném časopise, jsme 
upustili od zvýraznění některých pasáží v podobě klíčových slov, termínů či 
definic, které byly v originále první části psány podtrženě nebo proloženě. 
Konečně schematický oddíl druhé části jsme v zájmu přehlednosti upravili 
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do podoby klasicky odstupňovaného výčtu s numerickým a alfabetickým 
značením položek. 

Pomineme-li uvedené případy, bylo naším záměrem zprostředkovat 
v maximální možné míře původní znění textů. Vzhledem k tomu, že v době 
svého sepsání nebyly připraveny pro tisk, jsme se však museli uchýlit 
k některým dílčím redakčním úpravám, a to takřka výhradně v rovině 
stylistické. Šlo především o snahu vyhovět zásadám textové disimilace, 
tedy vyhnout se nezáměrnému opakování stejných či příbuzných slov 
a složitějších jazykových konstrukcí, ovšem s intencí neodchýlit se od jádra 
původního významu.

Také v tomto případě je nově otištěný text doplněn komentářem 
ve formě studie, jejímž cílem je zasadit stať do kontextu autorova díla 
a zhodnotit její význam ve vztahu k současné historiografii.

Tomáš Borovský a Jan Dvořák
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František Hoffmann

Urbanistické regulativy ve středověku 
a raném novověku

Town Planning Regulations in the Middle Ages and the Early Modern Period

This hitherto unpublished study by František Hoffmann has been compiled from three 
texts that were written for the individual stages in developing a research project entitled 
Town Planning Regulation in the History of Urban Construction at the beginning of 
this millennium. In addition to a general introduction, it includes a passage devoted 
to the relationship between town planning planning regulations and urban law in the 
Middle Ages, as well as a section dealing with the relevant standards in Koldín’s early 
modern Code. Town planning regulations are taken to mean sets of regulations for 
the deliberate direction and management of urban development in order to handle 
the coexistence of larger groups of inhabitants in higher-level housing settlements 
and to set up suitable building and other living conditions.

Keywords: town planning regulations, Middle Ages and Early Modern period, towns 
in the Czech Lands, urban law, Koldín’s Code

I. Urbanistické regulativy v historii stavby měst

Sledujeme-li, jak vznikaly a vyvíjely se řády ve středověkém městě, 
narážíme hned na jejich protiklad, na živelnost a chaos. Zároveň se vracíme 
daleko do pravěku, k prvním stálejším lidským sídlům, jež vznikala za pře-
vratu v období neolitu, kdy se lidé dopracovali k soustavnému pěstování 
zemědělství. Již v těchto prvních zemědělských osadách se projevovaly 
určité prvky řádu, ale živelnost převažovala.

Svár úsilí o systém s přetrvávající neorganizovaností trval i o tisíciletí 
později, když vznikala a rozvíjela se sídliště vyššího typu, města. Přeskočíme 
složitý vývoj tohoto sídelního útvaru v různých civilizacích během několika 
tisíciletí a přeneseme se do našich zemí. Před zrodem středověkých měst 
vznikaly u nás útvary blížící se městům, u nichž však nad řádem převažovala 
živelnost a základní městské funkce nebyly dostatečně vyvinuty, anebo 
některé vůbec chyběly. Nazýváme je prvotní města a užívá se i označení 
předlokační. Patřila k nim keltská opida v posledních stoletích před naším 
letopočtem, velkomoravská sídliště v 9. a 10. století a sídelní aglomerace 
v podhradích od 9. do 13. století. Ale i ve 13. a 14. století, kdy se už plně 
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rozvinula urbanizace, stále ještě vznikala některá města se samovolností 
převažující nad řádem. Patřila k nim zejména města horní v čele s Kutnou 
Horou, s charakteristickým „rostlým“ půdorysem.a

Mezitím již vyrůstala v českých zemích nová sídliště, jež plně odpo-
vídala charakteru středověkého města. K nejzávažnějším výsledkům histo-
rického zkoumání posledních desetiletí náleží zjištění, že zakládání měst 
nebylo pouhým důsledkem rozhodnutí panovníků ani procesu kolonizace, 
ale především dozrání domácích hospodářských a sociálních podmínek 
vlivem revolučních přeměn v zemědělství i řemeslné výrobě. K nejstarším 
městům patřily Bruntál, Uničov a Opava, vznikající již od druhého desetiletí 
13. století, v Čechách pak Litoměřice, Hradec Králové a Žatec, založené 
nedlouho potom. Analýza středověkého městab vedla k jeho nové definici: 
České středověké město bylo vývojově vyšším druhem lidského sídliště, 
které mělo funkce ekonomickou, geografickou, stavební, vojenskou, sociál-
ní, politickou, právní a kulturní, jejichž souhrn vytvářel v každém městě 
specifickou strukturu a vyhraňoval skupiny měst k určitým typům. Přestože 
podle našich měřítek středověká města nebyla velká – u královských měst 
se obyvatelstvo počítalo na několik tisíc a u poddanských měst na něko-
lik set –, byly to už složité útvary, které se neobešly bez řádu a regulace 
v nejrůznějších ohledech. Jestliže zde věnujeme pozornost regulativům 
urbanistickým, nemůžeme se omezit pouze na složku stavební, neboť každé 
opatření v jedné oblasti mělo důsledky i pro oblasti další. Nicméně určitá 
koncentrace a omezení se na sféru stavební jsou nezbytné.c

Zejména v raných fázích vývoje měst působila stále ještě velmi silně 
živelnost.d Byly sice stanoveny určité zásady pro budování měst a soužití 

a [Z novější domácí literatury lze výběrově uvést alespoň tituly H o f f m a n n , 
František: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009, s. 21–71; K e j ř ,  Jiří: 
Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998; K l á p š t ě ,  Jan: Proměna českých 
zemí ve středověku. Praha 2005, s. 293–392; Ž e m l i č k a ,  Josef: Počátky Čech královských. 
1198–1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002, s. 263–288; t ý ž :  Království v pohybu. 
Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014, s. 214–252. V rámci 
užšího regionu K o v á ř ,  Daniel (ed.): Počátky měst a městeček v jižních Čechách. Sborník 
příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu. České Budějovice 2016 (= Jihočeský sborník 
historický, supplementum VII). Viz také dosavadní svazky ediční řady Historický atlas měst 
České republiky, vydávané od roku 1995.]
b [H o f f m a n n ,  František: K systémové analýze středověkých měst. Český časopis 
historický 88, 1990, s. 252–275.]
c [Již P o š v á ř ,  Jaroslav: K dějinám městského stavebního práva v Čechách a na Mo-
ravě do počátku 19. století. Právněhistorické studie 2, 1956, s. 176–197. Z jiného hlediska 
K o b y l k o v á ,  Luďa: Proměna středověkého města v „historické jádro“ v období průmyslové 
revoluce. Příspěvek k metodickým otázkám studia vývoje městského prostředí v českých zemích. 
Sborník historický 26, 1979, s. 61–117.]
d [Srov. L í b a l ,  Dobroslav: Starobylá města. Stavba jako obraz dějin. Praha 1970, 
s. 9, passim. Zejména pak M e n c l ,  Václav: Pět městských reservací Jihomoravského kraje. 
Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Edd. A. Flídr, Z. Míchalová a Z. Vácha. Brno 2016, 
s. 28–58.]
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obyvatel, ale řád se prosazoval teprve postupně. Na tomto místě je účelné 
podat vymezení pojmu regulace.

Účelem regulačních opatření bylo vymezení způsobů záměrného 
usměrňování a řízení vývoje sídla, aby se zvládalo soužití větších skupin 
obyvatel v sídlišti vyššího stupně a aby se k tomu vytvářely vhodné stavební 
i další životní podmínky.

Zdrojem regulačních opatření byla moc stojící nad městem. U krá-
lovských – na Moravě též markraběcích – měst to byl panovník, v českých 
zemích český král, na Moravě též markrabě, u poddanských měst vrchnost 
církevní nebo světská. K založení poddanského města byl nutný vedle 
rozhodnutí vrchnosti rovněž souhlas panovníka. Některá poddanská města 
byla i v moci a majetku panovníkově.e Vrchností nad poddanským městem 
se později mohlo stát také královské město.

Panovník při některých příležitostech uplatňoval svou svrchovanou 
moc nad městy osobně. Pravidelně to však nebylo možné a pravomoc nad 
městy se soustředila v rukou podkomořího, zemského úředníka v Čechách 
i na Moravě. Podkomoří byli zpravidla příslušníci nižší šlechty, ale někdy 
se k tomuto úřadu dopracovali někteří z předních pražských měšťanů.f 
Pravomoc podkomořího se uplatňovala zejména při obměnách městské 
rady a při skládání účtů odstupující rady. U poddanských měst vrchnost 
většinou zastupoval rovněž úředník, zpravidla hejtman nebo purkrabí.

Regulační opatření měla různé formy. Jednání o založení města se 
někdy omezilo na ústní úmluvu. Kupodivu to zřejmě platilo hlavně u krá-
lovských měst, kde jednou ze stran byl panovník, jehož autorita měla být 
dostatečnou zárukou. Budoucí měšťany zastupoval lokátor. Úmluva o za-
ložení města obsahovala základní podmínky vzniku a vývoje sídliště, jeho 
lokalizaci, bližší vymezení terénu, rozsah užšího i širšího areálu, hlavní 
povinnosti obyvatel a další ustanovení.

Již od 13. století docházelo k písemnému stvrzování úmluv a opat-
ření panovníka a vrchností ve vztahu k městům. Z těchto písemností byly 
nejvýznamnější zakládací listiny a privilegia pro města.

Z královských měst měla zakládací listiny jen některá a zřejmě se 
všechny nedochovaly. Do našich let se uchovaly pro Hodonín (1238/1228), 
Poličku (1265), České Budějovice (1265) a Plzeň (1295). Zakládací listina 
obsahovala určení místa založení, základní práva a povinnosti měšťanů 
a případně několikaletý odklad povinnosti odvádět roční berni. Obdobně 
tomu bylo u měst poddanských, z nichž nejstarší zakládací listiny mají 

e [H a a s ,  Antonín: Pravomoc českého krále nad poddanskými městy a městečky. Právně-
historické studie 4, 1958, s. 153–184.]
f [Č e l a k o v s k ý ,  Jaromír: Úřad podkomořský v Čechách. Příspěvek k dějinám stavu 
městského v zemích českých. Praha 1881, s. 4–25. Nově J a n ,  Libor: Václav II. Král na stří-
brném trůnu. 1283–1305. Praha 2015, s. 468–476.]
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Kynšperk (1232) a Horní Benešov (1253). Zakládací privilegia vymezovala 
hlavní podmínky existence měst.g

Široký rozsah měla další privilegia udělovaná městům. Týkala se vý-
stavby hradeb, tras obchodních cest, kupeckých domů, trhů, rycht, stavby 
vodovodu a nejrůznějších dalších oprávnění i povinností. Tato privilegia 
dotvářela městský řád. 

Mezi zmíněná městská privilegia patří též listina udělená králem 
Přemyslem Otakarem II. jihlavským měšťanům 12. ledna 1270. Král v ní 
ustanovuje, „aby domy, ať byly postaveny kýmkoli, o nichž by se dalo soudit, že 
jsou k neprospěchu nebo škodě zmíněného města, byly úplně zbourány a aby na-
příště nebyly stavěny žádné domy, jejichž stavbu by nepředcházela rada a souhlas 
výše řečených měšťanů“.h Privilegium zřejmě mělo pomoci městu, které se 
potýkalo s pozůstatky živelného růstu za trvající hornické horečky. V pro-
stém ustanovení je vyjádřena základní myšlenka každého stavebního řádu. 
Uvedené privilegium obsahuje nejstarší stavební městský řád českých zemí.

Z dalších písemností, které obsahovaly ustanovení regulační povahy, 
byly významné městské právní knihy. V těchto knihách podávali městští 
notáři svod městského práva platného ve městě, případně v oblasti tohoto 
práva. Tyto knihy rozšiřovaly soubor právních ustanovení, jež některá 
města dostala nebo si vytvořila v základních privilegiích (Brno roku 1243, 
Jihlava údajně roku 1249, ale ve skutečnosti později),i o výsledky právní 
praxe. Tak vznikly zejména v Brně kniha písaře Jana a v Jihlavě právní 
kniha z poloviny 14. století, rozšířená potom Janem z Gelnhausenu a jeho 
pokračovateli na počátku 15. století. Oblasti práva magdeburského (Lito-
měřice, Olomouc) se řídily právními knihami magdeburskými.j

Obdobou těchto právních knih byly sbírky statut, což byla ustanovení 
vydávaná městskou radou, případně dalšími městskými orgány ze samo-
správné kompetence. Řada statut se týkala záležitostí stavebních, technic-

g [Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. Inde ab a. MCXCVIII usque ad 
a. MCCXXX. Ed. G. Friedrich. Pragae 1912, s. 428–430, č. 381; III/1. Inde ab a. MCCXXXI 
usque ad a. CMMXXXVIII. Ed. G. Friedrich. Pragae 1942, s. 24–25, č. 26; V/1. Inde ab  
a. MCCLIII usque ad a. MCCLXVI. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1974, s. 633–644, 
č. 434; s. 673–677, č. 457. K tzv. zakládacím listinám viz K e j ř ,  J.: Vznik městského zřízení 
v českých zemích, s. 130–133; t ý ž :  O nejstarší listině města Hodonína. Studie o rukopisech 
22, 1983, s. 77–86 (rehabilitoval hodonínskou listinu, kterou editor diplomatáře zařadil mezi 
falza). K Plzni nyní nově M a l i v á n k o v á  W a s k o v á ,  Marie –  D o u š a , 
Jaroslav (edd.): Dějiny města Plzně I. Do roku 1788. Plzeň 2014, s. 102–132.]
h [Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2. Inde ab a. MCCLXVII ad 
a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Praha 1981, s. 198–199, č. 602. Český překlad 
H o f f m a n n ,  František: Jihlavský městský stavební řád z roku 1270. Jihlava 1967.]
i [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. 79–87, č. 17; s. 290–328, č. 177++.]
j [F l o d r ,  Miroslav: Brněnské městské právo. Zakladatelské období (–1359). Brno 2001; 
H o f f m a n n ,  František: K oblastem městských práv českých. Studie o rukopisech 14, 1975, 
s. 27–67; t ý ž :  Městské právo olomoucké a jeho vliv na život města. Historická Olomouc a její 
současné problémy, 1980, sv. 3, s. 50–59.]
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kých a běžného městského provozu. O těchto ustanoveních z našich měst 
není dosud spolehlivý přehled. Důležitá jsou například početná statuta 
ve stavebních záležitostech města Vratislavi ve Slezsku, které od pozdního 
středověku náleželo k zemím Koruny české.

Výkresová nebo dokonce plánová forma regulačních opatření 
ve středověku v našich městech neexistovala. Poněvadž však je známo, že 
stavební huti při stavbě katedrál a kostelů již plány měly, lze si představit, 
že při zakládání města nebo výstavbě kostelů a městského opevnění exis-
tovaly alespoň základní náčrty, ty se však nedochovaly. Změna nastávala 
až v 16. a 17. století. Pravidlem se staly regulační plány teprve od druhé 
poloviny 19. století.k

Stavebník při vzniku středověkého města byl příjemcem regulačních 
opatření a zároveň dbal o jejich respektování při jeho budování. Stavební-
kem mohl být budoucí pán města, vlastní stavitel jako stavební odborník 
nebo lokátor. Tyto osoby, kromě pána města, většinou neznáme jmény. 
Někde se však podle příbuzných základních dispozic můžeme domnívat, že 
některý lokátor se podílel na vzniku i několika měst. To se předpokládá na-
příklad u některých měst na střední Moravě, budovaných za olomouckého 
biskupa Bruna ze Šaumburka (Schauenburgu).l Mluví se přímo o shodném 
„rukopisu“ původce městských půdorysů.

Ve slově lokátor je skryto latinské podstatné jméno locus „místo“ 
a sloveso locare „umístit“, „vykázat místo“, „stavět“, „usídlit“, „pronajmout“. 
Lokátor byl především podnikatel, který shromáždil základní část pro-
středků na budování města, zájemce s potřebným jměním, kteří se měli 
stát budoucími měšťany, a byl schopen dojednat s panovníkem nebo vrch-
ností základní podmínky pro vybudování města. Přitom mohl být zároveň 
stavitelem, který vybral místo v terénu, stanovil půdorys, další základní 
dispozice města a mohl i řídit výstavbu některých objektů.m Nejednou se 
stával ve vznikajícím městě zástupcem panovníka nebo vrchnosti v hodnosti 
rychtáře. Sídlil potom v rychtě nadané výčepním právem. Tam bylo také 
sídlo městského soudu, kterému rychtář předsedal.

Velmi široká byla náplň regulačních opatření. Lze říci, že veškerý 
život města ve všech oblastech, vyjádřený jeho hlavními funkcemi, byl 
prostoupen určitým řádem nebo řády. Živelnost byla silně potlačena, ale 
nikoli zcela vymýcena. Od toho musíme odlišovat samosprávu jako projev 

k [E b e l ,  Martin: Dějiny českého stavebního práva. Praha 2007. Problematicky též N o -
v o t n á ,  Dana: Městské stavební řády. Kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem 
a příklady aplikace. Brno 2011.]
l [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 (= Städteforschung A/IV), s. 90–133.]
m [Srov. R a d o v á ,  Milada –  H a u s e r o v á ,  Milena: Lokační urbanismus. 
Archaeologia historica 16, 1991, s. 121–130.]
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vnitřní městské aktivity a samostatnosti, která nebyla výsledkem regulativ-
ních opatření přicházejících shora, ale měla rovněž své vnitřní řády. 

Výklad o působení regulace v jednotlivých složkách města by si 
vyžádal značného rozsahu. Omezujeme se proto jen na heslovitý výčet 
těchto složek:

a) poloha sídliště v terénu;
b) cesty, obchodní trasy, cla a mýta;
c) městský půdorys;
d) základní rozvržení prvků města – náměstí, ulice, hlavní budovy, 

opevnění;
e) náležitosti jednotlivých prvků – náměstí, ulice, domy, parcelace, 

uliční čáry;
f) obrana – hradby, brány, hotovost (též funkce bezpečnostní 

a ekonomické);
g) prostředky obnovy po válečných pohromách, protipožární opat-

ření;
h) voda – řeka, vodovod – přívod do města, vodovodní čerpací věž, 

kašny, rozvod;
i) hospodářství – kupecké domy, mýto, trhy, právo míle, zařízení 

pro některá řemesla (soukenické rámy aj.);
j) zdravotnictví, hygiena – špitál, opatření při epidemiích, starost 

o odpadky, náběhy ke kanalizaci;
k) prvky ochrany životního prostředí – separace hlučných a pách-

noucích řemesel, ochrana lesů (zejména při hornictví);
l) kultura – církev, církevní instituce – kláštery a jejich obranná 

funkce;
m) hodnotová struktura městského území – uvnitř hradeb, před-

městí, širší městský areál, další diferenciace i v těchto pásmech.
Míru regulace ovlivňovala příslušnost k typu měst. K nejvyšší kategorii 

patřila sídelní, případně hlavní města: Praha, v menší míře a omezeném 
časovém úseku Brno a Olomouc, v dalším odstupu sídla biskupských 
a nejpřednějších šlechtických vrchností. V těchto městech byly plně za-
stoupeny všechny hlavní funkce, a to ve velmi rozvinuté podobě. Panovník 
a vrchnosti na nich měli zvýšený zájem, podporovali jejich rozvoj, ale to 
zároveň přinášelo větší míru dohledu a regulace v nejrůznějších ohledech.

Rovněž v královských městech byly zastoupeny všechny funkce nebo 
alespoň většina těch hlavních. O podpoře jejich rozvoje a míře dohledu 
a regulace platí v přiměřené míře totéž, co o městech sídelních. U velmi 
početných poddanských měst existovala silná diferenciace podle počtu 
obyvatel, hospodářské síly i rozvinutosti jednotlivých funkcí. Některá se 
blížila menším královským městům, jiná téměř vesnicím. Všeobecně tam 
mělo zvýšenou úlohu zemědělství. Působila také úroveň a schopnosti je-
jich vrchností. Výsledkem toho bylo, že dohled a míra regulačních zásahů 
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vrchností se někdy blížily vlivu panovníka, jindy a jinde naopak byly velmi 
omezené a řídké.

Mezi poddanskými městy se již ve středověku začínala odlišovat 
městečka, pro která byla charakteristická značná redukce městských funk-
cí, takže se někdy podobala větším vesnicím. O dohledu a regulaci platí 
obdobně to, co obecně o městech poddanských.n

Zvláštní postavení měla města s dominantní funkcí, mezi něž náleže-
la zejména města horní, lázeňská a se silnou říční dopravou. Za husitské 
revoluce k nim můžeme počítat i města revoluční. Početnější u nás byla 
zejména města horní. Povaha těchto měst vyžadovala zvláštní právní řád, 
což platí zvláště o právu horním. České horní právo mělo dva hlavní prin-
cipy: královský regál k nerostům a svobodu horního podnikání na všech 
druzích pozemků. To bylo velmi výhodné ve srovnání zejména s právy 
západoevropskými, kde byla respektována práva majitelů pozemků, a proto 
se české horní právo rozšířilo do dalších zemí. Panovník i vrchnosti měli 
zájem na úspěšném provozu hornictví. Horním městům poskytovali značné 
svobody a volnost, ale zároveň udržovali pomocí svých úředníků přísnější 
dohled než v jiných městech. Obdobně to platilo o dalších městech s do-
minantní funkcí.o

K nejvýznamnějším znakům středověkého města patřila samospráva. 
Vznikala ze dvou zdrojů: z přirozeného běhu života ve městě a z postupné-
ho získávání částí kompetence, která od počátků náležela panovníkovi nebo 
vrchnosti. V nejednom ohledu šlo o samosprávu vynucenou současným 
stavem společnosti. Panovník ani vrchnosti dlouho neměli úřednický apa-
rát, který by jim umožňoval soustavněji města řídit a pravidelněji do nich 
zasahovat. Jejich zájmy dlouho zastupovali rychtáři, kteří také vykonávali 
pravomoc soudní a správní. V ostatním si museli měšťané poradit sami. Tato 
nezbytnost vytvářela hlavní zdroj městské samosprávy. Spolu s rychtářem 
zasedal na městském soudě sbor přísežných či konšelů. Tím se hromadil 
soubor zkušeností o správě města, který byl zprvu omezen na vedoucí 
patricijskou vrstvu, ale postupně se rozšiřoval i do početnější, převážně 
řemeslnické vrstvy střední. Z toho narůstalo sebevědomí a následné úsilí 
o přebírání kompetencí dosud rychtářových. Ve většině měst byl tento 
proces dovršen během 14. a 15. století. Z konšelů se ustavovaly městské 
rady v čele se střídajícími se purkmistry a rychtář byl vytlačen ze svého 
rozhodujícího postavení ve městě, takže mu zůstala jen omezená pravomoc 
trestní. Hlavní sídlo městské správy se také přenášelo z rycht do radnic. 

n [Srov. M a r e k ,  Jaroslav: Městská síť na Moravě v 15. a 16. století. (Studie o moravské 
společnosti v době jagellonské I ). Časopis Matice moravské 90, 1971, s. 281–303.]
o [K typům měst viz H o f f m a n n ,  F.: Středověké město v Čechách a na Moravě, 
s. 267–310.]
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Rozsah městské samosprávy během středověku se tak stále rozšiřoval, 
procházel ovšem různými vývojovými modifikacemi s místními rozdíly.p

K této samosprávě soudní a správní přistupovala samospráva zájmová, 
jež od 14. století dostala podobu cechů. Podobně jako města vůči vrch-
nostem vydobyly si cechy určitou místu samosprávy vůči městské správě. 
Týkala se řemesla nebo i většího počtu řemesel v cechu sdružených, a to 
řemeslné výroby, mistrů, tovaryšů a učňů, cen výrobků, ochrany vůči ře-
meslníkům z jiných měst či výhod na městských trzích.

Samospráva městská i zájmová byla projevem jednak nezbytnosti, 
jednak aktivnosti měšťanů, kteří si byli velmi dobře vědomi významu re-
spektování určitých řádů pro život města i pro osobní existenci a dovedli 
tomu obětovat značné úsilí. Rubem toho ovšem bylo nejednou i sledování 
osobních sobeckých zájmů. Celkové kladné působení městské samosprávy 
je ovšem mimo jakoukoli pochybnost. Zároveň je to doklad, že urbanistické 
regulativy nepřicházely do měst vždy jen seshora od panovníka a vrchností, 
ale vznikaly také přímo uvnitř města iniciativou měšťanů.

Od prvních primitivních pravěkých sídlišť přes prvotní města až 
po plně rozvinutá města středověká jsme mohli sledovat určitý zápas ži-
velnosti s úsilím o zavádění určitých řádů pomocí regulativních opatření. 
K tomu přistupovala samospráva městská i zájmová jako jeden z nejvý-
znamnějších znaků středověkého města a jako jedna z nejdůležitějších 
složek jeho dědictví.

Zápas živelnosti s regulací prostupoval dalšími stoletími vývoje měst 
až do přítomnosti. Habsburští panovníci od 16. století vytvářeli centrální 
byrokratický aparát, který jim umožňoval zesilovat dohled nad městy 
a v některých ohledech omezovat jejich samosprávu, což se projevilo na-
příklad tvrdým postupem Ferdinanda I. proti městům po potlačení odboje 
v roce 1547 a proti cechům. Další prohloubení a rozšíření regulace nastalo 
od osvícenství na sklonku 18. století, kdy správu měst vedly magistráty, 
které měly ráz téměř státních úřadů. Zároveň ovšem prudký rozvoj měst 
za industrializace prolomil krunýře městských hradeb, překonal v podstatě 
stále ještě středověký model jádra města uzavřeného do hradeb a živelný 
rozvoj předměstí se nedával spoutat dosavadními regulačními opatřeními. 
Dávná živelnost dostala podobu ideologického a politického liberalismu, 
od mírné až po fundamentalistickou. Za dalších proměn zejména v socia-
listickém období dosáhly vrcholu regulační funkce státu, což z hlediska 
urbanistického nezabránilo některým excesům živelné podoby. Převrat 
v roce 1989 znamenal opět v přirozené reakci nástup silných tendencí 

p [Tamtéž, s. 393–416. K vývoji radnic ve vztahu k městské samosprávě viz K i b i c , 
Karel: Historické radnice. Praha 1988.]
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liberalistických, provázených nedůvěrou ve schopnost státu důsledněji 
regulovat vývoj, včetně správy a rozvoje měst.q

I ze stručného nástinu, který zde byl podán, je zřejmé, že relace mezi 
živelným a regulovaným vývojem patří k základním procesům ve vývoji 
měst. Platí to o středověkých městech, kterými jsme se zde zabývali přede-
vším, ale též o dalších stoletích až do přítomnosti. Od počátků měst bylo 
zřejmé, že soužití většího počtu obyvatel vyžaduje určitý řád, kterému se 
musela podrobovat i výstavba města od svých začátků až po rozvoj během 
několika století. Sledování vztahu živelnosti a řádu, jakož i podmínek, 
za kterých docházelo k regulačním zásahům, není bez užitku ani pro pří-
tomnost, neboť modely určitých situací se v obměňujících se podmínkách 
opakovaně vracejí.

II. Urbanistické regulativy a městské právo

Studium městského práva v českých zemích se rozvíjelo zejména 
ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.1 Předním představitelem 
tohoto studia byl Jaromír Čelakovský, který vytyčil program rozsáhlé edice 
pramenů a napsal řadu významných pojednání až po náběh na souhrnné 
zpracování.2 V dalších desetiletích stál v popředí tohoto studia Václav 
Vojtíšek3 a později přispěl cennými pracemi Antonín Haas,4 z jiné strany 
pak Bedřich Mendl.5 Na Moravě a ve Slezsku se věnovala studiu městské-
ho práva řada badatelů, zejména Vincenc Prasek, Jaroslav Dřímal a Ivan 
Štarha.6 Z německých badatelů je třeba připomenout alespoň Emila Franze 
Rösslera, Otto Peterku a Wilhelma Weizsäckera.7

Městské právo patřilo mezi práva zvláštní. Platilo pro určité vrstvy oby-
vatelstva městského, ale i venkovského. Od 13. století se v českých zemích 
setkáváme se dvěma základními typy městského práva, severoněmeckým 
saským a jihoněmeckým švábským. Postupně se vytvářely menší oblasti 
městských práv s hlavními vrchními stolicemi v Litoměřicích, Olomouci, 

q [Viz H r ů z a ,  Jiří: Teorie města. Praha 1965; Č e l e c h o v s k ý ,  Gorazd – 
Š i p l e r ,  Vladimír: Města jako systémy. Praha 1983; H r u š k a ,  Emanuel: Problémy 
súčasného urbanizmu. (Úvahy nad novými úlohami urbanizmu a územného plánovania. Súbor statí 
o plánovaní regiónov, sídiel, mestskej dopravy, rekreácie a o urbanistickej kompozícii). Bratislava 
1966; H l o b i l ,  Ivo: Teorie městských památkových rezervací (1900–1975). Praha 1985; 
Sborník vybraných přednášek pro kurz celoživotního vzdělávání (1999–2000) na téma Urbanismus 
a územní plánování – nové poznatky z posledních deseti let. Praha 1999.]
1 Srov. H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých, zvl. s. 27, 54.
2 Tamtéž, s. 27, 54, pozn. 2–3.
3 Tamtéž, s. 27, 54, pozn. 4–5.
4 Tamtéž, s. 27, 54.
5 Zejména M e n d l ,  Bedřich: Tak řečené norimberské právo v Čechách. Praha 1938.
6 H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých, s. 27, 54.
7 Tamtéž, zvl. s. 58, pozn. 5n.
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Praze, Brně a Jihlavě.8 V 16. a 17. století docházelo ke sjednocování a ko-
difikaci městského práva. Tento proces byl dovršen vydáním Koldínových 
Práv městských Království českého v roce 1579, která byla přijata později 
i v litoměřické oblasti magdeburského práva a v 17. a 18. století také 
na Moravě a ve Slezsku.9 Společného práva pro všechno obyvatelstvo bylo 
dosaženo teprve občanským zákoníkem z roku 1811.

Městské právo se dochovalo v různých druzích pramenů. K hlavním 
patří privilegia, městské právní knihy a další rukopisy, sbírky městských 
nálezů, naučení a statut, městské knihy vedené městským soudem a radou. 
Výkresová dokumentace se ze středověkých měst až na výjimky nedocho-
vala a vzácná jsou i realistická zobrazení měst.10

Jednotlivým oblastem městského práva a jejich vrchním stolicím bylo 
věnováno značné badatelské úsilí.11 Nejdále pokročilo zpracování městské-
ho práva brněnského, a to díky pracím Miroslava Flodra.12

Cílem této pasáže je vymezit vztah mezi urbanistickými regulativy a ze 
širší problematiky dějin měst jejich významnou složkou, dějinami městské-
ho práva. Urbanistický regulativ je termín moderní, dokonce nedávného 
původu;13 k jeho významu viz výše.14

8 Viz zejména H a a s ,  Antonín: Právní oblasti českých měst. Časopis Společnosti přátel 
starožitností 60, 1952, s. 15–24; H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých 
(a další práce uvedené tamtéž, s. 36–39, 58–59).
9 Práva městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou 
od M. Pavla Krystyana z Koldína. Ed. J. Jireček. Praha 1876. K 400. výročí vydání Koldínových 
Práv městských byla uspořádána konference, z níž vzešel sborník S c h e l l e ,  Karel – 
M a l ý ,  Karel (edd.): Městské právo v 16.–18. století v Evropě. Praha 1982. [Nová edice 
nese název Práva městská Království českého. Edice s komentářem. Edd. K. Malý, P. Slavíčková, 
L. Soukup, P. Skřejpková, J. Šouša, J. Šouša ml., J. Vojtíšková a K. Woitschová. Praha 2013. 
Viz zejména recenze Ludmily Sulitkové (Český časopis historický 113, 2015, s. 488–495) či 
Eduarda Maura (Pražský sborník historický 42, 2014, s. 413–419) a studii M a l ý ,  Tomáš: 
Koldínův zákoník a Morava: výzva ke studiu dějin práva namísto právních dějin. In: Jordánková, 
Hana (ed.): Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. 
Brno 2016, s. 388–403.]
10 Přehled podává H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých, s. 29–36.
11 Všeobecně tamtéž, s. 36–39; H o f f m a n n ,  František: České město ve středověku. 
Život a dědictví. Praha 1992, s. 250–251 (mapka). Litoměřické oblasti věnovali pozornost ze-
jména Otto Peterka a Wilhelm Weizsäcker, k ostatním oblastem viz studie autora této stati. Pro 
Olomouc H o f f m a n n ,  F.: Městské právo olomoucké a jeho vliv na život města. Pro Prahu 
t ý ž :  K oblastem městských práv českých, s. 39–46. Pro Brno t ý ž :  Brněnské městské právo. 
In: Zřídkaveselý, František – Peša, Václav (edd.): Brno mezi městy střední Evropy. Sborník 
projevů, studií, úvah a sdělení z věd. sympozia, Archív města Brna 29.–30. listopadu 1979. 
Brno 1983, s. 166–180. K tomu viz řadu studií Ivana Štarhy. Pro Jihlavu H o f f m a n n , 
František: Jihlavské právo. Havlíčkův Brod 1959.
12 Viz F l o d r ,  Miroslav: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I–III. Brno 
1990–1993; t ý ž :  Brněnské městské právo.
13 K tomu viz Sborník vybraných přednášek pro kurz celoživotního vzdělávání (1999–2000) 
na téma Urbanismus a územní plánování.
14 [Na tomto místě byla v textu zopakována definice, která je nově obsažena v úvodní 
pasáži této studie, a v poznámce autor odkázal na původní stať.]
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Otázka tedy zní: Je účelné termín regulativ promítat nazpět do mi-
nulosti, anebo stačí využívat poznatky o stavbě a vývoji měst vyjadřované 
dosavadními obvyklými historickými metodami a terminologií? Z tohoto 
hlediska jde v širším rozsahu o vztah urbanistiky a dějin měst, v užším 
rozsahu pak o vztah regulativů a městského práva. V počátcích tohoto 
zkoumání je účelné zabývat se otázkou v užším vymezení. Z tohoto hle-
diska je možné konstatovat, že určité regulativy nejsou v městském právu 
vyjádřeny. Týká se to celého středověku, ale zejména raných století, kdy 
pravidla vzniku a vývoje měst nebyla písemně formulována ani zachycena 
obrazově, ať už jde o volbu místa pro městské sídliště, určení jeho půdo-
rysu, či o další stavební dispozice. Teprve postupně byly zásady písemně 
fixovány. Na druhé straně život ve městě přinášel vytváření četných zásad, 
jež neměly povahu urbanistických regulativů. Týká se to zejména oblastí 
soukromého, trestního a procesního práva. Je-li konečným cílem a smyslem 
urbanistiky poznávat, jak stavební charakter a další zařízení městského 
sídelního útvaru působily na život jeho obyvatel, můžeme i zmíněné právní 
oblasti zahrnovat do urbanistiky v nejširším slova smyslu. Nebylo by to 
však účelné z hlediska dělby práce mezi vědními obory.

Jde proto o hledání funkční a vhodné hranice uvnitř širší množiny 
všemožných zásad, kterými se řídil život města a které byly již svou pova-
hou časově a místně proměnlivé, tedy kam až je možné považovat zásady 
za regulativy v urbanistickém slova smyslu. Při rozmanitosti městských 
práv až do jejich sjednocení a kodifikace koncem 16. století je nutné 
začít se zkoumáním v jednotlivých právních oblastech. Dosud nejúplněji 
a nejhlouběji je zpracována oblast brněnská, a to zásluhou edice právní 
knihy písaře Jana a dílčí syntézy z pera Miroslava Flodra, kterým ovšem 
předcházel dlouhodobý výzkum starších badatelů.

Miroslav Flodr ve svém díle o brněnském městském právu do polo-
viny 14. století rozčlenil výklad do pěti částí: a) geneze práva, b) městské 
zřízení, c) právo soukromé, d) právo trestní, e) právo procesní.r

Také v Brně se potvrzuje, že vzniku města předcházela osada do-
mácího obyvatelstva v podhradí, která dosud neměla městské právo v zá-
kladním slova smyslu. V 11.–12. století narůstal provoz na cestě z Flander 
Porýním přes Švábsko a Bavorsko do Rakous a odtud jednak do Uher, 
jednak na Moravu. Tato osa měla dlouhodobý význam hospodářský, ale 
i právní. Sílící hospodářský život vedl k trvalému usazování cizích kupců 
i v brněnském podhradí. Pozemky určil nepochybně kníže, a v tom lze 
spatřovat první závažný urbanistický regulativ, i když písemně nedocho-
vaný. Osady kupců flanderské, vlašské a německé národnosti se již také 
nepochybně řídily určitými zásadami, zárodkem městského práva. Tyto 

r  [F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo.]
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nepsané zásady zvykového práva si přinášeli ze svých domovů a v no-
vém sídlišti se museli dohadovat na jejich sjednocování. Tak se vytvářela 
další vrstva urbanistických regulativů, která zahrnovala výstavbu obydlí,  
provozoven i prvních prostých společných zařízení včetně jejich zabezpe-
čení, která však nebyla písemně vyjádřena.

Na rozdíl od Brna se zachovalo privilegium knížete Soběslava II. pro 
osadu pražských Němců z let 1174–1178. U dlouho zpochybňovaného 
privilegia byla posléze prokázána pravost jeho ustanovení.15 Ač dosud 
nešlo ani o město, ani o městské privilegium v plném slova smyslu, lze již 
pokládat za urbanistický regulativ zaručení práv panovníkem. Významný je 
článek o právu vlastní volby rychtáře a kněze, který však, stejně jako další 
články týkající se převážně trestního a procesního, v menší míře soukro-
mého práva, do našeho vymezení urbanistických regulativů nezahrnujeme.

Kromě tohoto příkladu se zde nelze podrobněji zabývat přechodnými 
vývojovými útvary mezi vesnicemi a městy. Označujeme je jako prvotní 
města: sídliště v podhradí a u klášterů, trhy, trhové vsi (villae forenses, 
Märkte), osady cizích kupců a dalších obyvatel, osady označované jako 
vicus, což může znamenat také jen ulici, atd.16 Souhrnně je možné konsta-
tovat, že v těchto sídelních útvarech se mohl na rozdíl od vesnic uplatnit 
regulačním zásahem panovník, případně vrchnost. Kromě toho se ustalovala 
další regulační opatření, jejichž znalost si přinášeli obyvatelé z původních 
domovů nebo jež vznikala ze soužití ve složitějších sídlištích. Tyto regulativy 
dosahovaly značné šíře, od záležitostí stavebních až po pravidla vnitřního 
života. Zároveň ovšem přetrvávala ve značné míře živelnost.

Někdy ve třicátých letech 13. století už existovalo Brno jako město, jež 
absorbovalo a stmelilo starší osady a doplňovalo se dalšími obyvateli pře-
vážně domácího původu.17 Životní nezbytnosti v novém městském útvaru 
spolu se zkušenostmi z původních domovů vedly k úsilí o písemné utvrzení 
právních zásad, a to jménem panovníkovým. Toho bylo dosaženo velkým 
privilegiem krále Václava I. o dvou částech z roku 1243, nazývaném iura 
originalia.18 V několika desítkách článků jsou tam shrnuty starší zkušenosti, 
vlastní judikatura, právo statutární a práva udělená. Tam již zjišťujeme řadu 
urbanistických regulativů, i když chybějí ty, jež by vyjadřovaly zejména 
zásady výstavby budoucího města. Ta probíhala především podle zkušeností 
a snad i prostých nákresů. Je třeba připomenout, že v soudobé společnosti 
se udržely nebo tam byly přeneseny zejména z hornictví znalosti měřické, 

15 K e j ř ,  Jiří: K privilegiu knížete Soběslava II. pro pražské Němce. Právněhistorické studie 
14, 1969, s. 249–257 (zde je též edice); t ý ž :  Vznik městského zřízení v českých zemích, 
s. 49, 75.
16 Rozbor těchto sídelních útvarů podal K e j ř ,  J.: Vznik městského zřízení v českých 
zemích, s. 195–224 (kapitola „VI. Trh“) aj. Srov. též H o f f m a n n ,  F.: České město 
ve středověku, s. 18–35.
17 Dle F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 29–31.
18 Tamtéž, s. 32–36.
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které byly nezbytné k vyměření půdorysu, náměstí, ulic i domovních par-
cel čili městišť.19 K urbanistickým regulativům podle tohoto privilegia se 
budeme vracet v systematickém přehledu.

Privilegium z roku 1243 je pozoruhodné rozsahem, početností usta-
novení, uspořádáním i jako celek panovnickou atestací. Byl to spolehlivý zá-
klad dalšího vývoje nejen brněnského městského práva, ale spolu s dalšími 
složkami i vývoje městského práva v českých zemích. Do počátku 14. století 
bylo brněnské právo obohaceno několika významnými privilegii, z nichž 
nejvýznamnější se týkala poměru ke šlechtě a ke statkům za hradbami, 
městské sbírky a židů. Odtud vznikl na přelomu 13. a 14. století nový soubor 
brněnského městského práva, který v 77 článcích shrnoval užívaná právní 
ustanovení. Přitom se silně uplatňoval vliv městského práva jihlavského. 
Důležitým motivem bylo zavedení nové grošové měny.20

V lucemburském období se již plně uplatňovaly všechny složky, které 
působily na rozvoj brněnského městského práva. Ve městě, jež se stalo 
sídlem markraběte, se shromažďovaly četné osoby z různého prostředí 
se znalostmi práva. Z udělených práv byla důležitá četná privilegia Jana 
Lucemburského, mezi nimi zejména privilegium z roku 1323 se zásadami 
oceňování pro městskou sbírku nikoli podle hodnoty domu, nýbrž měs-
tiště, což mělo podstatný vliv na výstavbu a péči o zástavbu. V různých 
ohledech bylo významné privilegium z roku 1325: prodej rakouských 
vín, sjednocení a zpřesnění násypné míry, jurisdikce a přijímání nových 
měšťanů. Privilegium z roku 1333 změnilo průběh dálkové komunikace 
z Rakouska a Uher do Polska a ukládalo židům příspěvek na městské 
opevnění. Z dalších privilegií od markrabat Karla a Jana Jindřicha bylo 
důležité to z roku 1350, jímž Brno definitivně zatlačilo dosavadní vrchní 
právní stolici v Měníně a samo převzalo toto dominantní postavení. Pri-
vilegium z roku 1353 mělo zřetelný urbanistický dosah úpravou městské 
sbírky a omezením práv šlechticů a duchovních v držbě městských domů. 
Také další privilegia ovlivňovala urbanistický vývoj města, ale nemůžeme 
se jimi podrobněji zabývat.21

Hlavní složkou městského práva se stávaly nálezy přísežných v práv-
ních záležitostech na městském soudě. Někde se dochovaly popisy celých 
případů, jinde jen závěrečný nález, který z nich vyplynul. To znamenalo 
již rozhodný přechod od práva zvykového k právu nalézanému. Nálezy 
spolu s dalšími ustanoveními byly shromažďovány v právních knihách. 
Ze starších období v Brně originální prameny chybějí. Dochoval se text 
důležité právní knihy písaře Jindřicha z třicátých let 14. století. Vrcholným 

19 K tomu viz zvláště H o f m a n n ,  Gustav: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu 
a Slezsko do zavedení metrické reformy. Plzeň – Sušice 1984. Dále práce věnované hornímu 
právu.
20 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 37–48.
21 Tamtéž, s. 50–64.
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dílem nejen z hlediska brněnského městského práva a českých zemí, ale 
i ve srovnání s hlavními díly městského práva v dalších zemích střední 
Evropy se stala právní kniha písaře Jana z druhé poloviny padesátých let 
14. století.22 Tomu ještě předcházel kodex soustřeďující zápisy významných 
současných právních souborů, jež zřejmě byly v Brně užívány podpůrným 
způsobem.23 Písař Jan ve své knize shromáždil a uspořádal abecedně nálezy, 
ale i další právní články podle práva zvykového z jiných i cizích pramenů, 
ze statut a ve značné míře užil i římského práva. Tato právní kniha záro-
veň vyjadřovala složitější podobu městského života v již ustáleném městě 
a reagovala i na dotazy, které přicházely k brněnské vrchní soudní stolici 
z různých míst její právní oblasti. K této knize se budeme rovněž vracet 
v systematické části.

Souběžně s nálezy vznikala ve městech statuta jako normativní opat-
ření městské správy v určitých obecnějších potřebách. Mohla mít i podobu 
zápisů v městských knihách nebo mohla být potvrzována v privilegiích. Je 
to výrazný projev městské samosprávy vyšší úrovně a omezování živelnosti 
v různých oblastech. Jejich platnost byla časově omezená, a proto i jejich 
dochování je velmi mezerovité. Vznikaly i sbírky statut, ale nejčastěji se 
významnější z nich dostávala do právních knih a do souborů naučení pro 
právně závislá města.24 Význam statut dobře chápal i proslulý písař Jan, 
který pro ně založil samostatnou knihu.25 K hlavním z nich se dostaneme 
v systematické části.

Problematika městských statut dosud nebyla soustavněji sledována. 
Pozornosti proto zaslouží početně dochovaná statuta ze slezské Vratislavi, 
blízké českému prostředí.26

Důležitým rysem brněnského městského práva byla jeho otevřenost. 
Projevovala se jednak tím, že přísežní a písaři neváhali přijímat ustanovení z ji-
ných práv, zejména z jihlavského,27 jednak utvářením vlastní právní oblasti.28

Flodrova kniha o brněnském městském právu, která dochází do po-
loviny 14. století, stejně jako jeho edice právní knihy písaře Jana ukazují, 
jak složitá a náročná je tato problematika a jakého rozsahu nabude její 
kritické zvládnutí. Ve srovnání s tím dřívější představy o vývoji brněnské-

22 F l o d r ,  M.: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století; t ý ž :  Brněnské městské 
právo, s. 65.
23 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo; t ý ž :  Právní kniha města Brna z poloviny 
14. století I, s. 50n; Archiv města Brna (= AMB), A 1/3 Sbírka rukopisů a úředních knih, rkp. l.
24 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 66–67.
25 AMB, A 1/3, rkp. 40; F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 76.
26 H o f f m a n n ,  František: Neznámý vratislavský rukopis městských práv. Studie 
o rukopisech 16, 1977, s. 27–46 (v pozn. 3 je zmínka o dochovaných rukopisných záznamech 
stavebního řádu).
27 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 78–81.
28 Tamtéž, s. 81–110 (zde je výčet závislých míst). Této otázce věnoval řadu studií Ivan 
Štarha. Viz též H o f f m a n n ,  F.: Brněnské městské právo, s. 171–174; t ý ž :  České 
město ve středověku, s. 250–251 (mapka).
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ho práva do 16. století a jeho zpracování byly velmi zjednodušené. Byly 
učiněny jen dílčí náběhy, zejména rozlišení hlavních vývojových mezníků, 
právních knih a jejich textových recenzí, a pokročilo se ve studiu textů. 
Některé práce mezitím již zcela zastaraly. Zde lze podat jen nejstručnější 
nástin dalšího vývoje.29

Brněnská právní kniha má kromě základního textu písaře Jana ještě 
dvě středověké redakce: brněnského písaře Václava z Jihlavy z roku 1446 
a patrně písaře Štěpána, podle níž vydal Jiří Stuchs v Norimberku roku 1498 
první tisk pod názvem Moraviae ius municipale.

V 16. století vznikl český překlad brněnské právní knihy a v první 
čtvrtině 17. století další redakce českého znění. Pro ně se vyskytuje název 
Municipál nebo Municipál brněnský.

Mezitím vznikl dílem dalšího proslulého písaře, Jana z Gelnhausenu, 
zkrácený text nazývaný Manipulus, a sice v poslední čtvrtině 14. století.s Po-
kus o německý překlad úplného textu, který měl pořídit z podnětu městské 
rady Filip Fabricius z Prahy v roce 1601, se nezdařil. Za německý překlad 
však lze pokládat tzv. Municipál znojemský z první poloviny 16. století. 
Znojemské právo mělo sice samostatnou oblast, ale obsahem zůstávalo 
v podstatě právem brněnským.

Zároveň pokračovalo vzájemné ovlivňování brněnského a jihlav-
ského městského práva. Výsledkem byl zejména obsáhlý soubor více než 
1 100 článků, tzv. Cursus sententiarum civilium, z přelomu 14. a 15. sto-
letí, připisovaný neprávem Janovi z Gelnhausenu. Autor dosud nebyl 
spolehlivě určen. Tento Cursus se rozšiřoval do moravských i českých 
měst, včetně Prahy, a někdy byl chybně označován jako městské právo 
pražské. V roce 1536 jej užil ke svému pokusu o kodifikaci Brikcí z Licka, 
ale neuspěl. Kodifikace českého městského práva se zdařila teprve Pavlu 
Kristiánu z Koldína, jehož Práva městská Království českého byla přijata 
sněmem a vyšla tiskem v roce 1579. Trvalo však ještě více než století, než 
byla přijata také v oblasti magdeburského práva v Čechách a na Moravě. 
Městské právo brněnsko-jihlavské se tak stalo základem obecného měst-
ského práva v českých zemích, jež bylo užíváno až do přijetí občanského 
zákoníku v roce 1811.

Po nástinu vývoje brněnského městského práva je možné přikročit 
k vymezení urbanistických regulativů podle systematického uspořádání 
tohoto práva v podání Miroslava Flodra.30 Při daném rozsahu této stati je 

29 K tomu viz H o f f m a n n ,  F.: Brněnské městské právo; t ý ž :  Soupis rukopi-
sů městských práv v českých zemích. In: Schelle, Karel – Malý, Karel (edd.): Městské právo 
v 16.–18. století v Evropě. Praha 1982, s. 245–256; Š t ě p á n ,  Jaromír: Ke krystalizačnímu 
procesu městského práva českého. In: tamtéž, s. 267–278.
s  [Příručka práva městského. (Manipulus vel directorium iuris civilis). Ed. M. Flodr. Brno 
2008.]
30 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 111–504.
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opět nezbytné omezit se na heslovitý přehled. U jednotlivých regulativů 
nelze uvádět, jaký měly původ a jakou podobu.

MĚSTSKÉ ZŘÍZENÍ:
I) Území

1) Zrod a vymezení městského obvodu:
Tato část se týká období před vznikem města a rané fáze jeho 
vývoje. Spolupůsobením panovníka a iniciativy osídlenců se 
uplatňovaly regulativy, jejichž výsledkem byly:
a) sídelní hrad brněnského údělu od první poloviny 11. století;
b) podhradí a prvotní osady cizích kupců a řemeslníků, osada 

židovská;
c) spojení osad a vznik královského města v počátcích 13. století;
d) vymezení sídelního prostoru, jeho obvodu („infra ambitum“, 

„v zavřití hradeb“)
e) hradby, brány a příkop;
f) předměstí, zázemí – teritoriální a právní rozlišení;
g) hrad v městském areálu.

2) Členění městského obvodu:
a) přetváření starších osad v městský celek – dochováno 

v názvech ulic;
b) prostory pro kostely, kláštery;
c) městské čtvrti;
d) komunikace – ulice, mosty;
e) židovská osada – organické včlenění do města a specifické 

znaky;
f) předměstí – též čtvrti.

3) Narušení sídelní soustavy:
Vedle dalších kostelů a klášterů byl založen augustiniánský 
klášter sv. Tomáše (1356) – reprezentační funkce v období, kdy 
se Brno stalo sídelním městem markrabat, zároveň hrobka. Šlo 
o zásah do městského prostoru z vůle panovníka, patrně proti vůli 
měšťanů, o první narušení městského prostoru (areálu). „Celé území 
města Brna bylo na konci sledovaného období (1359) pozoruhodné 
maximálním funkčním využitím daného prostoru, přiměřeným poměrem 
zástavby obytné a veřejné a rozsáhlou komunikační sítí, včetně vodních 
toků a mostů. Bylo také nejpřesvědčivějším dokladem nároků na správu 
i právo města.“31

II) Obyvatelstvo
1) Měšťané:

Hlavní vrstva, zakladatelské generace, ve kterých postupně splývaly 

31 Tamtéž, s. 119.
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skupiny různého původu, tvůrci a nositelé práva a spravedlnosti 
pro všechny i dobře fungující městské správy jako předpokladů 
úspěšného chodu města.

2) Neměšťané:
Příchozí, osoby ve služebném postavení a jiní, neměli vliv 
na utváření městského práva.

3) Šlechtici:
Vedoucí vrstva společnosti se zvláštními právy. Ve městě cizí prvek, 
bylo třeba úsilí o dodržování městských řádů. V Brně důležitá 
skupina zejména v období, kdy bylo sídelním městem markrabat.

4) Židé:
Postavení bylo vymezeno královskými ustanoveními, zejména 
privilegiem Přemysla Otakara II. z roku 1268. Pro židovskou obec 
platilo městské právo, uvnitř měla samosprávu. Pro hospodářský 
život měly význam židovské nemovitosti a finanční obchody. Obec 
měla přispívat na městské opevnění částkou do čtvrtiny nákladů 
a měla další finanční povinnosti.

5) Duchovenstvo:
Složka institucionální: kostely, kaple, kláštery, špitály, úhrnem 
až čtvrtina městského areálu. Zvláštní postavení měl hradní 
kostel sv. Petra se zvláštními panovnickými výsadami, souhrnně 
označovanými jako imunity. Tyto výsady narušovaly právo a řád 
města a vedly ke sporům. Obdobně tomu bylo u dalších institucí.

III) Rozložení mocenských sil
1) Základní mocenské složky:

Pánem města byl král, případně markrabě. Královský rychtář 
zastupoval panovníka na městském soudě a v policejní správě. 
Měšťané byli sdruženi v městské obci a zastupovali je přísežní. 
Brno mělo zvláštní postavení jako sídelní město markraběte 
od poloviny 14. století.

2) Moc zákonodárná:
Dva základní zdroje: panovník a přísežní. Hlavní iniciativa vycházela 
od přísežných, kteří vystupovali na městském soudě a v městské 
radě, po obměně rady jako starší přísežní. Při nalézání práva hlavní 
zdroje: právo udělené, dosavadní judikatura, právo statutární, 
právo zvykové, opora v právu obecném, zejména římském, ale též 
jiná práva domácí i cizí. Obdobně tomu bylo při tvorbě statut. 
Významnou roli hrál městský písař-notář jako poradce přísežných 
i tvůrce práva. V Brně byl mimořádnou osobností notář Jan.

3) Moc soudní:
V pravomoci panovníkově bylo řízení soudu a výkon rozsudku. 
Panovníka zastupoval rychtář. Tendence k výkupu tohoto úřadu 
městem skončily úspěchem města roku 1304. Vcelku se postavení 
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rychtáře oslabovalo ve prospěch přísežných. Rychtáři zůstával trvale 
dohled nad dodržováním práva mocí policejní, ale posléze i ta se 
dostala do kompetence městské rady.

IV) Městská rada
1) Ustavení, základní funkce:

Městská rada jako sbor přísežných představovala nejvýznamnější 
mocenskou sílu ve městě, která soustřeďovala ve svých rukou 
moc správní, soudní, zákonodárnou a politickou. Při výběru 
12 přísežných se uplatňovala náročná kritéria, ale zároveň vliv 
patricijských a bohatých rodin. Privilegiem Václava II. z roku 1292 
získalo město právo samostatné volby přísežných.
Orgány: 
a) městská rada; 
b) její ranní schůzky; 
c) městský soud;
d) plná rada.
Městská správa byla učleněna do šesti resortů pod dohledem 
dvojic přísežných: 
a) šenk;
b) hradby, věže, příkopy, jednotlivé stavby;
c) místa ohně (kuchyně, sladovny, pivovary);
d) trh ryb;
e) vězení, vězni;
f) péče o ulice (dláždění, čistění, vyvážení hnoje a bláta).
Ustanovení a fungování úředního personálu: 
a) městský notář;
b) soudní písař;
c) podrychtář;
d) biřicové;
e) další zaměstnanci u jednotlivých rezortů.
Sbor výběrčích městské sbírky, mistr komory.
Sbor přísežných mistrů jednotlivých řemesel.
Přísežní za pomoci tohoto aparátu byli vlastní tvůrci městského 
práva („legislatores et interpretatores“).

2) Přijímání nových měšťanů:
Noví měšťané museli splnit určité předpoklady a podrobit se 
stanovenému formálnímu postupu.

3) Správa financí:
Vytvářela se zárodečná podoba rozpočtu. Zdanění majetku bylo 
přímé formou městské sbírky a bylo významné pro nemovitosti, 
udržování a výstavbu domů. V městské komoře se soustřeďovaly 
všechny příjmy a vydání, kromě jiného i pro údržbu městských 
zařízení.
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4) Správa řemesel a živností:
Město bylo střediskem řemeslné výroby a obchodu. Městská rada 
po ustavení (obnovení) vybírala důvěryhodné a spolehlivé mistry, 
kteří měli dbát na kvalitní práci a dodržování spravedlivého trhu. 
U sborů přísežných mistrů jednotlivých nebo spojených řemesel 
se postupně projevovaly samosprávné tendence. Provoz řemesel 
se řídil pravidly – statuty, která vydávalo město (přísežní). Statuta 
vycházela z daných potřeb a podle nich se i měnila.
Jednotlivá řemesla:
a) řezníci – koupě masa (dobytka), porážka, prodej;
b) pekaři – v Brně jen dílčí a méně významná statuta;
c) mlynáři – vodní toky, stavba a zařízení mlýnů, mlecí řád;
d) pivovarníci a sladovníci – zejména kvalita piva;
e) soukeníci, postřihači, kroječi suken, krejčí – vztahy mezi 

řemesly, kvantita a kvalita, výrobní fáze, prodej (trh);
f) koželuzi, jircháři, ševci – vztahy mezi řemesly, němečtí a čeští 

koželuzi, pravidla výroby a postavení na trhu;
g) lékaři a lékárníci – zlomek velmi časných statut z první 

poloviny l4. století, zárodky hygienické a zdravotní péče;
h) nevěstky – od počátku města, vykázány za hradby, 

od roku 1353 nevěstinec v České (Josefské) ulici, kuplíři 
a jiné zlořády, vývoj postavení;

i) výčep vína – vztahy mezi zúčastněnými, vinaři a dovoz 
domácích i cizích vín, šenkování, přísná regulace kvantity 
i kvality.

Spory s nepokojnými řemeslníky začínaly zřejmě již od 13. sto-
letí. Hlavní potíže byly s řezníky. Zdroj sporů byl zpravidla 
u jednotlivců. K obecným příčinám patřila narůstající konkurence 
a zesilující se dozor městské správy. Cílem byl protekcionismus 
jednotlivých řemesel, který vedl k radikalizaci. Řemeslnická 
bratrstva usilovala o přetvoření v samosprávné cechy, čehož 
nakonec dosáhla souhlasem městské rady s cechy jako představiteli 
řemesel a jejími partnery.

5) Trhy:
Vyžadovaly silnou regulaci, ať již šlo o pravidelné trhy domácí, 
nebo o svobodné trhy výroční, v Brně dvakrát do roka. Vedle 
vlastních hospodářských záležitostí bylo třeba řešit další náležitosti, 
jako byl přístup do města branami, doprava, řád v tržním prostoru, 
zaopatření návštěvníků a celkový provoz města.

6) Míry, váhy, měření:
Regulace měr a vah se týkala především hospodářského života, ale 
měla dosah i na stavebnictví a komunikace.

7) Cla a mýta:
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Obdobné jako u měr a vah. Cla a mýta byla vybírána v městských 
branách a na tržištích. Výnosy byly někdy bezprostředně spjaty 
s údržbou a výstavbou komunikací i jiných zařízení. Město pečovalo 
v tomto směru o ochranu svých měšťanů v jiných místech.

8) Správa městských staveb – stavební a příbuzné řády:
Tento resort měl z urbanistického hlediska velký význam. Správa 
se týkala městského opevnění, přístupových cest, mostů, městských 
ulic a náměstí. K tomu přistupovaly další stavby: radnice, vězení, 
pranýř, později vodovod a jiné. Ojedinělý stavební řád, udělený 
privilegiem Přemysla Otakara II. roku 1270, se zachoval v Jihlavě.32 
Tato oblast by vyžadovala podrobnější výklad, který zde však 
musíme pominout.33

9) Požární ochrana:
Se stavebními záležitostmi úzce souvisí opatření ve věcech 
požárních. Při značné části dosud dřevěné zástavby a obecně 
častých městských požárech měla tato opatření mimořádný význam. 
Již ve středověku byl rozeznán velký význam prevence, neboť 
jakýkoli větší požár byl již nezvládnutelný.
Kompetenci městské rady uzavírají ustanovení o nošení zbraní 
ve městě, hry v kostky a jiná, která však z hlediska urbanistických 
regulativů můžeme pominout.

V) Městské soudnictví
Pokud vznikaly spory v oblasti působení zmíněných regulativů, 
dostávaly se k městskému soudu, mezi židy k jejich zvláštnímu 
soudu. Z hlediska urbanistického stačí dále připomenout místa 
konání těchto jednání – rychta, radnice – a zařízení k výkonu 
práva – vězení, pranýř, popraviště.

PRÁVO SOUKROMÉ, TRESTNÍ, PROCESNÍ:
Z těchto rozlehlých právních oblastí lze zahrnout mezi urbanistické 

regulativy z práva soukromého ustanovení týkající se nabývání věcných 
práv, sousedského práva, služebností, trhových smluv, směn a nájmů nemo-
vitostí, majetkové složky práva rodinného a dědického. Z práva trestního 
je třeba věnovat pozornost deliktu porušení míru, rušení domovního míru, 
vpádu do domu, žhářství a zanedbávání ohně. Je přirozené, že v různých 
souvislostech mohly nabývat na významu pro problematiku sledovanou 
urbanistikou i další druhy právních kauz, ale to platí spíše o ojedinělých 
nebo méně častých případech.

32 H o f f m a n n ,  F.: Jihlavský městský stavební řád z roku 1270 (publikováno opako-
vaně). 
33 F l o d r ,  M.: Brněnské městské právo, s. 201–208.
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Věnovali jsme zde pozornost zpracování brněnského městského práva 
zejména do závěru jeho zakladatelského období v polovině 14. století. 
V dalším vývoji až do Koldínovy kodifikace se městské právo rozvíjelo 
a přetvářelo a s ním i urbanistické regulativy, ale celková osnova a rámec 
městského práva byly již dlouhodobě dány. V roce 2001 byla zahájena 
soustavná excerpce historických pramenů z hlediska urbanistických regula-
tivů. Ta by měla být základem pro srovnávací studium v ostatních oblastech 
městského práva i pro porovnání se stavem vyjádřeným v Koldínových 
Právech městských Království českého z roku 1579. Odtud začíná již nová 
etapa městského práva kodifikovaného a sjednoceného, s odlišnou pova-
hou historických pramenů, která trvala až do sklonku 18. století a která 
vyžaduje odlišný přístup.

I když v tomto nástinu nebylo možné přesněji vymezit a formulovat 
jednotlivé urbanistické regulativy, ukázalo se, že tento termín má své odů-
vodnění a že je oprávněné i jeho promítnutí do minulých století, včetně 
samých počátků měst, neboť umožňuje porozumění městské problematice 
z jiného úhlu, než je tomu v obecné a právní historii měst. Zjišťují se tím 
ústup živelnosti a rozvoj regulačních opatření od samého vznikání měst, až 
v překvapivé míře trvalé modelové situace a problémy s nevyhnutelnými 
dobovými modifikacemi, první fáze vývoje nejobecnějšího protikladu ži-
velnosti a regulace, včetně ideologických doprovodů, kterým zde nemohla 
být věnována dostatečná pozornost. Záleží ovšem na dochování pramenů, 
do jaké míry je možné zachytit vznik a vývoj jednotlivých regulativů. Vy-
sledování jednotlivých jen zdánlivě nových problémů z jejich historických 
kořenů nabývá tak praktického dosahu i pro soudobou urbanistiku.

III. Urbanistické regulativy v Koldínových Právech městských

V předchozích pasážích byl podán přehledný výklad o regulativech 
ve vývoji měst českých zemí a o vztahu městského práva k urbanistickým 
regulativům, zejména podle městského práva brněnského.34 Souběžně 
probíhala a probíhá excerpce pramenů městského práva, která má postupně 
vytvořit databázi urbanistických regulativů.

Vývoj středověkého městského práva jako jednoho z práv zvláštních 
se uzavřel až v prvním novověkém století vydáním Práv městských Království 
českého Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579. Do té doby se v Čechách 
velké právní oblasti, někde dále členěné na podoblasti, řídily samostatnými 
právy. Mezi nimi se rozlišovaly dvě hlavní skupiny: jihoněmecká s vrchní 
soudní stolicí na Starém Městě pražském a severoněmecká s vrchní soudní 

34 [V této poznámce autor odkázal k původním statím, které jsou nově otištěny v podobě 
prvních dvou pasáží této studie.]
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stolicí v Litoměřicích, případně i výše v Magdeburgu. Jednotlivá práva se 
vyvíjela, vzájemně ovlivňovala, včetně práv moravských oblastí, a docházelo 
i ke změnám právní závislosti jednotlivých měst. Z obecnějších událostí je 
třeba připomenout zřízení apelačního soudu Ferdinandem I. v roce 1548 
po porážce městského povstání jako soudu královského. Tento akt se sice 
přímo nedotkl materiální ani formální stránky městského práva, měl však 
znamenat nahrazení vrchních stolic městských státní, případně zeměpan-
skou soudní institucí, kde místo představitelů samosprávy rozhodovali 
právnicky školení královští soudci. Ve skutečnosti toto opatření nebylo 
realizováno důsledně. Byl to však významný krok k obecnému právu, jež 
vycházelo z moci panovníkovy.35

Během 16. století spěl vývoj ke kodifikaci městského práva velmi 
rychle. Vytvořit však společné městské právo nebylo snadné. To se projevilo 
zejména v roce 1536, kdy neuspěl pokus komorního písaře Brikcího z Licka. 
Teprve kancléř Starého Města pražského Pavel Kristián z Koldína36 dosáhl 
úspěchu, když jeho Práva městská Království českého byla v roce 1579 přijata 
zemským sněmem a potvrzena panovníkem. Staleté vzájemné ovlivňování 
městských práv pražského, brněnského a jihlavského, spolu s působením 
práva zemského a římského včetně nauk glosátorských, jakož i nevelkým 
vlivem práva kanonického, vydalo výsledek, který v podstatě znamenal 
vítězství práv jihoněmeckých. 

Koldínova Práva městská vyšla hned roku 1579 tiskem, ale jejich přijetí 
v zemích Koruny české se protáhlo na několik desetiletí. V samých Čechách 
kodifikace platila nejprve od roku 1579 v oblasti práva pražského a teprve 
od roku 1610 bylo po značném odporu přijato i v oblasti litoměřické. Tím 
byly Čechy co do městského práva sjednoceny a zároveň tím byl zjednán 
plný průchod pravomoci pražského apelačního soudu. Na Moravě byl Kol-
dínův zákoník přijat teprve roku 1680 jako právo subsidiární, roku 1697 
jako jediný zákon. Ve slezských knížectvích, jež i později zůstala v českém 
státu, proběhlo přijetí postupně v posledních desetiletích 17. a počátkem 
18. století. Také na Moravě se teprve tímto opatřením plně prosadila 
pravomoc pražského apelačního soudu. V trestních věcech se však četná 
města i nadále, až do zřízení hrdelních soudů roku 1726, obracela na své 
staré vrchní stolice (Brno, města ve Slezsku).37

35 H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých, s. 46n, zvl. s. 50–51.
36 O jeho životě a díle J i r e č e k ,  Josef: O Pavlovi Krystyanovi z Koldína. In: Práva 
městská království Českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pav-
la Krystyana z Koldína. Ed. týž. Praha 1876, s. XVII–XXX. [V nové edici autorovi díla zvláštní 
pozornost věnována není. Viz ovšem P e š e k ,  Jiří: Pavel Kristián z Koldína – život a kariéra. 
In: Malý, Karel – Šouša ml., Jiří (edd.): Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků 
z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království českého“ z 19.–21. září 2011, 
Praha. Praha 2013, s. 25–62; Š a n c l ,  Jiří (ed.): Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků 
ze stejnojmenné konference. Klatovy 2015.]
37 H o f f m a n n ,  F.: K oblastem městských práv českých, s. 51.
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Koldínův zákoník se neuplatňoval jen v užším výměru některých 
zemí České koruny, ale neoficiálně, jako subsidiární pomůcka, byl užíván 
také ve zbývajících zemích Koruny české, zejména v obou Lužicích, avšak 
i v dalších německých zemích. S tím souvisí hned trojí německý překlad, 
později též latinský. Vedle úplných Práv městských vznikl výtah nazývaný 
Suma. Rukopisné zápisy byly opatřovány poznámkami a vysvětlivkami, ale 
docházelo i k textovým úpravám pro různé účely. Mezi 185 do roku 1979 
známými rukopisy a tisky (u těch počítán u každého druhu textu jen jeden) 
bylo rozlišeno více než 20 druhů textových úprav.38

Koldínovou kodifikací vyvrcholil proces sjednocení městského práva, 
který je důležitý zejména pro jeho materiální obsah. Rozsah práva pojatého 
do kodifikace je možné pokládat zároveň za ohraničení právních zásad, 
jež zahrnujeme do jádra městského práva, a které jsou proto rozhodující 
pro sledování v historickém vývoji. Rozbor kodifikovaného městského 
práva určil konečnou stratigrafii tohoto práva, jež má několik – již při-
pomenutých – vrstev: zásady práva římského včetně nauk glosátorských, 
práva kanonického, zemského, zásady obecně platné v městských právech, 
zejména v právu pražském, brněnském a jihlavském. Jejich poměr vyjadřuje 
jejich životnost i podíl tvůrčího úsilí právníků, kteří se ve vývoji městského 
práva uplatnili.39

Zatímco v prvních dvou pasážích byl sledován vztah urbanistických 
regulativů k městskému právu obecně a potom na příkladu městského práva 
brněnského ve vrcholném středověku, v této třetí části budou sledovány 
urbanistické regulativy v závěru prvního století novověku, kdy již zanikly 
nebo zanikaly samostatné oblasti městského práva a nastoupila unifikace 
a kodifikace. Základem bude český text Koldínových Práv městských.40

Dílo má 58 oddílů – titulů.41 První oddíl je věnován všeobecnému 
výkladu o spravedlnosti a právu, oddíly 2–15 ustanovením procesním, 
následuje právo soukromé sporné a nesporné a závěrečné oddíly jsou 
věnovány právu trestnímu. Oddíly 16–26 pojednávají o smlouvách, man-
želství, sirotcích a záležitostech dědických. Právní případy tam náležející 
se mohou dotýkat urbanistických regulativů jen nepřímo, svými důsledky 
pro správu nemovitého majetku, spory z toho vznikající, a tudíž i nutnost 

38 H o f f m a n n ,  František: Rozšíření Koldínových Práv městských v českých, německých 
a latinských podobách. (Ke 400. výročí vydání Práv městských). Studie o rukopisech 18, 1979, 
s. 49–114. Od té doby byla do roku 2002 zjištěna řada dalších koldínovských rukopisů, které 
jsou evidovány v rukopisném oddělení Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České 
republiky, v. v. i.
39 Podrobný rozbor podal Š t ě p á n ,  Jaromír: Studie o kompilační povaze Koldínových 
Práv městských. Praha 1940. Nový výklad, doplněný výsledky dalšího studia, představil t ý ž : 
Ke krystalizačnímu procesu městského práva českého.
40 [V této poznámce autor odkázal k Jirečkově edici a v textu se řídil jejím zněním. V této 
verzi byly citáty upraveny podle edice nové a níže se odkazuje k ní; viz pozn. 9.]
41 V textu jsou jednotlivé články průběžně značeny písmeny abecedy (A–T) a následně 
římskými číslicemi.
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stavebních a jiných úprav. Oddíly 27(26)–29 se týkají smluv a dalších 
právních opatření vztahujících se k nemovitému majetku, oddíly 30–33 práv 
věcných, oddíly 34–37 práv osobních, včetně přísah, glejtů atd., oddíl 38 
společnosti a tovaryšstva ve smyslu podnikatelských sdružení, oddíl 39 
rozkazu a poručení, oddíl 40 pronájmu a nájmu. Tam všude mohlo dojít 
obdobně k důsledkům, jež se dotýkají urbanistických regulativů, jak bylo 
uvedeno výše. 

Z hlediska urbanistických regulativů má základní význam oddíl 41, 
pojednávající souhrnně „O stavení“ („De aedificatione“).42 Na prvním místě 
se klade důraz na to, aby stavebník „sousedu svému tim stavením neškodil“. 
„[…] jeden každý dům svůj tak stavěj a opravůj, aby domu aneb jinému stavení 
souseda svého k ublížení a ke škodě to nebylo.“43 Navazující ustanovení rozvádějí 
zásadu ochrany práv sousedů při stavbách do výše i při hloubení, chránění 
světla, kladení trámů do zdí. Při hrozící škodě se soused obrací na konšely, 
aby po komisionálním šetření zjednali nápravu, případně stavbu zastavili. 
Dojde-li k soudu, má se jednat rychle, aby nedošlo ke škodám.

Další články jsou věnovány různým případům, jež se naskýtají při 
stavbách. Postrádáme u nich systematické uspořádání. Podáváme jejich 
obsah podle originálního textu.

Strom, který ohrožuje stavení kořeny, má být vyťat. Naproti tomu 
stromy na poli, vinici, zahradě, chmelnici, které by jen škodily a stínily, 
mají být okleštěny svým pánem. Je však také možná dohoda mezi sousedy 
o ovoci, aniž by se přistupovalo k okleštění stromů.44

Kdo by nevyčkal rozsudku ve sporu o věci zahradní, viničné a chmel-
ničné a sám by stromy nebo keře o své újmě sťal, vykopal nebo zlámal, 
bude ztrestán a povinen nahradit sousedovu škodu.45

Jestliže se kdo obává škody od souseda tím, že postaví nebo zboří 
dům, může ho obeslat před právo a žádat o potřebné opatření. Jinak, kdyby 
se už stala škoda zbořením, nemohl by se dožadovat náhrady.46

Dějí-li se škody neopatřením žlabů nebo jiných věcí, má poškozený 
právo domáhat se nápravy podle práva. Nechce-li viník zjednat nápravu, 
bude potrestán vězením nebo peněžitou pokutou.47

Jestliže by někdo tajně ve svém domě nebo pod zemí provedl stavební 
úpravy ke škodě gruntů a zdí souseda, takže by se mu díl stavení sesul nebo 

42 Práva městská Království českého, s. 250–257, čl. K XIII až K XXXIX. O těchto článcích, 
spolu s některými dalšími, pojednala a srovnání s pražskou praxí provedla A d a m o v á , 
Karolina: Stavební předpisy v Koldínově městském zákoníku. In: Schelle, Karel – Malý, Karel 
(edd.): Městské právo v 16.–18. století v Evropě. Praha 1982, s. 327–330. Je třeba zaznamenat, 
že podle autorky Koldínovi nešlo již jen o účelnost a bezpečnost stavby, ale že vyjadřoval 
též rostoucí veřejný zájem na vzhledu měst v duchu renesance. 
43 Práva městská Království českého, s. 250, čl. K XIII.
44 Tamtéž, s. 253, čl. K XXIII.
45 Tamtéž, čl. K XXIV.
46 Tamtéž, čl. K XXV.
47 Tamtéž, s. 254, čl. K XXVI.
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zřítil, může se soused, pokud o takové stavbě nevěděl, domáhat náhrady 
škody. Jestliže však došlo k promlčení – prošla léta městská takovému 
stavení –, návrh poškozeného souseda zanikl. „V té příčině trpělivost jeho 
vlastní jemu by k škodě býti musila, protože vědomá jednoho každého trpělivost 
téměř za dovolení u práva se pokládá.“48 

„Dymem, smradem, litím, vodou dšťovou ani žádnou jinou nečistotou jeden 
druhému neškoď a protimyslnosti nečiň.“49

K cizí nebo společné zdi se nesmí skládat hnůj a tomu podobné 
nečistoty. Také se tam nesmějí klást vodovodní roury.50

„Zed aneb stěnu společnou, tolikéž i studnici obá dva sousedé povinni jsou 
společně opatrovati a jednostejný náklad na oprávku činiti.“ Jestliže by jedna 
strana tak nečinila, může k tomu být právem přinucena. Pokud by se však 
jedna strana vzdala práv z toho vznikajících a druhá strana byla ochotna 
povinnosti převzít, „právo sobě k těm věcem přivlastní, k nimž soused jeho 
s potomky žádného práva více potom míti nebude“.51

Staví-li se nebo opravuje dům zbořený, ohněm pokažený nebo po-
bořený, „nebude moci při výsosti [výšce] a při širokosti z předešlého spůsobu 
vykračovati, aby tou měrou sousedům světla aneb oken […], také i předešlého 
svobodného jích vyhlédnutí neodjal  “.52

Chce-li někdo na svém městišti (pozemek, parcela) založit grunt nebo 
jiné stavení, vyměří je přísežní v přítomnosti souseda. Překážky nebo zápo-
vědi stavení nesmějí být činěny ze závisti, ale pouze proto, aby nevznikaly 
škody jiným nebo „stavení obecnímu“.53

„Soused, od souseda chtěl-li by se ohraditi plotem aneb tesanicemi, tehdy 
prutní ratolesti a konce těch tesův na svůj dvůr aneb k gruntu svému obrať.“54

Kdo staví, může rum, písek, kámen, hlínu a jiné věci, které k sta-
vení přináležejí, na obecní ulici sypat a skládat. Nesmí tím však zastavět 
cestu a svobodný průjezd a je povinen co nejrychleji vše odvézt a místo 
vyprázdnit.55

Při sporu o stěnu nebo zeď nacházející se mezi dvěma domy, kterou 
by si chtěl jeden soused přivlastnit a druhého odstrčit, nebo které se oba 
zříkají, přísežní všechno pečlivě, včetně trámů, ohledají. Mohou k tomu 
i zeď prorazit. Podle obyčeje se zeď připisuje domu ležícímu po pravé ruce 
lidí vcházejících do domu. Někdy však stěny ležící po pravé ruce bývají 
společné a někdy také náležejí domu ležícímu po levé ruce.56

48 Tamtéž, čl. K XXVII.
49 Tamtéž, čl. K XXVIII.
50 Tamtéž, čl. K XXIX.
51 Tamtéž, s. 254–255, čl. K XXX.
52 Tamtéž, s. 255, čl. K XXXI.
53 Tamtéž, čl. K XXXII.
54 Tamtéž, čl. K XXXIII.
55 Tamtéž, čl. K XXXIV.
56 Tamtéž, s. 255–256, čl. K XXXV.
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„Kováři, nožíři, pekaři, zámečníci, kotláři a jiní těm podobní řemeslníci, 
kteříž při svých řemeslích často ohně užívají, výhně, peci a jiná místa taková 
opatrovati povinni jsou, aby se netoliko lidem od ohně skrze lítání jisker na střechy 
škody nedály, ale aby smradem ani dýmem, ani zbytečním tlučením protimyslnosti 
nečinili. A protož od výhní a pecí svých komíny kamenné aneb cihelné nad krov 
v povětří dobře vyzdvížené a zdělané aby mívali […].“57

Obdobnou skupinu řemesel spolu s dalšími – kotláře, kováře, bečváře, 
platnéře a další, „kteříž tlučením řemesla svá vykonávají  “ – označuje násle-
dující článek jako řemesla nepokojná. Tito řemeslníci si měli kupovat domy 
tam, „kdež od starodávna k tomu místa jsou vyměřená“. Až posavad se podle 
toho některé ulice jmenovaly. „Nepokojní“ řemeslníci mohli sice získávat 
domy koupí nebo jinými právními způsoby v místech, kde mají obydlí „lidé 
pokojní  “, ale na jejich stížnost nebudou moci tam své řemeslo vykonávat. 
Obdobně to platí o těch, „kteříž by smradem škoditi přísedícím mohli“, včetně 
lojařů. K tomu se Koldín odvolává ještě na majestát Karla IV.58 

Další článek je nejlépe ocitovat: „Chtěl-li by kdo nový důl (to jest sekrét 
aneb záchod) v gruntu svém vlastním dělati, bude povinen ode zdi souseda svého 
dobře půl druhého lokte se vzdáliti a potom ten důl k straně aneb ke zdi souseda 
svého na dvě cihly s tlouští dobře vyzdíti.“59

Článek K XXXIX podává přehled měr. Poněvadž bylo stále ještě 
daleko k jednotné metrické soustavě a poněvadž míry byly při veškerých 
stavebních činnostech velmi důležité, je účelné zde tento přehled, vychá-
zející z pražských poměrů, zopakovat:

„I. Při stavení noha aneb jedna šlápěj lidská, kteráž [latinsky] pes slove, 
počítá se za čtyři dlaně lidské. Dlaň za čtyři prsty. Prst pak jest začátek všeho 
vyměření při stavení, a ten čtyř zrn ječných z šíří býti má. II. Cubitus [latinsky], 
loket, míru držící v sobě na dýl loket pražský. III. Passus [latinsky], kročej, 
půl druhého lokte aneb pět noh z dýlí v sobě drží. IV. Ulna [latinsky], sáh, tři 
lokty pražské. V. Látro čtyři lokty též pražské. VI. Stadium [latinsky], hony, 
plac z délí sto dvadceti a pět kročejův aneb noh šest set dvadceti a pět v sobě 
obsahujíce. VII. Strych kdož by sobě na vinici, na poli aneb v lese změřiti chtěl, 
vezmi provázek 72 loktův z délí a ten roztáhni po dvakráte na dél, což učiní 
144 loktův, a na šíř roztáhni aneb polož toliko jeden provázek […]. VIII. Míle 
česká drží v sobě provazcův 365.“60

Další oddíly se již netýkají bezprostředně záležitostí stavebních, ale 
právní skutečnosti tam náležející na ně mohly mít v určitých případech 
vliv. To se přirozeně týká i dalších provozních záležitostí města v širokém 
slova smyslu, od otázek ekonomických až po činy zasahující do životního 

57 Tamtéž, s. 256, čl. K XXXVI.
58 Tamtéž, čl. K XXXVII.
59 Tamtéž, čl. K XXXVIII.
60 Tamtéž, s. 257, čl. K XXXIX. K mírám viz H o f m a n n ,  G.: Metrologická příručka 
pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické reformy.
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prostředí. Je proto účelné podat přehled těch ustanovení, která rovněž 
ovlivňovala urbanizační charakter města.

Samostatný oddíl pojednává „O služebnostech a nezvolech“ („De 
servitutibus“). V pozdní středověké a raněnovověké češtině jsou již značnou 
měrou česky vyjádřena ustanovení recipovaného římského práva. Tak je 
tomu i v první definici služebnosti: „Služebnost slove právo, jímž my něko-
mu, aneb zase někdo nám zavázán jest, tak abychom nětčím my jemu, aneb on 
zase nám z povinnosti posluhovati povinen byl.“61 Další články jednak znovu 
vyjadřují definici služebnosti, jednak uvádějí příklady hlavních služebností 
na věcech: stezka k vinici přes pole souseda, povinnost nedělat okna k domu 
souseda, ustanovení o kladení žlabu svádějícího „krůpě dšťové a kapalice 
z střechy“.62 Služebnosti trvají i po prodeji domu nebo nemovitosti, což je 
třeba řádně zajistit smlouvou.63 Místa polohou nižší slouží vyšším místům 
právem, položením a obyčejem. Týká se to zejména tekoucí vody.

V některých článcích se opakují v jiných formulacích ustanovení 
známá již z oddílu „O stavení“. Týká se to zejména příkladů služebností 
při městských gruntech vyjmenovaných v článku K XLIV.64 Uvádí se tam 
odnětí světla sousedovi vyhnáním stavby do výše, obrácení vody na grunt 
sousedův, položení trámů do sousedovy zdi, lití nebo pouštění dolů, hledění 
na dvůr, přístup k sousedovu domu, nošení a vožení věcí přes sousedův 
grunt, udělání oken a jejich obrácení na místo sousedovo.

Římskému právu odpovídá rozlišení služebností na věcech – servi-
tus realis – a služebností osobních – servitus personalis. Služebnost trvá, 
i když pán věci zemře nebo z držení vyjde. Oprávnění potom přechází 
na nástupce – náměstky.65

Další článek podává výčet hospodářských služebností: „[…] stezka, 
jití, cesta, vedení vody, vody vážení aneb potřebování, napájení dobytka, pastev 
užívání, vápna pálení, písku a hlíny brání, po cizích gruntech štvaní, lovení, 
ptákův na čihadlech lapání, ryb lovení v cizích potocích a dříví sekání v cizích 
lesích.“66 Takovéto služebnosti pocházejí z úmluv stvrzovaných smlouvami, 
společným usnesením stran, prodejem, koupí, dáním, odkázáním, postou-
pením zápisy, užíváním odedávna, takže počátek přesahuje lidskou paměť. 
Držitel gruntu trpěním určitého užívání pak uvozuje svůj grunt ve služeb-
nost. Pokud má někdo právo k vážení vody, má i přístup a svobodu chodit 
k studnici. Neznamená to však, že má právo jezdit ke studnici s vozem, jako 
by měl svobodný průjezd po cestě a silnici.67 Pokud by studnice vyschla 

61 Práva městská Království českého, s. 257, čl. K XL.
62 Tamtéž, s. 257–258, čl. K XLI, K XLII; citát s. 258, čl. K XLII.
63 Tamtéž, s. 257–259, čl. K XLI, K XLII, K XLV.
64 Tamtéž, s. 258, čl. K XLIV.
65 Tamtéž, s. 259, čl. K XLVI.
66 Tamtéž, s. 259–260, čl. K XLVII; citát s. 259.
67 Tamtéž, s. 260, čl. K XLVIII.
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a po letech znovu vyprýštila, právo služebnosti se neztrácí.68 Služebnost se 
ztrácí nebo promlčuje smíšením nebo spojením gruntů (per confusionem), 
stavením s vědomím držitele služebnosti, neužíváním mezi příbuznými 
po deset, mezi nepříbuznými po dvacet let.69

Osobní služebnost je založena na osobě, nikoli na věci, a proto 
s osobou pomíjí („Extincta enim persona, extinguitur et servitus personalis“). 
Rozlišují se tři druhy: 1) Usus fructus znamená požívání a k užitku obra-
cení věcí cizích, však bez újmy a škody podstaty těch věcí (usufructuarius). 
2) Usus je užívání s pojištěním nebo ujištěním věcí cizích bez újmy a zkázy 
jejich podstaty. Uživatel (usuarius) je povinen to zajistit rukojemstvím nebo 
jiným opatřením. 3) Habitatio znamená pronájem nebo bydlení v domě, 
které končí smrtí nájemníka. Ve městech bylo důležité, že do této služeb-
nosti náleželi i podruzi ve významu podnájemníků. Práva pronajímatele 
a nájemníka jsou v článku podrobněji rozvedena.70

Oddíl o služebnostech uzavírá článek o silnicích královských nebo 
jiných cestách obecních. Jestliže by došlo ke zkáze nebo porušení povodní, 
přívalem nebo zřícením, tehdy nejbližší soused bude povinen postoupit 
cestu na svém gruntu. Taková cesta má mít osm noh lidských našíř, v mís-
tech na obrácení šestnáct noh.71

Ustanovení o služebnostech jsou poučná z hlediska využívání řím-
ského práva v Koldínově díle. Projevuje se tu nepochybně značná znalost 
tohoto práva. Jednotlivé zásady a termíny jsou citovány a uváděny v la-
tinském originále, v přesných překladech i volnějších transpozicích. Větší 
část textu však zabírají zásady městského práva vycházející z domácích 
zkušeností. Výsledkem je místy i pouhý výčet druhů právních případů 
místo abstraktní striktní právní zásady. Vznikla tak poněkud nesourodá 
směs právních ustanovení různé úrovně. K tomu ještě přistupuje pořadí 
článků, jež má dost daleko k systematickému uspořádání. Tyto znaky ostatně 
provázejí Koldínovo dílo v různé míře i v ostatních oddílech.

Menší oddíl je věnován dešťové vodě: „O vodě nápadní aneb dšťové“ 
(„De aqua pluvia“). Každý soused má spravovat svůj dům a grunt tak, aby 
dešťová voda neškodila sousedům. Spory vznikají tím, že voda neproudí 
přirozeným tokem, ale je obracena jinam.72 Další články jen rozvádějí tuto 
zásadu z hlediska krovů a žlabů, vedení odpadu a nečistot. Zdůrazňuje se 
zachovávání starobylých způsobů.73

Následující oddíl pojednává „O platu purkrechtním a o platech aneb 
ourocích k záduším“ („De emphyteusi, canone et aliis pensionibus“). Purk-

68 Tamtéž, čl. K XLIX.
69 Tamtéž, čl. K L.
70 Tamtéž, s. 260–261, čl. L I; citát s. 260.
71 Tamtéž, s. 261, čl. L II.
72 Tamtéž, s. 262, čl. L III.
73 Tamtéž, čl. L IV až L VI.
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recht znamená pronajmutí nemovitého statku jeho pánem za plat k věčnému 
užívání. Purkrechtní platy měly základní význam na vesnicích jako důležitý 
prvek poddanského postavení. Obdobně tomu bylo i v poddanských měs-
tech. V královských nebo jiných panovnických městech tomu odpovídal 
úrok neboli činže. Tyto platy znamenaly určité zatížení nemovitostí, a proto 
ovlivňovaly disponování s nimi i jejich stavební údržbu a směny.74

Další soubor článků se týká placení cla a povinností celních. Clem se 
rozumí povinný plat králi, městu nebo komukoli jinému dle výsad nebo 
zvyklostí. Kdo by se chtěl vyhnout placení cla, tomu propadne statek, který 
měl být proclen.75 Z článku o prominutí celních nebo mýtných poplatků 
vyplývá, že cla se vybírala na mostech, valchách, při měrách, branách, 
přívozech, silnicích.76 To vše, spolu s podrobnějšími ustanoveními,77 mělo 
přinejmenším vliv i na urbanistické regulativy.

Stavuňk (arestatio) znamená připovědění nebo obstavení osoby nebo 
něčího statku k právu nadřízeným úřadem. Také ustanovení týkající se této 
právní instituce nejsou urbanistickými regulativy, ale nepřímo ovlivňovala 
možnosti disponování s nemovitostmi, včetně stavebních.78 Totéž platí ob-
dobně o pokutách, kterými se rozumí „přísná pomsta, jíž k ztrestání přicházejí 
všelijací vejstupkové lidští  “.79 Jde již o rovinu trestního práva.

Z urbanistického hlediska jsou z této oblasti důležitá ustanovení 
„O kvaltu, vejboji a outoku“ („De invasione aedium seu vi privata“). Jejich 
podstata je ochrana domu a jeho obyvatel, tj. toho, co bylo vybudováno 
ve městech pro jejich obyvatele, a též ochrana jich samých. „Kdož by s zbra-
ní na dům outok učinil, dvíře vyrazil, na někoho zavřeného mocí se dobýval, 
hospodáře neb čeládku jeho zbil a vůli svou nad ními provedl, ten a takový 
[…] na hrdle má i s pomocníky svými strestán býti […].“80 Ochrana měšťana 
v jeho domě i s dalšími obyvateli domu se pokládala za jednu z nejdůle-
žitějších povinností. I proto se v dalších článcích, jež rozvádějí základní 
ustanovení, znovu opakuje, že „vina a vejstupek outoku na dům velmi těžce 
se při právě váží  “.81 

Ve větším souboru trestních skutků shrnutých pod pojem vejtržnost 
(vis privata) je řada ustanovení dotýkajících se staveb a jiných nemovitostí. 
Hned první článek vymezuje trestní čin toho, „kdož by na čí grunty přišel 
aneb přijel aneb na místě svém vyslal a na těch gruntech jakou škodu učinil 
na čemžkoli, ješto by těch gruntův v držení, v užívání ani pánem jích nebyl  “.82 

74 Tamtéž, s. 262–264, čl. L VII až L X.
75 Tamtéž, s. 264, čl. L XI.
76 Tamtéž, s. 265, čl. L XIII.
77 Tamtéž, s. 264, 265, čl. L XII, L XIV až L XVI.
78 Tamtéž, s. 265–268, čl. L XVII až L XXXII.
79 Tamtéž, s. 268–281, čl. M I až M XLIII, N I až N X; citát s. 268, čl. M I.
80 Tamtéž, s. 560, čl. N XI.
81 Tamtéž, s. 283, čl. N XV.
82 Tamtéž, čl. N XVIII.
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Konkrétněji se toto ustanovení opakuje v článku N XXIV: „Kdož by se komu 
v řeky, v potoky, dědiny, louky, lesy svévolně bez vědomí toho, číž jsou, uvázal 
anebo gruntův jeho mu užívati nedal a v ně se vkládal. Kromě artikulův o moci 
jinde vyměřených.“83 Z jednotlivých ustanovení zaslouží zmínky „violatio 
sepulchrorum, to jest skáza, boření aneb loupání hrobův“, což se trestalo 
ztrátou hrdla.84

Při častých požárech ve městech byla velmi důležitá ustanovení 
„O žhářích paličích, o pohrůžkách z strany pálení i také o skutku a o ha-
šení ohně“ („De incendiariis, de spontaneo vel fortuito incendio et de 
restinguendo eodem incendio“).85 „Žhář neb palič ten jest, kterýž z jakých-
koli příčin buď v svém, neb v cizím statku oheň klade, aby tim lidem škodil.“86 
Z podrobnějších ustanovení podáváme jen výběr. Pohrůžky se posuzují 
přísněji než v jiných věcech.87 Při posuzování místa, odkud oheň vzešel, 
a potrestání hospodáře a čeládky je třeba zvážit okolnosti.88 Ohně z do-
puštění božího – casu fortuito – se netrestají. Velký důraz se kladl na po-
spolitost, vzájemnou pomoc měšťanů a obyvatel. „Na tom zajisté založená 
jest měšťanská povinnost, aby štěstí i neštěstí oučastníci byli.“89 Při ohni jsou 
povinni všichni – mladí i staří, muži i ženy – se vším úsilím hasit: „Nebo 
poněvadž se tu dotýče všech zkázy a obecného zlého, protož všickni společně věrně 
sobě pomáhati povinni jsou.“90 Kdo by „pak na divadla toliko běželi“, budou 
potrestáni. Kdo by něco odnesl a nevrátil, „bez milosti oběšen býti má  “.91 
Při půtkách a jiných skutcích během ohně je právo přísnější a tresty těžší. 
Úředníci všech stupňů mohou zevlující a nepomáhající „předkem kyjem, 
potom i vězením potrestati“.92 Přísežní posuzují výši trestu – pokuty – při 
požárech vzniklých neštěstím a neúmyslně i nedbalostí.93 Jakmile vznikne 
oheň, má hospodář ihned učinit poplach – „okřik“ –, jinak jej stihne trest.94 
Jestliže vrchnost vydá požární řád, musí být dodržován.

Z dalších trestních článků je třeba připomenout v oddíle „O rozličných 
vejstupcích aneb zavinění lidí“ („De criminibus extraordinariis“) ustanovení 
o pychu. Kdo by komu „lesy, louky, stromoví, keř vinný přesekal  “, neopráv-
něně ryby a raky lovil a kdo by po zápovědi po jakýchkoli gruntech krom 
cest a stezek svobodných jezdil a chodil, bude potrestán pokutou v různé 

83 Tamtéž, s. 284, čl. N XXIV.
84 Tamtéž, s. 294, čl. O III.
85 Tamtéž, s. 297, respektive s. 296–299, čl. O XV, respektive O XIV až O XXV.
86 Tamtéž, s. 571, čl. O XV.
87 Tamtéž, s. 297, čl. O XVI.
88 Tamtéž, s. 297–298, čl. O XVII.
89 Tamtéž, s. 298, čl. O XVIII.
90 Tamtéž, čl. O XX.
91 Tamtéž, čl. O XXI.
92 Tamtéž, s. 298–299, čl. O XXII; citát s. 299.
93 Tamtéž, s. 299, čl. O XXIII.
94 Tamtéž, čl. O XXIV.
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výši.95 Pokutu 20 kop zaplatí, „kdo by komu mezníky vymetal, přesekal, pře-
sadil, též jiná znamení meznicská překopal, mezi rozvoral, rozkopal, předělal 
bez vůle toho, s kým ty meze má“.96 O mezích potom podrobněji pojednává 
článek Q III. Ostatní trestní články se již přímo ani nepřímo urbanistickým 
regulativům nepřibližují.97

Jan Kristián z Koldína, bratr Pavlův, sestavil „Pokuty právy městskými 
obsažené“. Jsou uspořádány podle výše od 5 do 50 kop grošů českých 
(případně zlatých), následují další tresty až po ztrátu cti, hrdla a statku. Dílo 
uzavírá „Index aneb Registrum na Práva městská Království českého“. První 
vydavatel Josef Jireček připojil kromě úvodu popis českých a německých 
vydání, různé písemnosti i skladby týkající se Koldína a jeho díla.98

Koldínova Práva městská měla vstoupit v platnost od sv. Havla, tj. 16. říj-
na, roku 1579. Pražané a obyvatelé stavu městského v Českém království 
měli nicméně svobodu, aby se souhlasem krále „těchto práv městských v časích 
budoucích mohli sobě přičiniti aneb ujíti podle příčin slušných“.99 Již na začátku 
této pasáže bylo připomenuto, jakou životnost Koldínova Práva městská 
osvědčovala a jak se šířila závazně nebo jako podpůrné právní dílo v zemích 
Koruny české i v zemích dalších.100 Přestála třicetiletou válku i další události 
a historické proměny. Jejich platnost ukončilo teprve vydání občanského 
zákoníku v roce 1811. Ale i do obecně platného občanského zákoníku byl 
převzat značný počet článků z Koldínových práv.

[Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava, Hoffmannovi 
František a Jaroslava, kart. 93, složka Urbanistické regulativy, František 
Hoffmann: Urbanistické regulativy v historii stavby měst, 2001, s. 1–15; 
Urbanistické regulativy a městské právo, 2002, s. 1–21; Urbanistické 
regulativy v Koldínových Právech městských, 2003, s. 1–12.]

95 Tamtéž, s. 308, čl. Q I.
96 Tamtéž, s. 578, čl. Q II.
97 Tamtéž, s. 309–337, čl. Q IV až T XIII.
98 Práva městská království Českého, s. 396–400 („Pokuty právy městskými obsažené“), 
s. 401–511 („Index“ a přídavky). [V nové edici je rozvržení následující: oddíl „Práva městská 
Království českého“ včetně indexu (s. 51–416), oddíl „Práva městská Království českého 
v krátkou sumu uvedená“ včetně registru (s. 417–617), oddíl „Pokuty právy městskými 
obsažené“ (s. 618–622).]
99 Práva městská Království českého, s. 598, čl. T XIII.
100 Řada příspěvků, které zazněly na konferenci uspořádané Právnickou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze u příležitosti 400. výročí vydání Práv městských, objasnila hlouběji povahu 
Koldínova díla i jeho působení; viz pozn. 9.
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Urbanistische Regulative in Mittelalter und Früher Neuzeit

Die bislang nicht veröffentlichte Studie František Hoffmanns besteht aus drei Texten, 
die im Verlaufe der einzelnen Etappen des Forschungsprojektes Urbanistische Regulative in 
der Geschichte der Entstehung der Städte zu Beginn dieses Millenniums entstanden. Unter 
urbanistischen Regulativen versteht man dabei die Sammlungen von Anweisungen, die der 
planmäßigen Ausrichtung und Leitung der Stadtentwicklung dienten, um das Zusammenleben 
größerer Gruppen in Siedlungen höherer Entwicklungsstufe zu beherrschen und um diesbe-
züglich geeignete bauliche und andere Lebensbedingungen zu schaffen. Im ersten Teil der 
Studie befasst sich der Autor mit der eigentlichen Entstehung urbanistischer Regulative im 
Zusammenhang mit der Gründung und Entwicklung der Städte in den Böhmischen Ländern. 
Trotz einer bedeutenden Ungezwungenheit bei der Entwicklung des städtischen Areals gab 
es dem Autor zufolge von Beginn an regulative, von den Stadtobrigkeiten – vor allem vom 
Landesherrn – ausgehende Elemente. Bis zur Industrialisierung jedoch charakterisiert die 
urbanistische Entwicklung der Städte ein Kampf zwischen besagter Ungezwungenheit und 
dem Bemühen um Regulierung, wobei letztere seit Beginn des 19. Jahrhunderts zu domi-
nieren beginnt. Im zweiten Teil der Studie richtet der Verfasser den Blick auf die ältesten 
regulativen Elemente vornehmlich in den Brünner und Iglauer Stadtrechten. Auf deren 
Grundlage erstellt er eine grundlegende Typologie regulativer Maßnahmen, die das Leben 
in der Stadt beeinflussten und die darüber hinaus auch deren bauliche Gestaltung betrafen. 
Der dritte Teil schließlich widmet sich der systematischen Analyse urbanistischer Regulative 
in den Stadtrechten des Paul Christian von Koldín aus dem Jahre 1579, zumal diese bis zur 
Herausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1811 die entscheidende Quelle der 
Stadtrechte in Böhmen und Mähren bildeten.
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Časopis Matice moravské 136/2017 315

Tomáš Borovský

František Hoffmann a jeho cesta 
středověkým městem (od městské kanceláře 
k urbanistickým regulativům)*

František Hoffmann and His Journey through the Medieval Town (from a Town 
Office to Town Planning Regulations)

The study presented here deals with the contribution of František Hoffmann to the 
urban history of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st cen-
tury. It summarises his methodological starting points, consisting of structuralism and 
Czech sociological thought, and tries to show their application in Hoffmann’s works 
of synthesis on medieval towns. Finally, it outlines Hoffmann’s work on his latest 
technical theme, town planning regulations in pre-modern cities.

Keywords: František Hoffmann, Czech 20th century historiography, urban history

Pohled na prvorepublikovou Litomyšl přímo vybízí k úvahám o pod-
míněnosti odborné dráhy litomyšlského rodáka zdejším geniem loci. 
Ve městě s dlouhou historií, kde se náměstí s renesančními a barokními 
domy a žijícím duchem Poláčkova Okresního města stýkalo s rozmachem 
předměstské vilové a průmyslové zástavby a atmosférou Škvoreckého Zba-
bělců, prožil František Hoffmann formativní roky školních a gymnasiálních 
studií.1 Ve třicátých letech se při výstavách na litomyšlském zámku, které 

*  Studie vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republiky č. 14-36521G 
Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, 
komunikace, jednání.
1 Biografické údaje pocházejí vesměs ze vzpomínkového textu Františka Hoffmanna, 
na který pro úsporu místa již dále neodkazuji. Viz H o f f m a n n ,  František: Vzpomínka 
nehistorika. In: František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků. Iglaviensia. Jihlava 
2010, s. 15–52. Ze vzpomínkových textů a nekrologů viz H l a v á č e k ,  Ivan: František 
Hoffmann, muž, který propadl kouzlu Jihlavy a její minulosti. (Narozen 23. února 1920 v Litomyšli). 
In: tamtéž, s. 9–14, kde jsou citovány starší příspěvky. K nim připojuji K e j ř ,  Jiří: Tichý 
vědec (k osmdesátým narozeninám Františka Hoffmanna). Studie o rukopisech 23, 1999–2000, 
s. 5–6; P e t r ,  Stanislav: František Hoffmann devadesátiletý. In: Krafl, Pavel (ed.): Almanach 
medievisty-editora. Praha 2011, s. 107–110; t ý ž :  František Hoffmann (1920–2015). Studie 
o rukopisech 45, 2015, s. 269–272; Š m a h e l ,  František: František Hoffmann (23. února 
1920 – 1. října 2015). Český časopis historický 113, 2015, s. 1112–1116; K r e u z ,  Petr: 
František Hoffmann. Minulostí západočeského kraje 50, 2015, s. 415–418; B o r o v s k ý , 
Tomáš: František Hoffmann (23. 2. 1920 – 1. 10. 2015). Časopis Matice moravské 134, 
2015, s. 607–609. K dějinám Litomyšle v období prvé republiky nyní souhrnně a plasticky 
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inicioval Zdeněk Nejedlý a jež byly věnovány jeho oblíbencům Bedřichu 
Smetanovi, Boženě Němcové a Aloisi Jiráskovi, setkal s Nejedlého knižní 
prvotinou o dějinách Litomyšle, která se tam stále prodávala.2 Ač jej dílo 
právem upoutalo, neměli bychom přehlížet, že v knihovně mladého muže 
měla své místo rovněž Bendova Zrada vzdělanců či José Ortega y Gasset 
a jeho Vzpoura davů. Volba právnických studií po maturitě, která se odehrála 
„ve stínech zítřka“, v červnu roku 1939, nevypovídá ani tak o nevyhraně-
nosti, jako spíše o universálním rozhledu dospívajícího vědce. Své obzory 
si dále rozšiřoval intensivní četbou filosofických a sociologických knih 
během nedobrovolného studijního volna v protektorátních letech, kdy 
se štěstím unikl internaci v koncentračním táboře, konkrétně v listopadu 
1939, a později totálnímu nasazení.

Po osvobození již směřovaly Hoffmannovy kroky na filosofickou fa-
kultu. Zde se zapsal ke studiu filosofie, sociologie a historie, k nimž po dvou 
letech připojil kurs na Státní archivní škole. Jeho ročník (1947–1950), v němž 
se setkal například s Jiřím Pražákem či Karlem Dolistou, byl poslední před 
zrušením školy.3 František Hoffmann absolvoval prací o litomyšlských 
městských knihách, která se dočkala velmi příznivého hodnocení Václava 
Vojtíška, ač se představy autora a školitele o zaměření práce rozcháze-
ly.4 Václav Vojtíšek upřednostňoval tradiční diplomatický, respektive 
právněhistorický rozbor a pokoušel se nasměrovat Hoffmannovy kroky 
k obdobnému zpracování dalších středověkých městských knih, především 
německobrodské.5 Hoffmannovo přemýšlení o středověkých městech však 
bylo silně ovlivněno jednak pracemi Bedřicha Mendla, které vnášely do vý-
zkumu cenné impulsy sociálních dějin německého a francouzského ražení,6 
jednak podněty českého sociologického myšlení. Z nich musíme jmenovitě 
zmínit habilitační spis Inocence Arnošta Bláhy, který vyšel v roce 1914 

S k ř i v á n e k ,  Milan: Litomyšl 1259–2009. Město kultury a vzdělávání. Litomyšl 2009, 
s. 307–352.
2 N e j e d l ý ,  Zdeněk: Dějiny města Litomyšle a okolí I. Dějiny kláštera a biskupství 
litomyšlského (do roku 1421). Litomyšl 1903. Hovořit o knižní prvotině není zcela přesné, jde 
ale o první historickou odbornou knihu Zdeňka Nejedlého. Viz K ř e s ť a n ,  Jiří: Zdeněk 
Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha 2012, s. 33, 35–38. 
3 K o l l m a n n ,  Josef: Státní archivní škola v Praze. (Příspěvek k dějinám archivního 
školství). Sborník archivních prací 32, 1982, s. 277–278, 301–302.
4 Sám František Hoffmann v předmluvě k opožděnému vydání své disertace konstatoval: 
„Byl jsem jeho vděčný posluchač, nepokládám se však za jeho žáka.“ H o f f m a n n ,  František: 
Správa a městské knihy litomyšlské od 14. do 16. století. Sborník archivních prací 57, 2007, s. 453.
5 Mělo zjevně jít o pokračování v práci, kterou sám započal před třiceti lety. Viz V o j -
t í š e k ,  Václav: O právních rukopisech města Německého Brodu. In: Výbor rozprav a studií 
Václava Vojtíška. Praha 1953, s. 116–138 (přetisk studie z roku 1917).
6 K Bedřichu Mendlovi viz Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla, 
prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy, 1892–1992. Praha 1997 (= Acta 
Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 4, 1994; Velké osobnosti Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy VII); N o d l ,  Martin: Bedřich Mendl a sociální dějiny středověku. In: 
Jiroušek, Bohumil – Blüml, Josef – Blümlová, Dagmar (edd.): Jaroslav Goll a jeho žáci. České 
Budějovice 2005, s. 475–501.
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a na dlouhou dobu zůstal ojedinělým pokusem o sociologické uchopení 
fenoménu města.7 Bláhova práce seznamovala české prostředí s přístupy 
Émila Durkheima a spolu se slavnou Weberovou studií Die Stadt zakládala 
nový pohled na město jako specifický sociální útvar, který je nutné interpre-
tovat z hlediska celku, nikoli jeho částí.8 Bylo by pošetilé snažit se hledat 
v analytické studii na téma městské diplomatiky vlivy teoretických úvah 
o městě. Přesto nelze přehlédnout, že Hoffmannovo uchopení problematiky 
litomyšlských městských knih, jakkoli diplomaticky precisní, je vedeno 
neustálým zřetelem k obecnému kontextu typologie a funkce městských 
knih a jejich vývoje v českých zemích v období středověku, k němuž je 
litomyšlský materiál vztahován.

Hovoříme-li o myšlenkových inspiracích, které Františka Hoffmanna 
vedly při odborné práci, nelze opomenout český strukturalismus, jehož 
nadějný rozvoj zdusily události roku 1948 a následný vývoj. Sám František 
Hoffmann považoval za prvního průkopníka strukturalistických postupů 
v naší historiografii Bedřicha Mendla, lze však důvodně předpokládat, že 
sám se seznamoval s metodologickými základy nového myšlenkového směru 
nejprve prostřednictvím prací literárně- a jazykovědných, respektive děl 
filosofů, například Josefa Tvrdého, a psychologů, z nichž musí být zmíněn 
Ferdinand Kratina a jeho celostní a tvarová psychologie.9 Strukturalistické 
vlivy v Hoffmannově případě nejspíše zdůraznilo netoliko možné rozšíření 
vědeckého poznání tam, „kde se historie stávala historií společnosti a přestávala 
být vypravováním skutků jedinců“,10 ale též marxistické apriorní postulování 
pevně definovaných společenských skupin (tříd), jejich identit a zájmů, 
které redukovalo noetické postupy na aplikování předem daných zákonů 
a které vzhledem ke společenskému vývoji po druhé světové válce ustrnulo 
v dogmatické nehybnosti.

Poúnorové peripetie, v nichž hrálo nemalou roli, že se František Hoff-
mann postavil odmítavě ke sloučení sociální demokracie s komunistickou 
stranou, měly relativně šťastný konec. František Hoffmann mohl dostudovat 
a nalezl i pracovní místo v oboru. Bez velkého přehánění můžeme říci, že 

7 B l á h a ,  Inocenc Arnošt: Město. Sociologická studie. Praha 1914.
8 K bláhovské sociologii města viz J a n á k ,  Dušan: I. A. Bláha a počátky sociologie 
města u nás. Sociální studia 2, 2006, s. 11–32. K širšímu kontextu sociologického výzkumu 
měst viz F e r e n č u h o v á ,  Slavomíra: Sociologie města 20. a 21. století. Praha – Brno 
2013, zde zvl. s. 44–64, 176–178.
9 H o f f m a n n ,  František: Jaroslav Mezník a historiografický strukturalismus. In: 
Borovský, Tomáš – Jan, Libor – Wihoda, Martin (edd.): Ad vitam et honorem. Profesoru 
Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 23, 30–31.
10 M a r e k ,  Jaroslav: Strukturalismus pro historiky. In: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje 
Jaroslava Marka. Eds. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. Brno 2016, s. 354. Recepci struktu-
ralismu v českém dějepisectví se nedávno pokusila zpracovat S t ř e d o v á ,  Veronika: 
Strukturalismus v českém historickém myšlení. Hradec Králové – České Budějovice 2014, ovšem 
způsobem nedostatečným. K tomu viz recenze Jana Dvořáka (Časopis Matice moravské 135, 
2016, s. 447–452) a Milana Řepy (Dějiny – teorie – kritika 14, 2017, s. 174–177).
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Jihlava se stala jeho osudem nejen na dvě desetiletí, po která spravoval 
městský archiv a poté krátkou dobu jihlavské muzeum, ale na celý život. Při 
zpracovávání a uspořádávání chaosu, v jakém se jihlavské fondy po druhé 
světové válce nacházely, a to chaosu i ve fyzickém slova smyslu,11 uplatňoval 
metodické zásady osvojené za studií filosofie a sociologie a kladl důraz 
na typologii pořádaných pramenů a přesnou terminologii.12 Archivní práce 
s jihlavskými prameny logicky vedla vnímavého archiváře k badatelské 
činnosti na poli jihlavských starších i novějších dějin. Úlohu při pořádání 
a při výzkumu neměl František Hoffmann usnadněnu ani místní badatel-
skou tradicí. Byť se Jihlava těšila od poloviny 19. století velkému zájmu 
především německých historiků, nedočkaly se její středověké dějiny až 
na ojedinělé výjimky, jaké představují například Zychovy nebo Bretholzo-
vy edice právních zápisů, vědecky relevantní pozornosti, natož aby došlo 
na soustavné zpracování nejstarších staletí dějin města.13 Hoffmannovy 
knihy a četné studie o Jihlavě ve 14. až 16. století bezesporu představují 
kvalitativně novou etapu v jihlavské historiografii, ale jsou též důležitou 
součástí urbánního dějepisectví po druhé světové válce.

Dochované rejstříky jihlavské městské sbírky z první poloviny 15. sto-
letí daly Františku Hoffmannovi příležitost, aby navázal na Mendlovy me-
todicky podnětné výzkumy sociálních a hospodářských poměrů v českých, 
moravských a slezských městech ve 14. století. Třeba tu dodat, že interpre-
tační přístup, s jakým uchopil jihlavské berní prameny, si o několik let dříve 
otestoval na mírně odlišné pramenné základně litomyšlské v obsáhlé studii 
o Litomyšli za husitských válek.14 Výsledky jeho rozboru jihlavských ber-
ních rejstříků v knize Jihlava v husitské revoluci15 přinesly množství nových 
poznatků nejen k dějinám Jihlavy nebo obecněji středověkých měst, ale 

11 J e l í n e k ,  Jiří: Rozhovor s PhDr. Františkem Hoffmannem, CSc. ČAS v roce 2010. 
Ročenka České archivní společnosti, 2011, s. 158–159.
12 Pro úsporu místa zde odkazuji souhrnně na jeho bibliografii v knize František Hoffmann 
devadesátiletý. Výbor studií a článků. Iglaviensia. Jihlava 2010, s. 414–415, kde jsou odkazy 
na studie z prvých jihlavských let. Důležité poznámky k aplikaci strukturalismu v archivnictví 
vyslovil též H o f f m a n n ,  F.: Jaroslav Mezník a historiografický strukturalismus, s. 29–30. 
V samostatném článku t ý ž :  Archiv, struktura, strukturalismus. Zpravodaj pobočky České 
informační společnosti 48, 2004, s. 35–44.
13 Povšechné zhodnocení jihlavské historiografie podávají nové dějiny města. Viz P i s -
k o v á ,  Renata et al.: Jihlava. Praha 2009, s. 13–23.
14 H o f f m a n n ,  František: Litomyšl v husitském revolučním hnutí. In: Růžička, Jind-
řich (ed.): Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí. K 700. výročí povýšení Litomyšle 
na město v roce 1959. Pardubice 1959, s. 33–105.
15 H o f f m a n n ,  František: Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod 1961. Z recenzí 
viz zejména zhodnocení Jaroslava Mezníka (Časopis Matice moravské 80, 1961, s. 354–357); 
v oficiálním periodiku knihu s výhradou k „třídnímu rozvrstvení  “ anotoval Rostislav Nový 
(Československý časopis historický 9, 1961, s. 768–769). Recenzní posudek pro nakladatel-
ství měl zpracovat Václav Vojtíšek, dodal jej však až v samém závěru tisku. Nesouhlasil sice 
s Hoffmannovou interpretací vzniku jihlavského znaku před husitskou revolucí (ta se poz-
ději potvrdila), ale nemarxistický charakter knihy mu nevadil (za laskavé poskytnutí úryvku 
z nepublikovaných pamětí Františka Hoffmanna zde děkuji PhDr. Jaroslavě Hoffmannové).
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také k dějinám husitství. František Hoffmann zde poprvé podrobil systema-
tickému rozboru popravčí zápisy ve čtvrté jihlavské městské knize a ukázal 
činnost bojových družin, rozsah jejich působnosti a kriticky zhodnotil jejich 
poměr k reformnímu hnutí.16 Ústřední část knihy ale tvoří analýza berních 
rejstříků.17 Minuciózní práce ukázala, jak široké jsou vypovídací možnosti 
zdánlivě jednostranného pramene. Jakkoli doba vzniku a vydání knihy 
nepřála nemarxistickým přístupům k otázkám sociálního složení městské 
společnosti, dokázal se František Hoffmann v úvodních pasážích o metodě 
práce a terminologii vyhnout povinným úlitbám a v návaznosti na shrnutí 
třídního pohledu na obyvatelstvo středověkého města lapidárně konstato-
val, že „toto třídění je do značné míry umělé  “ a že základem rozboru musí být 
„majetkové vztahy [zvýraznil T. B.]“.18 Jádro knihy představuje strukturální 
analýza jihlavského obyvatelstva v první polovině 15. století a teprve po ní 
přichází hutné shrnutí událostního vývoje ve vymezeném období. Pokláda-
né otázky směřovaly v mendlovském duchu k problematice demografického 
vývoje, majetkového a profesního složení a národnostních poměrů. K nim 
přistupovaly další, rozšiřující kontext do celistvější podoby, ke které pak 
František Hoffmann vztahoval zjištěné poznatky. I krátké rozpětí zhruba 
dvaceti let, z nichž jsou jihlavské berní rejstříky dochovány, dalo příležitost 
postihnout změny způsobené husitskými válkami v sociální a majetkové 
struktuře městského obyvatelstva i výrazný demografický úbytek populace 
ve vrstvě nájemníků. Mendlova teze o sociálním napětí ve středověkých 
městech19 byla přijímána též marxistickými historiky, kteří v ní v rozporu 
s Mendlovými závěry hledali vysvětlení husitské revoluce jako výsledku na-
růstajících konfliktů mezi „chudinou“ a „patriciátem“. František Hoffmann 
tuto tezi odmítl a po komparaci situace v Jihlavě a stavu v dalších městech 
shrnul, že „z úzce pojatých sociálních a hospodářských poměrů nelze vysvětlit 
postoj Jihlavy – ani Brna a kteréhokoli jiného města – k husitské revoluci, nýbrž 
tuto otázku je nutno zkoumat a řešit ve všech ostatních souvislostech, z celkové 
konkrétní historické situace“.20 Při metodologických východiscích Františka 
Hoffmanna, kterých jsme se stručně dotkli úvodem, nepřekvapuje, že jádrem 

16 Viz také úvod k edici, kterou František Hoffmann připravil. Popravčí a psanecké zápisy 
jihlavské z let 1405– 1457. Ed. F. Hoffmann. Praha 2000 (= Archiv český XXXVIII).
17 Také ony jsou nyní dostupné v Hoffmannově edici. Rejstříky městské sbírky jihlavské 
z let 1425–1442. Ed. F. Hoffmann. Praha 2004 (= Archiv český XL/1–2).
18 H o f f m a n n ,  F.: Jihlava v husitské revoluci, s. 46. Podrobněji se těmto otázkám 
František Hoffmann věnoval o čtvrtstoletí později ve shrnující studii o městském obyva-
telstvu. Viz H o f f m a n n ,  František: Struktura městského obyvatelstva v českých zemích 
do počátku 16. století. In: Čierny, Ján – Hejl, František – Verbík, Antonín (edd.): Struktura 
feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha 
1984, s. 320–342.
19 Viz zejména M e n d l ,  Bedřich: Sociální krise měst ve století čtrnáctém. Český časopis 
historický 30, 1924, s. 35–73, 233–270, 533–565, 249–282.
20 H o f f m a n n ,  F.: Jihlava v husitské revoluci, s. 108.
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jeho přístupu byla kontextuální analýza, neustálé vztahování jednotlivého, 
konkrétního, k obecnějším útvarům a zkoumání vzájemných vztahů. 

Jihlavou v husitské revoluci se František Hoffmann přiřadil po bok 
historikům, kteří koexistovali na okraji oficiální historiografie, udržovali 
kontinuitu s meziválečným dějepisectvím a přinášeli nové podněty do histo-
rického výzkumu. Na poli městských dějin šlo o historiky, s nimiž Františka 
Hoffmanna posléze spojily též přátelské vazby – Jaroslava Mezníka,21 Jaro-
slava Marka a Jiřího Kejře. Jejich knihy sice respektovaly oficiální zadání 
tématu, ovšem v metodických postupech a interpretacích se odlišovaly 
od podobně zaměřených titulů jejich marxistických souputníků, kteří pra-
covali se stejnými typy pramenů.22 Oproti statickému přístupu marxistických 
historiků při vyhodnocování hromadných pramenů (především berních 
knih a berních rejstříků) si František Hoffmann, Jaroslav Marek a Jaroslav 
Mezník dobře uvědomovali meze statistického zpracování a nutnost nahlížet 
na městskou společnost jako na živý a proměnlivý organismus. Byť i oni 
vycházeli primárně z analýz majetkové a profesní struktury městského 
obyvatelstva, společenské rozvrstvení středověkého a raněnovověkého 
města nebylo v jejich podání hierarchickou stavbou pevně definovaných 
tříd, nýbrž skládalo se z většího množství společenských skupin, mezi nimiž 
nestály neprostupné hranice a jejichž proměny se odehrávaly v neoddělitel-
né souvislosti s obecnějšími trendy hospodářskými, sociálními a kulturními. 
Rozbory sociálních poměrů ve středověkých a raněnovověkých městech 
sice nemohly přímo polemizovat s marxistickým pojetím, jejich výsledky 
však ukazovaly jak problematičnost Mendlovy teze o dvouvrství v prvním 
období existence měst, tak neudržitelnost představ marxistických historiků 
o patriciátu, řemeslnické střední vrstvě a pokrokové chudině. V šedesátých 

21 Přátelství s Jaroslavem Mezníkem začalo Hoffmannovou kritikou Mezníkovy studie 
o jihlavském privilegiu ( M e z n í k ,  Jaroslav: Jihlavské právo a počátky města Jihlavy. 
Sborník archivních prací 4, 1954, s. 3–28; Hoffmannova obsáhlá reakce byla původně zestruč-
něna na jednu stranu – Československý časopis historický 3, 1955, s. 704 – a v úplnosti vyšla 
až později – Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 2, 1958, s. 197–202) 
a rozvinulo se v následné korespondenci a osobních stycích. M e z n í k ,  Jaroslav: Můj 
život za vlády komunistů (1948–1989). Brno 2005, s. 97, 127, passim; Všechny mé životní zlomy 
měly příčiny v občanských postojích. Rozhovor s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem 
nejen o dějinách středověkých měst. Dějiny a současnost 33, 2011, č. 7, s. 23–24.
22 A také se staly klasickými a dodnes užívanými tituly. Viz K e j ř ,  Jiří: Právní život 
v husitské Kutné Hoře. Praha 1958; M a r e k ,  Jaroslav: Společenská struktura moravských 
královských měst v 15. a 16. století. Praha 1965; M e z n í k ,  Jaroslav: Venkovské statky 
pražských měšťanů v době předhusitské a husitské. Praha 1965; t ý ž :  Praha před husitskou 
revolucí. Praha 1990 (opožděné vydání knihy, jejíž sazba byla rozmetána v roce 1972). 
K Markovu významu pro urbánní dějiny viz S t e r n e c k ,  Tomáš: Jaroslav Marek a jeho 
přínos urbánnímu dějepisectví. In: Vlček, Radomír (ed.): Historik – historismus – dějepisec-
tví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Praha 2016, s. 35–52; t ý ž :  Provensálská ves 
a moravská města mezi středověkem a raným novověkem. Alleins 16. století v kontextu vědeckého 
díla Jaroslava Marka. Časopis Matice moravské 135, 2016, s. 421–443; D v o ř á k ,  Jan: 
Urbánní dějiny jako šťastná volba z nutnosti. In: Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava 
Marka. Eds. T. Borovský, J. Dvořák a M. Řepa. Brno 2016, s. 9–14.
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letech se již pomalu otevíral prostor k dialogu mezi marxistickým a nemar-
xistickým (jakkoli je toto rozlišení zjednodušující) historickým myšlením 
a práce uvedených historiků výrazně ovlivnily přístup k problematice před-
moderních měst a k otázkám sociální struktury a vztahů mezi jednotlivými 
skupinami obyvatelstva.23 Díky kritice berních pramenů a pamětních knih, 
které se těšily jejich přednostnímu badatelskému zájmu, přispěli též důle-
žitým dílem k dalšímu poznání městské kanceláře a městské diplomatiky.

Materiál shromážděný při přípravě knihy Jihlava v husitské revoluci 
sice Františka Hoffmanna v průběhu šedesátých let odváděl od dějin měst 
k jiným tématům, práce s jihlavskými fondy jej ale k městské problematice 
opět vracela.24 Přispívaly k tomu i exkurse a badatelské návštěvy v Jihlavě, 
při nichž se setkával s dalšími významnými autory studií o dějinách měst – 
vedle již jmenovaných třeba s Jindřichem Šebánkem, který při přípravě 
českého diplomatáře musel věnovat pozornost také nejstarším městským 
listinám a městské diplomatice, nebo s brněnským městským archivářem 
Jaroslavem Dřímalem, jenž s využitím bohatých brněnských pramenů 
zpracovával podobné problémy sociálních dějin jako František Hoffmann 
v Jihlavě, byť jeho postupy a interpretace nedosahovaly metodické vytří-
benosti Hoffmannových prací.25 Badatelské plány však zkomplikoval rok 
1968. Skoro jako by se historie opakovala, naštěstí opět s relativně dobrým 
koncem. Konflikt s krajskou normalizační garniturou připravil Františka 
Hoffmanna o místo ve vedení městského muzea,26 takřka vzápětí ho ale 
přijal Václav Vaněček do Komise pro soupis a studium rukopisů, jež v té 
době byla přičleněna k Archivu Československé akademie věd. Zde se „je-
den z nejpoctivějších vědců“27 zabýval zprvu rukopisy městských práv, neboť 
mezi jeho první úkoly patřilo zpracování rukopisných fondů jihlavského 

23 Viz k tomu například vzpomínky Jaroslava Mezníka. M e z n í k ,  J.: Můj život za vlá-
dy komunistů, s. 108–109 (zde o kolokviu k dějinám měst za feudalismu, které uspořádala 
brněnská pobočka Historického ústavu Československé akademie věd a jež zaznamenalo 
živý ohlas), s. 119–133.
24 Znovu odkazuji na jeho bibliografii, František Hoffmann devadesátiletý, s. 415–416. 
Z mimoměstských témat je třeba vyzdvihnout zejména studie o bojových družinách, počátcích 
Tábora a prehistorii moravských Táborů nebo o Vilémovi z Pernštejna.
25 Výstižnou charakteristiku Jaroslava Dřímala podal František Hoffmann ve vzpomín-
kovém textu H o f f m a n n ,  František: Vzpomínka na Jaroslava Dřímala. In: Borovský, 
Tomáš (ed.): Historici na brněnské universitě. Devět portrétů. Brno 2008, s. 223–230. (Ja-
roslav Dřímal mu dokonce nabízel, aby po jeho odchodu do penze převzal městský archiv 
v Brně. To však František Hoffmann po předchozí špatné zkušenosti s nabídkou ujmout se 
vedení Krajského archivu v Brně, dnešního Moravského zemského archivu v Brně, odmítl). 
K Jindřichu Šebánkovi nově H a v e l ,  Dalibor: Jindřich Šebánek. In: tamtéž, s. 125–159. 
Z Šebánkových studií k městské diplomatice viz hlavně jeho pasáže v obsáhlém textu Š e -
b á n e k ,  Jindřich –  D u š k o v á ,  Sáša: Česká listina doby přemyslovské. Sborník 
archivních prací 6, 1956, č. 2, s. 99–160 (část „Listina měst a jejich obyvatel“).
26 Podrobněji o tom hovoří v rozhovoru s Jiřím Jelínkem. J e l í n e k ,  J.: Rozhovor 
s PhDr. Františkem Hoffmannem, CSc., s. 160–162.
27 Slova z pamětí Jiřího Kejře. Viz K e j ř ,  Jiří: Žil jsem ve středověku. Praha 2012, 
s. 157.
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archivu a knihovny premonstrátského kláštera v Teplé,28 přičemž se jeho 
pracovní záběr postupně rozšiřoval o další témata. Sice se zde věnujeme 
především jeho přínosu urbánnímu dějepisectví, nemůžeme však opo-
menout Hoffmannův podíl na formulování zásad popisu rukopisů, které 
byly publikovány roku 1983, a četné kodikologické studie, jež se ostatně 
nezřídka dotkly městské problematiky.29 

Procházíme-li publikační činnost Františka Hoffmanna do poloviny 
osmdesátých let, nemůžeme přehlédnout, že přes patrné konstanty bada-
telského zájmu (městské právo, městské knihy, topografie, obyvatelstvo) 
postupně systematicky zpracovával jednotlivé složky, které v úhrnu tvořily 
středověké město.30 Ke stálicím tak přibývala nová témata, jež se stávala 
základy kapitol chystaného syntetického pojednání o středověkých měs-
tech v českých zemích. K němu přistoupil na podnět svého spolužáka 
z dob vysokoškolských studií Jiřího Spěváčka. Současně s knihou zpracoval 
František Hoffmann studii, v níž vyložil hlavní zásady systémové analýzy 
středověkých měst.31 Systémový přístup, formovaný rozmachem kyberneti-
ky, umožnil Františku Hoffmannovi dále rozvinout strukturalistické zásady. 
„Systém je definován jako účelově vymezená množina prvků a množina vazeb 
mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku. Systémová analýza znamená 
vlastně pořádací princip poznatků z dané oblasti.“32 V případě městských dě-
jin to znamenalo vymezit základní témata rýsující „půdorys“, do něhož se 
poté doplňovala další, a to se stálým zřetelem k vzájemným souvislostem 
a jejich funkcím ve vztahu k celku. Vytane-li v tuto chvíli čtenáři na mysli 
Febvrova histoire totale, neplete se, ač zde nejde o vědomé následování, 
ale o samostatné dospívání k podobným závěrům. Prvé kroky směřovaly 
ke kvantitativně uchopitelným problémům a jejich vývoji v čase a prosto-
ru – počty měst a jejich typologické rozlišení, demografie města, sociální 
struktura –, následné vedly k diferencovanějším problémům, v podobě 
například městské správy, kanceláří nebo topografie a stavebního vývoje. 

28 Výsledky přinášejí práce H o f f m a n n ,  František: Soupis rukopisů knihovny Kláš-
tera premonstrátů Teplá I–II. Praha 1999; t ý ž :  Soupis rukopisů Státního okresního archivu 
v Jihlavě. Jihlava 2001.
29 P r a ž á k ,  Jiří – H o f f m a n n ,  František –  K e j ř ,  Jiří –  Z a c h o v á , 
Irena: Zásady popisu rukopisů. Sborník Národního muzea C 28, 1983, s. 49–95. Studie jsou 
nyní dostupné v souhrnném vydání. Viz H o f f m a n n ,  František: Výbor kodikologických 
rozprav a studií. Praha 2010.
30 Opět odkazuji na bibliografii František Hoffmann devadesátiletý, s. 416–418. Na tomto 
místě je třeba zmínit, že vedle urbánní problematiky směřoval František Hoffmann k ce-
listvějšímu uchopení činnosti bojových družin na lucemburské Moravě a shrnutí situace 
na Moravě v letech před výbuchem husitských válek. Obě velké studie souvisejí také s městy 
a jejich problémy. Viz H o f f m a n n ,  František: Morava před husitskou revolucí. Časopis 
Moravského muzea, vědy společenské 69, 1984, s. 49–78, 103–146; t ý ž :  Bojové družiny 
v Čechách a na Moravě před husitskou revolucí a za revoluce. Táborský archiv 6, 1994, s. 47–144.
31 H o f f m a n n ,  František: K systémové analýze středověkých měst. Český časopis 
historický 88, 1990, s. 252–275.
32 Tamtéž, s. 258.
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V Hoffmannově přemýšlení o městě hrála podstatnou roli otázka funkce, 
a to jak funkce menších prvků (například městské rady) ve vztahu k celku, 
tj. k městu, tak funkce města ve vztahu k obecnějším otázkám (například 
k hospodářskému či správnímu systému českých zemí ve středověku). Te-
prve poznáním vzájemných poměrů a funkcí je možno dospět k ucelenému 
obrazu (nejen) středověkého města.

Praktickou aplikaci systémové analýzy přinesla kniha České město 
ve středověku. Jaroslav Mezník jí sice v recenzi vytknul titul, jinak ale nešetřil 
chválou – a oprávněně.33 Stačí, když uvážíme, že posledním syntetickým po-
jednáním o středověkých městech v českém prostředí byl prvorepublikový 
překlad útlé knihy Henriho Pirenna;34 pokud bychom hledali práce českých 
autorů, museli bychom se – pomineme-li drobnější publikace populari-
začního charakteru či obrázkové tituly – vrátit až k Zikmundu Winterovi 
a jeho monumentálním materiálovým dílům.35 Již z obsahu Hoffmannovy 
knihy je patrná promyšlená struktura, v níž jsou nejprve zohledněny obec-
né časové a prostorové souřadnice a kvantitativní ukazatele a od nich se 
přechází k jemnějším otázkám a pomaleji se proměňujícím fenoménům 
typu vnímání času či hodnotového světa. František Hoffmann vykonal 
obdivuhodnou práci v obou naznačených směrech. Znalci středověkých 
pramenů a jejich nejednoznačné terminologie museli ocenit náročný výkon, 
který byl potřebný k sestavení map a tabelárních přehledů v úvodních 
kapitolách, přibližujících proměny městské sítě v Čechách a na Moravě 
k rokům 1300, 1400 a 1500. Tato časoprostorová mapa poskytla vztažný 
bod k úvahám o dalších tématech, při jejichž zpracování postupoval autor 
od obecných nadindividuálních struktur k jedinci a souřadnicím jeho 
existence ve městě. Rozsah otázek, které podroboval zkoumání, je velmi 
široký a v jejich souhrnu vyvstává před čtenářem realistický obraz podoby 
středověkého města a života v něm. Přes snahu propracovat jednotlivé 
aspekty v dílčích studiích nebylo možné předpřipravit všechny a nemalá 
část textu se logicky opírá o poznatky jiných autorů. Tím není umenšen 
význam knihy, neboť František Hoffmann přistoupil ke zpracování důkladně 

33 H o f f m a n n ,  František: České město ve středověku. Praha 1992. Jaroslav Mezník 
se v recenzi pozastavil nad adjektivem české (Český časopis historický 91, 1993, s. 302–304). 
Z dalších ohlasů viz uznalé recenze Zdeňka Šimečka (Časopis Matice moravské 112, 1993, 
s. 154–158), Jana Pelanta (Archivní časopis 43, 1993, s. 181–184) nebo Ferdinanda Seibta 
(Bohemia 35, 1994, s. 501–502). Genezi knihy přibližuje autor v předmluvě k druhému vy-
dání. Viz H o f f m a n n ,  František: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009, 
s. 5–11.
34 P i r e n n e ,  Henri: Středověká města. Studie z dějin hospodářských a sociálních. Praha 
1928 (překladatelem byl Bedřich Mendl).
35 Zejména W i n t e r ,  Zikmund: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a 
XVI. věku I–II. Praha 1890, 1892; t ý ž :  Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách  
(1526–1620). Praha 1909. Výstižnou charakteristiku Zikmunda Wintera podal Č o r n e j , 
Petr: Zikmund Winter a Gollova škola. In: týž: Historici, historiografie a dějepis. Studie, črty, 
eseje. Praha 2016, s. 120–139.
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obeznámen se soudobou evropskou urbánní historiografií a v jejím du-
chu usiloval o mezioborovou syntézu. Zohledňoval proto i výsledky prací 
archeologických, klimatologických či geografických a ty ústrojně zakom-
ponovával do výkladu. Mezioborový charakter Českého města ve středověku 
nebyl v recenzích dostatečně oceněn, ač právě zde podle mne spočívá jeden 
z hlavních přínosů knihy.

Pro prvé vydání musel František Hoffmann krátit především dopro-
vodný aparát. Rychlé rozebrání nákladu a zájem Nakladatelství Lidové 
noviny daly příležitost k reedici po necelých dvou desetiletích, ač sám 
autor předpokládal, že jeho kniha bude v horizontu jednoho či dvou de-
setiletí doplněna odlišně pojatou syntézou. Reedice přinesla text upravený 
a podstatně rozšířený, v textové části především o pasáže věnované Jihlavě, 
v tematicky roztříděné bibliografii o stovky titulů k dějinám středověkých 
měst, a to včetně studií a knih nedávného data vydání. Úprava názvu 
knihy přinesla kromě zpřesnění, po němž volal recenzent, také zřetelný 
odkaz k Maxi Weberovi a jeho ideálním typům. Sousloví středověké město 
v titulu neznamená prostý souhrn všech měst, která mezi 13. a 16. stoletím 
v českých zemích vznikla a existovala, nýbrž badatelskou konstrukci, k níž 
je empirický materiál vztahován a jež se díky němu s postupem výzkumu 
proměňuje. Změna názvu tak zvýraznila pojetí, jež je přítomno již v úvodu 
prvého vydání.36

Hoffmannovo České město ve středověku zaujímá rovnocenné postavení 
vůči dalším syntetickým pojednáním o středověkých městech, která v po-
sledních desetiletích 20. století vycházela. V rámci historiografie našemu 
prostředí nejbližší, německé, sepsala jednu z nejvlivnějších Evamaria Engel, 
která v návaznosti na klasickou práci Edith Ennen upřednostnila politické, 
hospodářské a sociální problémy měst v jejich proměnách během středově-
ku na úkor otázek směřujících do oblasti kulturních dějin, k typologii měst 
nebo jejich topografii.37 Typy měst zohlednil v olbřímí syntéze Eberhard 
Isenmann, jehož tematicky členěné dílo ale připomíná spíše encyklopedii 
než syntetické uchopení fenoménu středověkého města.38 Snaha o struk-
turálněji pojatý výklad je patrná v obou dílech knihy, kterou o polských 
městech od počátků až do dob osvícenství sepsali Henryk Samsonowicz 

36 Přestože František Hoffmann opakovaně zdůrazňoval „primát“ studie Inocence Arnošta 
Bláhy před slavnou Weberovou statí Die Stadt, neznamená to, že by přínos Maxe Webera pro 
dějiny měst opomíjel, právě naopak. K Weberovu pojetí města viz například B r u h n s , 
Hinnerk –  N i p p e l ,  Wilfried (edd.): Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich. 
Göttingen 2000 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft CXL).
37 E n g e l ,  Evamaria: Die deutsche Stadt im Mittelalter. München 1993; E n n e n , 
Edith: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 1972.
38 I s e n m a n n ,  Eberhard: Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, 1250–1500. Stadtge-
stalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. Stuttgart 1988. Nové vydání rozšířilo 
časový a stránkový rozsah, mírně i tematický, z hlediska přístupu však zůstalo stejné. T ý ž : 
Die deutsche Stadt im Mittelalter, 1150–1500. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, 
Gesellschaft, Wirtschaft. Köln – Weimar – Wien 2014.
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a Maria Bogucka; zdařileji se ji však podařilo naplnit až v druhé části, věno-
vané období mladšímu a pramenně bohatějšímu, kdy také města v Polském 
království zaujímala významnější postavení než v předešlých staletích.39 
Z hlediska metodických přístupů a tematické skladby má Hoffmannova 
práce asi nejblíže k druhému, středověkému svazku podniku Histoire de la 
France urbaine, jehož výsledná podoba vznikla pod redakcí Jacquese Le 
Goffa.40 Kombinace přístupů synchronního a diachronního se zvýrazněním 
problémových částí výkladu v příslušném časovém období a zapojením 
bohatého ikonografického materiálu dávala čtenářům možnost představit si 
městský svět v jeho různorodosti, byť široké spektrum nastíněných dílčích 
témat poněkud omezovalo zobecňující závěry.41

Můžeme si povšimnout, že v bibliografii Františka Hoffmanna dlouho 
chybí kapitoly v tradičních dějinách jednotlivých měst, přestože jejich sepi-
sování zaznamenalo v období od šedesátých do osmdesátých let jeden ze 
svých vrcholů. U některých měst šlo o vůbec první syntetičtější pojednání je-
jich dějin, jinde o snahu nahradit starší pokusy výkladem v duchu doby, a to 
včetně socialistické přítomnosti. To, že se František Hoffmann podobných 
podniků až do počátku 21. století neúčastnil, neznamená, že by o způsobu 
jak pojmout dějiny jednoho konkrétního města neuvažoval.42 Dobře si byl 
vědom limitů, na které narazilo monumentální positivistické vylíčení dějin 
Pelhřimova z pera Josefa Dobiáše (ty se při nárůstu pramenného materiálu 
v mladších obdobích rozpadaly do nepřehledné torzovitosti dílčích faktů), 
a pozorně sledoval nové pokusy. Z nich nejvíce oceňoval nové dějiny Tá-
bora, jež vznikly pod redakcí a se značným autorským podílem Františka 
Šmahela.43 Ty se také podle něho nejvíce blížily systémové analýze (a zde 

39 B o g u c k a ,  Maria –  S a m s o n o w i c z ,  Henryk: Dzieje miast i mieszczaństwa 
w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław 1986.
40 C h é d e v i l l e ,  André –  L e  G o f f ,  Jacques –  R o s s i a u d ,  
Jacques: La ville médiévale. Des Carolingiens à la Renaissance. Paris 1980 (= Histoire de la 
France urbaine II).
41 Napětí mezi různorodým materiálem a snahou o zobecnění lze dobře sledovat na pří-
slušném svazku cambridgeských dějin měst v Británii. Viz P a l l i s e r ,  David M. (ed.): 
The Cambridge Urban History of Britain. Volume I. 600–1540. Cambridge 2008. 
42 V rámci recenzní činnosti však zjevně dával přednost recenzím a anotacím problé-
mově pojatých titulů. František Hoffmann devadesátiletý, s. 421–427. Tento přístup je patrný 
i v hodnotící studii H o f f m a n n ,  František: Hlavní výsledky studia středověkých měst 
v českých zemích. In: Polívka, Miloslav – Šmahel, František (edd.): In memoriam Josefa Macka 
(1922–1991). Praha 1996, s. 209–227. Shrnutí jednotlivých aspektů v bádání o středověkých 
a raněnovověkých městech, včetně dějin jednotlivých měst, přinášejí sborníkové svazky 
z nedávných konferencí. F e j t o v á ,  Olga et al. (edd.): Städte im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. Praha 2013 (= Documenta 
Pragensia XXXII/1); t í ž  (edd.): Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma 
posledních dvou desetiletí. Praha 2013 (= Documenta Pragensia XXXII/2); Č e r v e n á , 
Radana –  D v o ř á k ,  Tomáš –  V y s k o č i l ,  Aleš (edd.): Jak psát dějiny velkých 
měst? Brno 2016.
43 H o f f m a n n ,  F.: K systémové analýze středověkých měst, s. 253, 258; D o b i á š , 
Josef: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I–V/1. Praha 1926–1970; Š m a h e l , 
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dodejme, že oproti jiným soudobým pokusům o dějiny měst vynikaly i vý-
raznějším a ústrojným zapojením výsledků archeologického výzkumu, který 
v tomto případě vedl Rudolf Krajíc). Sám František Hoffmann se zapojil 
až do přípravy velkých dějin Jihlavy, pro něž napsal kapitoly o městském 
a horním právu a o Jihlavě ve 14. století a za husitských válek.44 Zhruba 
sto stran textu v tematicky poněkud roztříštěné knize představuje sevřený 
a logicky vystavěný text a opět vychází z postulátů, které jsme si zde již 
opakovaně přiblížili. Výklad začíná prostorem města, tedy fyzickou podo-
bou Jihlavy a nejbližšího okolí ve 14. století, a jde přes vztahy k vyšším 
celkům, tedy panovníkovi a šlechtě, k demografické a sociální situaci uvnitř 
hradeb a každodennímu životu; dějovou linku zde zastupuje toliko vylíčení 
osudů Jihlavy za husitských válek.

Rozvoj urbánního dějepisectví v druhé polovině 20. století nepo-
chybně úzce souvisí s proměnou stavební podoby jak našich, tak většiny 
evropských měst po druhé světové válce a jejich leckdy překotným expan-
dováním nejen do okolní krajiny, ale i v rámci historických jader. Vznik 
městských památkových reservací, kodifikovaný zákonem č. 22/58 Sb. 
z roku 1958, a vytváření urbanistických koncepcí ochrany památkově 
hodnotných historických center měst45 podnítily další přemýšlení o vztahu 
minulosti a přítomnosti v městském prostoru, o restaurování a obnově 
památek nejen z hlediska objektu samého, ale i z hlediska urbanistického 
a se zřetelem k postavení a funkci památky v přítomném kontextu a v mi-
nulosti. Setkávali a setkávají se zde zástupci tří oborů: historik, historik 
umění (památkář) a architekt (urbanista). Urbanistická tematika provázela 
Františka Hoffmanna prakticky od počátků jeho odborné dráhy. Ohledy 
na specifika městského půdorysu a topografie jsou součástí všech jeho 
snah o uchopení pojmu město. Již při rozboru jihlavských berních rejstříků 
si František Hoffmann jako pomůcku zpracoval topografii Jihlavy uvnitř 
městských hradeb v první polovině 15. století, podle které byl později 
vyhotoven trojrozměrný model města.46 V rámci popularizačních prací, 
jejichž prostřednictvím přibližoval jihlavským čtenářům dějiny „jejich“ 
města, zaujímá vedle výboru překladů Listy z minulosti dějin Jihlavy47 a vy-

František (ed.): Dějiny Tábora I/1–2. České Budějovice 1988–1990 (druhý svazek František 
Hoffmann recenzoval – Časopis Matice moravské 110, 1991, s. 161–164).
44 P i s k o v á ,  R. et al.: Jihlava, s. 88–182.
45 Viz H l o b i l ,  Ivo: Teorie městských památkových rezervací (1900–1975). Praha 
1985, s. 36–45.
46 H o f f m a n n ,  František: Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Jihlava 
2004. Vedle berních rejstříků mu byla důležitým pramenem také freska v chóru minoritské-
ho kláštera v Jihlavě, jejíž výpovědní hodnotu rehabilitoval ve studii H l o b i l ,  Ivo –  
H o f f m a n n ,  František: Barokní freska přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. 
Kopie gotické veduty z doby před rokem 1436. Umění 51, 2003, s. 147–157.
47 H o f f m a n n ,  František: Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Havlíčkův Brod 1958. 
Nové vydání t ý ž : Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Od počátků do roku 1848. Jihlava 1999 
(kongeniální kresby Gustava Kruma, které překlady pramenů doprovázely, nyní vyšly i samo-
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dání překladu tzv. jihlavského práva48 důležité místo překlad jedné listiny 
Přemysla Otakara II. pro Jihlavu z roku 1270, jíž dal František Hoffmann 
příznačný název Jihlavský městský stavební řád.49 Význam listiny nevelkého 
rozsahu50 si dobře uvědomoval. V pramenné matérii 13. a prvé poloviny 
14. století (tedy před vznikem dochovaných městských knih) představuje 
ojedinělý doklad stavební regulace uvnitř městských hradeb. Při práci 
na shrnující knize o středověkých městech v Čechách a na Moravě se 
František Hoffmann podrobněji seznámil i s tituly věnovanými teorii města 
a problematice urbanismu, mezi nimiž vynikají především knihy Jiřího 
Hrůzy.51 Ty ho přivedly k úvahám o faktorech, které utvářely urbanistickou 
podobu našich středověkých a raněnovověkých měst.

Příležitost, aby své úvahy podrobněji rozpracoval, přišla na přelomu 
tisíciletí s projektem Proměny urbanismu, který na Fakultě architektury 
Českého vysokého učení technického vedl Jan Mužík a v jehož rámci se 
vytvořila dílčí pracovní skupina pro studium urbanistických regulativů 
a urbanistických regulací v historii stavby měst pod vedením Josefa 
Zajíce.52 František Hoffmann se měl zabývat urbanistickými regulativy 
v předmoderním období a pracoval ve skupině s Pavlem Koderou a Karin 
Dvořákovou. K výzkumu přistoupil se svou tradiční precisností a systema-
tičností, když zdůraznil nutnost opětovného vymezení pojmu urbanistický 
regulativ a stanovil hierarchii pramenů, které bude nutné excerpovat. Vý-
sledky měly být zadávány do počítačové databáze, kterou připravil Pavel 
Kodera. Hoffmannova účast na projektu zůstala omezena léta 2000–2002, 
během nichž vytěžil základní okruh pramenů a v každém roce zpracoval 
dílčí studii. Začal pracovní definicí pojmu urbanistický regulativ a přehle-
dem vývoje městské správy a vztahu měst k vrchnostem, neboť pán města 
a posléze městská rada byli původci urbanistických regulativních opatření. 
Následně postoupil k systemizaci městského práva a hlavních okruhů, 
v nichž se urbanistická regulace projevovala, a k analýzám dvou hlavních 
právních textů, brněnské právní knihy z poloviny 14. století a Koldínových 
Práv městských. Oproti představám Josefa Zajíce, že by výzkum měl jít až 

statně; viz K r u m ,  Gustav – H o f f m a n n ,  František: Sedm století Jihlavy v obrazech. 
Cyklus čtyřiceti kreseb Gustava Kruma s průvodními texty Františka Hoffmanna. Jihlava 2015).
48 H o f f m a n n ,  František: Jihlavské právo. Havlíčkův Brod 1959.
49 H o f f m a n n ,  František: Jihlavský městský stavební řád z roku 1270. Jihlava 1967.
50 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2. Inde ab a. MCCLXVII usque ad 
a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 198–199, č. 602.
51 H r ů z a ,  Jiří: Teorie města. Praha 1965; t ý ž :  Slovník soudobého urbanismu. Praha 
1977. Až po Hrůzově smrti vyšla objemná syntéza t ý ž :  Svět měst. Praha 2014.
52 Výzkumný úkol MSM: 260000021 Proměny urbanismu; návrh dílčího projektu 3.3 
(Urbanistické regulativy v historii stavby měst), který zpracoval v březnu 2000 Josef Zajíc, 
je uložen in Moravský zemský archiv (= MZA) v Brně, Státní okresní archiv (= SOkA) Jih-
lava, Hoffmannovi František a Jaroslava, kart. 93, složka Urbanistické regulativy. Děkuji zde 
PhDr. Jaroslavě Hoffmannové za laskavé svolení ke studiu a Mgr. Petru Dvořákovi za ochotné 
vyhledání materiálu v nezpracovaném fondu.
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do konce 18. století, pokládal František Hoffmann za reálné dovést výklad 
pouze ke Koldínovu zákoníku, neboť při množství pramenů z mladších 
dob nebylo možné zachovat stejnou úroveň zpracování. Koldínovo dílo se 
nadto stalo základem městských práv, jež platila až do vydání občanského 
zákoníku z roku 1811.53 V závěrečné zprávě za rok 2002 doporučil František 
Hoffmann mimo jiné zvážit, „zdali se má pokračovat v samostatném výzkumu 
urbanistických regulativů z hledisek urbanistických, anebo zdali by bylo mož-
né – třeba ve vymezeném rozsahu – přímo využívat prací právněhistorických“. 
Sám se ale již na dalších pracích s odvoláním na svůj věk a ediční úkoly, 
které jej čekaly, nechtěl podílet a jako svého pokračovatele doporučil Pavla 
Koderu.54 K urbanistickým regulativům se ještě vrátil později v souborné 
recenzi tří strojopisných sborníků, včetně autorecenze vlastního podílu, 
přičemž závěrem zdůraznil nutnost interdisciplinarity ve výzkumu měst 
a posteskl si, že historici a urbanisté nezřídka neznají podstatné práce 
z druhého oboru.55

Urbanistické regulativy uzavřely, spolu s opožděným vydáním dříve 
připravených studií a edicí, odborné dílo Františka Hoffmanna. Autora, 
který se v prostředí středověkých měst pohyboval neokázale, ale s o to 
hlubší zasvěceností a rozhledem. Sociologická a filosofická průprava během 
studií jej spolu s inspirací strukturalistickými postupy přivedla k novému 
uchopení fenoménu středověkého města. Systémová analýza se stala zákla-
dem rozsáhlé syntézy i četných studií, které František Hoffmann městské 
problematice věnoval. V strukturálně pojaté syntéze dokázal promyšleně 
přiblížit obecné souřadnice ve vztahu k společenským a mentálním struk-
turám městského obyvatelstva a v analytických studiích nezůstal nic dlužen 
řemeslnému školení, jímž prošel v kursu Státní archivní školy. Ke škodě 
našeho urbánního dějepisectví zůstává stále nenaplněn Hoffmannův před-
poklad, že jeho souhrnná kniha o středověkých městech bude zanedlouho 

53 Vše podle MZA v Brně, SOkA Jihlava, Hoffmannovi František a Jaroslava, kart. 93, 
složka Urbanistické regulativy. Studie řešitelů nebyly vydány tiskem, ale pouze v rozmno-
žené podobě jako přílohy zpráv za jednotlivé roky. H r ů z a ,  Jiří – H o f f m a n n , 
František –  B o r o v i č k a ,  Blahomír: Urbanistické regulativy v historii stavby měst. I. 
etapa dílčího výzkumného projektu 3/3. S. l. leden 2001; t í ž :  Urbanistické regulativy v historii 
stavby měst. II. etapa dílčího výzkumného projektu 3/3. S. l. leden 2002; t í ž :  Urbanistické 
regulativy v historii stavby měst. III. etapa dílčího výzkumného projektu 3/3. S. l. leden 2003.
54 Tamtéž. Zmíněnými edičními úkoly byla příprava edice jihlavských berních rejstříků 
a místopisu města. Viz pozn. 17, 46.
55 Právněhistorické studie 40, 2009, s. 501–517. Příkladem vážných neznalostí, bránících 
úspěšnému rozvoji výzkumu, mu bylo opomíjení Hrůzových prací (viz pozn. 51) ze strany 
historiků či přehledové studie Jaroslava Pošváře ze strany urbanistů (P o š v á ř ,  Jaroslav: 
K dějinám městského stavebního práva v Čechách a na Moravě do počátku 19. století. Právněhisto-
rické studie 2, 1956, s. 176–197). Velmi sporně, s neznalostí relevantní literatury se pokusila 
v Hoffmannově výzkumu pokračovat N o v o t n á ,  Dana: Městské stavební řády. Kritická 
edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace. Brno 2011. Její práce nezo-
hledňuje ani ty nejzákladnější ediční zásady, natož kritické, a po stránce interpretační přináší 
pro období do vydání Koldínova zákoníku řadu mylných tvrzení.
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doplněna odlišně pojatou syntézou či dalšími díly o městech raněnovově-
kých, a v nejbližších letech se na tomto stavu nejspíše nic nezmění.

František Hoffmann und seine Reise durch die mittelalterliche 
Stadt (von der städtischen Kanzlei zu urbanistischen Regula-
tiven)

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dem Beitrag František Hoffmanns für die 
Stadtgeschichte der zweiten Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. František 
Hoffmann wurde in seinen Arbeiten über die Städte methodologisch durch das Werk Bedřich 
Mendls, den Strukturalismus sowie das tschechische soziologische Denken – vor allem das 
Werk von Inocenc Arnošt Bláha – beeinflusst. Eine erste Applikation dieser Herangehenswei-
sen auf größerer Ebene spiegelt sich in seinem Buch Jihlava v husitské revoluci (Iglau in der 
Hussitischen Revolution, 1961), in dem der Autor eine Strukturanalyse der Iglauer Steuerregister 
präsentierte. Mit dieser Monographie reihte sich Hoffmann in die Gruppe nichtmarxistischer 
Historiker ein, die sich mit den vormodernen Städten beschäftigten und dabei neue und 
wichtige Anregungen für die Forschung lieferten (Jaroslav Mezník, Jaroslav Marek, Jiří Kejř). 
Nach seinem erzwungenen Ausscheiden aus der Leitung des Iglauer Museums wirkte Hoff-
mann im Jahre 1970 in der Kommission für das Studium und Verzeichnis der Handschriften 
an der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften. Hier begann Hoffmann seine 
synthetische Arbeit über die mittelalterlichen Städte vorzubereiten, die auf systematischen 
Analysen fußte. František Hoffmann schritt dabei von grundlegenden Raum-Zeit-Faktoren, 
die sich quantitativ erfassen ließen (z. B. die Veränderungen des städtischen Netzes), zu 
den Strukturen im Leben des Einzelnen innerhalb der Stadt voran (etwa die Wahrnehmung 
der Zeit oder das Wertesystem). In Hoffmanns Überlegungen zur Stadt spielte die Frage 
der Funktion eine wesentliche Rolle, und zwar sowohl mit Blick auf die Funktion kleinerer 
Elemente (etwa des städtischen Rates) im Verhältnis zum Ganzen, also der Stadt, als auch die 
Funktion der Stadt im Verhältnis zu allgemeineren Fragen, etwa zum wirtschaftlichen oder 
administrativen System der Böhmischen Länder im Mittelalter. Erst durch das Kennenlernen 
der wechselseitigen Verhältnisse und Funktionen ist es möglich zu einem systematischen Bild 
(nicht allein) der mittelalterlichen Stadt zu gelangen. Das Buch České město ve středověku (Die 
tschechische Stadt im Mittelalter; die zweite Auflage trug den Titel Středověké město v Čechách 
a na Moravě / Die mittelalterliche Stadt in Böhmen und Mähren) reihte sich gleichberechtigt 
unter ähnlichen (west)europäische Synthesen von Stadtgeschichten ein, die am Ende des 
20. Jahrhunderts erschienen. Im abschließenden Teil der Studie nähert sich der Verfasser 
Hoffmanns Arbeit an dessen letzten wissenschaftlichen Thema, den urbanistischen Regula-
tiven in vormodernen Städten.
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Základy

Veda a slovenské národné hnutie. Snahy o organizovanie a inštitu-
cionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 
1863–1898 
Ed. Karol Hollý, Bratislava, Historický ústav SAV – Typoset Print 2013, 130 s., 
ISBN 978-80-971540-2-8 
Karol H o l l ý :  Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy 
do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914
Bratislava, Historický ústav SAV – Veda 2015, 280 s., ISBN 978-80-224- 
-1480-7

V tematické edici přináší Karol Hollý vedle úvodní studie celkem 
23 dokumentů, které zachycují hlavní tendence ve vývoji úvah (koncepcí, 
postojů, projektů, argumentů) ohledně organizace a institucionalizace vědy 
a jež vznikaly v rámci slovenského národního hnutí mezi lety 1863 a 1898. 
Jde většinou o tehdy publikované články, neboť tisk prezentoval oficiální 
rovinu národoveckých aktivit a ovlivňoval širší veřejné mínění. Dokumenty 
dokládají snahy o vznik, aktivizaci a zkvalitnění činnosti vědeckých odborů 
Matice slovenské, které byly přerušeny jejím uzavřením roku 1875. Většina 
materiálů ovšem sleduje impulzy pro slovenskou vědu v devadesátých 
letech (texty 8–23). Je zde představen ideový spor o charakter slovenské 
vědy mezi zastánci její úzce slovensky etnografické (Svetozár Hurban 
Vajanský, Pavol Socháň) a širší, k přírodovědě tendující orientace (Andrej 
Kmeť), respektive mezi stoupenci pouhého muzeálního (sbírkotvorného) 
a velkoryseji pojatého vědeckého směřování zamýšleného spolku. Roku 
1893 vznikla Muzeální slovenská společnost (MSS), v jejímž čele stanul 
Andrej Kmeť, ač její proponovaný sbírkotvorný charakter nesouzněl s jeho 
vlastními představami. 

Nejpozoruhodnějším se mi osobně jeví hned první dokument, a to 
Slovenský vedomec a slovenská veda od Pavola Hečka (1863). Věda by 
podle jeho názoru měla být realizována skrze národ jako nejpřirozenější 
společenství člověka. Zvláštní národní hodnoty se pak stanou majetkem 
celého lidstva a zároveň ideje všelidské jměním dílčího národa (zobec-
nění národního a „znárodnění“ obecného). Slovenský vědec se má snažit 
o vědu slovensko-slovanskou, která povznese slovenský národ a zároveň 
pomůže slovanské mravnosti a idejím rovnosti proniknout do celého lidstva 
(koncept idealizuje slovanské vlastnosti v opozici zejména k německému 
egoismu). Speciální úlohou slovenského učence je poté ochrana a šíření 
křesťanství. 
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Dokumenty v edici mapují krajinu slovenské vědy a národního hnutí 
druhé poloviny 19. století, do níž je poté monograficky zasazen Andrej 
Kmeť (1841–1908). O tomto slovenském národovci a katolickém knězi již 
slovenští dějepisci napsali mnohé. Karol Hollý se však s oporou v širokém 
spektru primárních pramenů pokusil zpřesnit dosavadní poznatky a také se 
na Kmeťovu osobnost podívat částečně novou optikou. Nejde o klasickou 
biografii, nýbrž o čtyři sondy do vybraných problémů jeho interakce se 
slovenským národním hnutím. První část je věnována Kmeťově národnímu 
probuzení v době jeho teologických studií v Ostřihomi (první polovina 
šedesátých let), kde působil větší počet národně uvědomělých Slováků. 
Je zde naznačeno Kmeťovo prvotní napětí mezi univerzalistickým katoli-
cismem a slovenskou národností, které nakonec překlenul syntézou obou 
principů a stal se spolutvůrcem katolického proudu uvnitř slovenského 
národního hnutí (zároveň byl ovšem nakloněn názorové pluralitě v náro-
dovecké obci). V další části je představeno Kmeťovo osvětové působení 
(zhruba 1865–1875), neboť v jeho pojetí se kněz-národovec měl věnovat 
i praktické činnosti, a to zlepšení hmotného/hospodářského zabezpečení 
a vzdělání lidu prostřednictvím osvěty a spolkové činnosti. Sám založil 
množství spolků (knihovnu, spořitelnu apod.) a sepsal praktické lidové 
rádce (například Hospodár na Slovensku). Po uzavření Matice slovenské 
se ovšem většina jeho soustředění přesunula do oblasti vědy. Této otázce 
je věnována třetí část knihy. Vědu Kmeť chápal jako významný nástroj 
politiky a národního hnutí („aby sme na poli vedy vážnosť získajúc, zavážili 
aj v politike“), v této souvislosti ovšem překvapivě protežoval vědy přírod-
ní (hlavně botaniku). Podrobněji je rozebrána Kmeťova role ve sporech 
první poloviny devadesátých let o charakter slovenské vědy, které byly 
dotknuty již v Hollého edici. Poslední část se věnuje vytváření Kmeťova 
odkazu po jeho smrti (1908), a to od bezprostřední idealizace až k poz-
dějšímu zrelativizování jeho významu (1914). Prostřednictvím rozboru 
pohřebních projevů, nekrologů a dalších statí Hollý zajímavě sleduje, jak 
různé zájmové skupiny vybíraly z Kmeťovy osobnosti určité prvky a jiné 
upozaďovaly, čímž si jeho odkaz přizpůsobovaly vlastním mocensko-ideo-
logickým zájmům. Tehdy byl Kmeť například neprávem ztotožněn s ideou 
MSS jakožto muzejně-sběratelské instituce, což posloužilo obhajobě dalšího 
pokračování spolku právě v tomto směru (Jozef Škultéty orientoval MSS 
na sběr slovenských kulturně-historických památek) a také slovensko-ná-
rodní profilaci tamní vědy (přírodní vědy, které Kmeť podporoval, byly 
chápány jako nenárodní). 

Celou knihou se vinou analýzy Kmeťova často ambivalentního a vy-
víjejícího se postoje k různým frakcím slovenského národního hnutí. Jde 
zejména o Starou a Novou školu, martinské centrum Slovenské národní 
strany (k němu měl Kmeť blízký, ač nikoli nekritický vztah; centrum Kmeťův 
posmrtný odkaz silně sakralizovalo a podřídilo vlastní národně-ideologické 
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linii), literárně-katolickou skupinu okolo Františka Richarda Osvalda (k té 
měl Kmeť nejblíže) a hlasisty. Ač Kmeť celý život spolupracoval s českým 
prostředím (například s Luborem Niederlem), poslední zmíněný proud 
kritizoval, neboť byl přesvědčen o samostatnosti slovenského národa, 
a nemohl tedy souhlasit s hlasistickým názorem, že Slováci jsou spíše 
nedozrálými bratry Čechů (tj. prakticky Čechy). 

Edice a monografie materiálově a faktograficky obohacují dosavadní 
poznání předmětné tematiky. Za jejich zvláštní přínos lze považovat Hollé-
ho korigování tendence dosavadní slovenské historiografie vysvětlovat 
neúspěchy v institucionalizaci slovenské vědy v desetiletích před vznikem 
Československé republiky prostřednictvím vnějších maďarizačních zásahů. 
Prameny, které Karol Hollý shromáždil, napovídají, že šlo často o důsledek 
sporů uvnitř vlastní slovenské národovecké obce.  Tomáš Pánek

Karel H a v l í č e k :  Korespondence I. 1831–1842
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, 544 s., ISBN 978-80-7422-474-4

V poslední době se na pultech knihkupectví objevuje mnoho nových 
edic, které přinášejí prameny osobní povahy pocházející z dlouhého 19. sto-
letí. Jeden z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších edičních počinů tohoto 
druhu, se kterými se nyní můžeme setkat, je vydání korespondence Karla 
Havlíčka Borovského. Vydávání Havlíčkových listů má poměrně dlouhou 
tradici, protože dopisy byly už od sedmdesátých let 19. století považovány 
za důležitou část Havlíčkova myšlenkového a literárního odkazu, čemuž 
odpovídal i badatelský zájem o ně. Dosud vyšlo několik výborů různé kva-
lity i různého rozsahu, přičemž ze snahy Ladislava Quise vydat na počátku 
20. století veškerou známou Havlíčkovu korespondenci zůstalo pouhé 
torzo.1 Nyní se tohoto úkolu chopilo Nakladatelství Lidové noviny, které 
tak navazuje na vydání Korespondence Boženy Němcové.2 Oba projekty 
spojují vedle pojetí, struktury a grafické podoby knih také osoby, které se 
na jejich realizaci podílely (Robert Adam, Jaroslava Janáčková, Magdalena 
Pokorná, zde navíc František Martínek, Petr Píša a Lucie Rychnovská). 
V tuto chvíli je plánováno celkem šest svazků Havlíčkovy Korespondence, 
které by měly obsáhnout více než 1 200 vlastních i přijatých dopisů, uspo-
řádaných v chronologickém pořadí. Pro srovnání můžeme uvést, že Quisova 
edice, která byla doposud nejrozsáhlejší, přinesla necelé dvě stovky listů.

Edice byla od počátku zamýšlena jako vědecko-populární. Jejím cílem 
není pouze přinést první úplné a kritické vydání Havlíčkovy korespondence, 
ale také popularizovat a – jak členové editorského týmu výslovně uvádějí – 
aktualizovat Havlíčkovu osobnost. Editoři jsou přesvědčeni, že hodnoty, 

1 Q u i s ,  Ladislav: Korespondence Karla Havlíčka. Praha 1903.
2 N ě m c o v á ,  Božena: Korespondence I–IV. Praha 2003–2007.



334

L I T E R A T U R A

které nejvýznamnější český novinář 19. století reprezentuje, jsou potřebné 
a inspirativní i pro současnou českou společnost, s čímž nezbývá než souhla-
sit. Navíc právě Havlíček, který je díky svým pohnutým osudům a satirické 
básnické tvorbě stále živou součástí české historické paměti, by vyvolat 
zájem veřejnosti skutečně mohl. Záměr vytvořit vydání, které by sloužilo jak 
odborníkům, tak širší čtenářské obci, byl tedy zvolen vhodně a po přečtení 
prvního vydaného svazku můžeme konstatovat, že se jej podařilo naplnit.

Běžný čtenář ocení především nově pořízené překlady cizojazyčných 
listů, kterých je v tomto svazku vzhledem k Havlíčkově německé kore-
spondenci s rodiči většina, badatelé pak mají k dispozici originální znění 
dopisů v poznámkách. Právě vyčerpávající poznámkový aparát je dalším 
velkým kladem edice. Vysvětlení významu dnes už nepoužívaných výrazů 
a základního kulturněhistorického kontextu umožňuje snáze pochopit 
obsah jednotlivých listů i těm, kteří se v předbřeznových poměrech příliš 
neorientují. Odborná veřejnost pak může čerpat z preciznosti, se kterou 
se editoři pokusili dohledat podrobnosti ke všem údajům v dopisech; 
například se jim podařilo identifikovat téměř veškeré osoby, o kterých je 
v listech zmínka. V tomto ohledu je nutné ocenit celkově pečlivou edi-
torskou práci, která se projevila rovněž ve snaze přesněji datovat některé 
dopisy či určit pisatele anonymních listů.

Důležitou součástí knihy jsou tři úvodní studie. V první z nich 
Jaroslava Janáčková představuje všechna dosavadní vydání Havlíčkovy 
korespondence, přičemž ukazuje, jakou roli při jejich vzniku hrály dobové 
odborné, ekonomické a především politické poměry, stejně jako kolísa-
jící zájem o Havlíčkovu osobnost. Překvapivý je zejména útlum ediční 
činnosti v období první republiky, pochopitelné naopak bylo vydávání 
Havlíčkových osobních listů v době ohrožení státu na konci třicátých let 
a následné nacistické okupace. Velmi zajímavá je pasáž o komunistické 
éře, kdy se většímu zájmu těšili radikální demokraté, což pravděpodobně 
zmařilo vydání Havlíčkova díla včetně korespondence v Knihovně klasi-
ků. Studie je díky širšímu kontextu, v jehož rámci vydavatelské projekty 
sleduje, hodnotným příspěvkem rovněž k druhému životu Karla Havlíčka, 
na jehož ucelené zpracování doposud čekáme.

Barbora Kukrechtová a František Martínek se ve druhé studii zabývají 
problematikou překládání Havlíčkových německojazyčných dopisů a vy-
světlují, jak bylo k překladu přistupováno v této edici. Jde o cenný náhled 
do překladatelské dílny, který díky četným a názorným příkladům zaujme 
nejen jazykovědce. Z textu se navíc dozvídáme mnoho zajímavého o sa-
motném Havlíčkovi a jeho písemném projevu, protože právě z jeho detailní 
analýzy nové překlady vycházely, aby co nejvíce odpovídaly Havlíčkovu 
způsobu vyjadřování.

Jelikož obsahu dopisů nelze plně porozumět bez alespoň minimální 
znalosti Havlíčkova života, je nezbytnou součástí knihy rovněž životopisný 
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medailonek. Jeho autorkou je Magdalena Pokorná, která se při svém vý-
kladu opírá o dosavadní literaturu, především o monumentální, nedávno 
vydaný životopis Karla Havlíčka od Karla Kazbundy.3 Autorka zde neměla 
ambici přinést nové zásadní poznatky či reinterpretovat Havlíčkova mladá 
léta, což by bylo ostatně kvůli malému prostoru, který měla k dispozici, 
a vzhledem k pozornosti, kterou této etapě Havlíčkova života věnoval právě 
Kazbunda, poměrně obtížné. Spíše se pokusila uvést čtenáře do života 
mladého Havlíčka a přiblížit prostředí, ve kterém se pohyboval, například 
tehdejší vzdělávací systém. Takové pojetí je vzhledem k charakteru edice 
legitimní a svůj úkol velmi dobře plní. Jedinou výhradu snad lze mít k příliš 
stručnému pojednání o Havlíčkově vyloučení ze semináře. Jde o událost, 
která zásadním způsobem ovlivnila jeho další směřování, současně ji dodnes 
obklopují určité nejasnosti, a rozhodně by si proto zasloužila důkladnější 
zpracování.

Nutné je naopak ocenit, že autorka za pomoci vydávané korespondence 
upozornila na některé dosud nepříliš reflektované momenty z Havlíčkových 
studentských let, které přitom vypovídají mnohé o jeho povaze (například 
jeho velmi aktivní dohled na studium a prospěch mladších sourozenců). 
Za zvláštní zmínku stojí rovněž pokus problematizovat populární anekdoty 
o Havlíčkově neupraveném zevnějšku. Ty totiž nekorespondují s velkou 
pozorností, kterou Havlíček v dopisech rodičům věnoval svému šatníku. 
Zdá se, že za nepříznivým dojmem, který Havlíček v některých případech 
vzbuzoval, nestála jeho nedbalost, ale spíše šetrnost, kvůli níž se snažil 
zvláště při prázdninových cestách donosit některé starší kusy šatstva.

Z dopisů však můžeme vyvodit mnohé další postřehy o Havlíčkově 
složité povaze. Už v této době se projevují jeho smysl pro humor a záliba 
satiricky komentovat život kolem sebe. Pochopitelně ještě nešlo o veřej-
né dění. Havlíčkova ironie se prozatím soustředila na studentský život, 
případně na osoby vyučujících a v tom se současně projevoval Havlíčkův 
problematický vztah k autoritám, ať už jimi byli učitelé, rodiče, či předsta-
vení v semináři. Se satirou úzce souvisí také Havlíčkova kritičnost, někdy 
přerůstající až ve sklon k moralizování. Takto v dopisech adresovaných 
rodičům vystupoval vůči svým sourozencům, ale velmi kriticky se vyjadřoval 
rovněž o spolužácích, přičemž s velkým zaujetím popisoval nejrůznější kle-
py, které o nich kolovaly. Většinou je káral za jejich lenost, lehkomyslnost 
a špatný prospěch, neboť si podle něho zahrávali „se štěstím a se spokojeností 
rodičů“ (s. 128). To ovšem kontrastuje s tím, jak samotný Havlíček svým 
rodičům několikrát zatajil vlastní problémy a raději lhal, než aby musel 
přiznat neúspěch. Například zamlčel, že byl vyloučen ze semináře, a ce-
lou záležitost prezentoval jako svoje vlastní rozhodnutí seminář opustit, 
ačkoli toto vysvětlení jeho rodiče mohli jen stěží pochopit a dlouho mu 

3 K a z b u n d a ,  Karel: Karel Havlíček Borovský I–III. Praha 2013.
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tento krok vyčítali. Příčinu takového počínání je třeba hledat v Havlíčkově 
hrdosti, o které svědčí četné pasáže jeho listů, stejně jako v mimořádném 
sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti, které mu měly pomoci překonat 
nenadálé překážky a najít cestu z jakékoli nepříznivé situace.

Je škoda, že ke třem studiím, které tvoří užitečnou přílohu korespon-
dence, nebyla připojena také předmluva, v níž by bylo zevrubněji pojednáno 
o této konkrétní edici, okolnostech jejího vzniku a o významu Havlíčkových 
listů pro odbornou i laickou veřejnost. Jednotlivé poznámky k těmto 
tématům nalezneme roztroušeny pouze ve zmíněných studiích a také 
v ediční poznámce na konci knihy. O mimořádném významu Havlíčkova 
epistulárního odkazu a jeho zpřístupnění přitom nemůže být pochyb. 
Korespondence zcela jistě nabídne podklady pro řadu dílčích studií, které 
nám pomohou lépe poznat Havlíčkův život, jeho dobu a osoby, se kterými 
se český novinář a básník během svého působení stýkal a potýkal, ale na-
příklad také tehdejší komunikační praxi. Prvními plody takto zaměřeného 
výzkumu jsou dva sborníky, které vyšly v souvislosti s přípravou edice.4 Další 
důležitou oblastí, kterou vydané dopisy přibližují, je Havlíčkův myšlenkový 
svět. Přes zásadní práci Emanuela Chalupného, Havlíčkův politický portrét 
od Tomáše Garrigua Masaryka a důležité postřehy Karla Kazbundy stále 
chybí moderní intelektuální biografie nejvýznamnějšího českého novináře 
19. století, která by jeho názory a myšlení zařadila do širšího českého, ale 
především evropského rámce. To je přitom nezbytné pro hlubší pochopení 
Havlíčkova působení a jeho žurnalistického i literárního díla.

Právě první svazek edice, který přináší korespondenci z období let 
1831–1842, tedy z doby Havlíčkova dospívání a jeho studií, kdy se u něj 
začalo projevovat vlastenecké cítění a kdy intenzivně uvažoval o svém ži-
votním poslání, má v tomto ohledu velký význam. O to větší, že Chalupný 
při svém důkladném rozboru Havlíčkovy osobnosti ještě neznal dopisy 
rodičům, které byly mezitím objeveny. Ani my dnes bohužel nemáme 
k dispozici vše, co bylo původně napsáno, zvláště nás musí mrzet pouhé 
torzo listů, které si Havlíček vyměňoval se spolužáky a přáteli a v nichž byl 
dle všeho uvolněnější a psal o širším okruhu témat než ve formálnějších 
synovských listech. Přesto jsou všechny dochované dopisy zajímavým 
svědectvím o intelektuálním rozvoji mladého Havlíčka.

Nejvíce se z nich dozvídáme o jeho vzdělání, předmětech, které stu-
doval a které jej zajímaly, a o vyučujících, kteří na něj působili. Bohužel jen 
málo informací se týká Havlíčkovy četby, ačkoli z jeho listů víme, že byl 
vášnivý čtenář a na nákup knih šla značná část jeho finančních prostředků. 
Čas od času je zmíněn titul některé knihy, kterou Havlíček četl, ovšem bez 
jakéhokoli bližšího komentáře, který by nám sděloval, co si o přečteném 

4 P o k o r n á ,  Magdaléna: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho 
souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci. Praha 2016; A d a m ,  Robert – 
R y c h n o v s k á ,  Lucie et al.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Praha 2016.
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myslel a co jej oslovilo. V tomto ohledu by mohlo být přínosné konfrontovat 
informace z dopisů s výpisky z četby, které si Havlíček pořizoval a které 
se dochovaly v jeho pozůstalosti. Zato se už nyní zdá, že korespondence 
bude velmi cenným pramenem pro pochopení toho, jak Havlíček vnímal 
a hodnotil svoje vlastní literární a žurnalistické dílo, jak o něm přemýšlel 
a jaký účel mu přisuzoval.

Velký význam pro rozšiřování obzorů má rovněž cestování. Havlíček 
jako student využíval zvláště prázdniny k výletům po Čechách, mimoto 
vykonal také větší cesty do Drážďan, Haliče, Horních Uher a před svým 
odjezdem do Ruska pobýval rovněž ve Vídni. On sám přikládal těmto 
výpravám velký význam pro svoji budoucnost (s. 264), ale naneštěstí se 
o nich v dopisech zmiňuje spíše okrajově. I přesto díky tomu, co se docho-
valo, víme, že Havlíček byl bystrý pozorovatel zajímající se o každodenní 
život i národnostní a náboženské poměry v místech, která navštívil, a že 
o nich dovedl poutavě referovat, což se plně projevilo v jeho pozdějších 
Obrazech z Rus. O Havlíčkových názorech a myšlenkách se tedy dozvíme 
více až v následujících svazcích, přičemž hned ten druhý, který bude začínat 
Havlíčkovým pobytem v Rusku, bude nesmírně zajímavý. Nezbývá než 
doufat, že také jeho ediční zpracování si udrží laťku, která byla nastavena 
prvním dílem. Pavel Máša

Fridolín M a c h á č e k :  Pilsen – Theresienstadt – Flossenbürg. Die 
Überlebensgeschichte eines tschechischen Intellektuellen 
Edd. Christa Schikorra, Jörg Skriebeleit und Jan Švimberský, Göttingen, Wall-
stein Verlag 2017, 304 s., ISBN 978-3-8353-1886-1

Recenzovaná kniha už jednou vyšla, a to v Praze roku 1946 v ma-
teřském jazyce svého autora, plzeňského historika, archiváře, vedoucího 
městského muzea a předsedy Svazu československých muzeí Fridolína 
Macháčka (1884–1954). Po sedmdesáti letech byla práce přeložena 
do němčiny (zasloužila se o to Kathrin Janka) a vydána jako (typograficky 
velmi zdařilý) druhý svazek ediční řady Flossenbürger Forum, v jejímž 
rámci Památník koncentračního tábora Flossenbürg (znovu)zpřístupňuje 
širší veřejnosti rané vzpomínky přeživších. Oproti originálnímu vydání je 
text vybaven vysvětlivkami ve formě poznámkového aparátu, výstižnými 
biogramy zmiňovaných osob a místním a osobním rejstříkem. Malby při-
bližující život v táboře, které pro knihu těsně po válce zhotovil malíř Ota 
Matoušek (Macháčkův spoluvězeň), jakož i fotografie tábora a okolí, jež 
v listopadu 1945 při společné návštěvě s Fridolínem Macháčkem pořídil 
mladý fotograf Mirko Křen, byly součástí již prvního vydání. Nově byly 
ovšem zařazeny i fotografie dokumentující Macháčkův životní běh. 

Vlastní edici předchází úvodní text z pera Jörga Skriebeleita. Podává 
v něm krátkou životopisnou skicu Fridolína Macháčka a na základě  
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archivních rešerší Jana Švimberského přibližuje genezi původního vydání 
knihy i její osudy. Práci na ní započal plzeňský historik krátce po osvo-
bození, přičemž se neomezil jen na převyprávění vlastních zážitků, nýbrž 
shromáždil i vzpomínky některých spoluvězňů a pokusil se zohlednit 
další prameny. Macháčkovým cílem nebylo podat pouze vlastní svědectví, 
nýbrž předložit jedny z prvních dějin flossenbürského tábora a komunity 
zdejších českých vězňů, kterých táborem prošly čtyři tisíce. Práce podle 
Jörga Skriebeleita odpovídá ostatním svědectvím o nacistických tábo-
rech psaným přeživšími těsně po válce, a to drastikou i bezprostředností 
vyprávění a zároveň zaměřením pisatele výhradně na jeho národnostní 
skupinu v táboře. (Podobně i historik Jaroslav Werstadt plánoval napsat 
knihu o Češích v Buchenwaldu, kde byl sám vězněn – náčrt osnovy se 
nachází v jeho pozůstalosti v Archivu Akademie věd České republiky.) 
Jörg Skriebeleit zároveň identifikuje Macháčkovo filosofickodějinné 
a politickodějinné poučení, koncentrované v závěrečné větě knihy: „Němci 
nejsou lidé.“ Otřesné zážitky z tábora vedly Fridolína Macháčka k zaujetí 
výrazně negativního stanoviska vůči německému národu a podle mého 
soudu ho lze považovat za jednoho ze spolutvůrců radikálně negativního 
obrazu Němců v české (československé) poválečné společnosti. V úvod-
ních pasážích se ještě dočítáme o novinovém útoku jednoho z komunistů 
na Macháčkovu knihu, který se prostřednictvím zpochybnění autorova 
chování v táboře pokusil v očích veřejnosti očernit tohoto předválečného 
člena Československé národní demokracie. Poválečná veřejnost ovšem 
o knihu – k velkému Macháčkovu zklamání – neprojevila příliš velký zájem, 
ač bývalými spoluvězni byla přijata srdečně.

Vlastní text přináší chronologické líčení Macháčkových osudů. Nejprve 
historik popisuje své působení v odboji a snahu povzbuzovat publikační 
činností české národní sebevědomí (historickými odkazy dokazoval čes-
kost plzeňského regionu). Především kvůli této aktivitě byl v lednu 1944 
zatčen a do května vyšetřován v Plzni gestapem, poté strávil kratší čas 
v Terezíně a mezi červnem 1944 a dubnem 1945 byl politickým vězněm 
ve Flossenbürgu. Nakonec přežil i nešťastný pochod smrti, který z flos-
senbürského tábora směřoval do Dachau a jehož účastníci byli 23. ledna 
osvobozeni Američany. Vedle těchto osobních prožitků, peripetií a my-
šlenek – rámovaných především brutálním prostředím tábora – přináší 
Fridolín Macháček i obecnější poznatky o Flossenbürgu. 

Čtenář je seznámen šíře s geografií a dějinami kraje ležícího blízko 
českých hranic (asi 20 km západně od Tachova) a úže s dějinami tábora 
a jeho stavebním vývojem. Autor podrobně popisuje rozložení tábora 
a jednotlivé budovy a přináší vhled do vnitřních poměrů (táborový řád, 
denní režim, práce, německý personál, zacházení s vězni, jednotlivé for-
my násilí, popravy) i do tamní mentality. Mnoho místa věnuje táborové 
každodennosti (strava, ošacení, realizace náboženského života, sexualita, 
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trávení volného času), jednotlivým formám péče o kulturu (hudba, četba, 
soukromá výuka) a stykům s domovem (normovaná korespondence a ba-
líčky potravin). Významnou část textu tvoří dějiny a kolektivní charakte-
ristika českých vězňů, kteří podle Fridolína Macháčka tvořili po Němcích 
druhou nejvýznamnější národnostní skupinu ve Flossenbürgu. Ač přiznává 
ojedinělé případy zrady, charakterizuje obecně Čechy jako vnitřně soli-
dární a vzájemně si pomáhající komunitu (bez pomoci krajanů by sám 
autor zřejmě první měsíce v táboře nepřežil), která prý byla v porovnání 
s jinými flossenbürskými národnostními skupinami demokratičtější. Autor 
neidealizuje vztahy Čechů k ostatním národnostem; ty podle jeho svědectví 
nebyly nijak živé ani vřelé. Macháčkovy sympatie si přesto získali Poláci 
a Velkorusové, avšak náznaky slovanské solidarity či slovanských idejí 
bychom v jeho knize hledali marně. V opozici vůči pozitivnímu (a snad 
i poněkud idealizovanému) obrazu Čechů se ovšem celým textem vine 
silně negativní vykreslení Němců, ač plzeňský historik nezamlčel ojedinělé 
slušné zjevy z řad dozorců; Češi se také sblížili s některými německými 
politickými vězni. Tyto výjimky ovšem nemohly převážit Macháčkovu 
vlastní trýznivou zkušenost, jež ho vedla v závěru knihy k dehumanizaci 
německého národa jako celku. 

Vydání německého překladu Macháčkova svědectví můžeme vnímat 
jako důkaz celkem úspěšného vyrovnávání se s nacistickou minulostí 
v sousedním Německu. Zároveň jde podle mého soudu o jeden z výrazů 
evropeizace vzpomínek na nacistické zločiny, jíž se vyznačuje současná 
evropská politika dějin. Ta se pokouší konstruovat společný nadnárodní 
evropský příběh a v souvislosti s ním i identitu a skrze jednotlivá „varování 
dějin“ postulovat žádoucí (demokratické) hodnoty. Zdůrazňuje například 
nezbytnost vzájemné tolerance mezi jednotlivými evropskými národy 
a nutnost boje proti národnostní nesnášenlivosti.1  Tomáš Pánek

Viliam Č i č a j  –  Michal B a d a  (edd.): Kvalita života v minu-
losti našich miest
Bratislava, Igor Iliť – RádioPrint 2016, 240 s., ISBN 978-80-89857-01-1

Sborník slovenských historiků pod redakcí Viliama Čičaje a Michala 
Bady jako činovníků specializované sekce pro dějiny měst Slovenské his-
torické společnosti přináší celkem třináct případových studií na neotřelé 
téma kvalita života v minulosti našich měst (jako součást většího výzkum-
ného projektu Individuum a společnost – jejich vzájemná reflexe v histo-
rickém procesu). Jak editoři v úvodu naznačují, otázky týkající se kvality 
života ve městech nejsou objevem současného společensko-politického  

1 K tomu na příkladu holocaustu S n i e g o ň ,  Tomáš: Evropeizace holocaustu a česká 
národní identita. In: Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (edd.): Česká paměť. Národ, dějiny 
a místa paměti. Praha 2014, s. 81–109.
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a odborného nazírání, ale byly už v minulosti, zvláště od období osvíce-
nectví, předmětem zájmu některých politiků, právníků a dalších veřejně 
činných osob. Fenomén kvality života samozřejmě není v obecné rovině, 
a tedy ani v městském prostředí přesněji měřitelný. Ke spokojenosti obyva-
tel dané společenské skupiny nepřispívají jen ekonomické faktory, ale také 
stav politického systému, vzdělání, kultury, zdraví, bezpečnosti a podobně. 
Na Slovensku se v současné době naznačené široké problematice věnují 
především odborníci z oblasti přírodních věd a věd o životním prostředí, 
zatímco v historické obci jde spíše o průkopnické studie (z teoretického 
a metodického hlediska je nutné připomenout příspěvek Rastislava Moldy 
týkající se 19. století, který je součástí předmětné publikace).

Proto je podnětné i pro bádání v našich zemích seznámit se s vý-
sledky stávajícího studia uveřejněnými v dané knize. Ta je navíc v zájmu 
„uživatelského komfortu“ opatřena cizojazyčnými resumé jednotlivých 
studií (označených jako kapitoly) a sumárním přehledem využité odborné 
literatury, v němž figuruje i vícero cizojazyčných, mezi nimi také českých 
titulů. Dlužno zároveň podotknout, že jednotlivé stati jsou založeny zároveň 
na hloubkovém rozboru pramenů, a to dosud v tomto směru opomíjených, 
včetně dobové literatury (rovněž cestopisů), která je sice uvedena v připo-
menutém seznamu, ale již je možné považovat za primární zdroj informací. 
Časově zde zveřejněné příspěvky pokrývají široké období od středověku 
až po současnost. 

Na vrcholný středověk, ovšem s přesahem i do raněnovověkého ob-
dobí, je zaměřena studie Anny Bartekové. Ta porovnává způsoby stolování, 
včetně využitého stolního náčiní (na základě vyhodnocení stávajících archeo-
logických nálezů z území Slovenska), v prostředí městském, venkovském 
i šlechtickém, které mnohdy zavdávalo podněty k napodobování. K přelomu 
středověku a raného novověku se váže příspěvek Evy Frimmové, znalkyně 
humanistické literatury, která přibližuje návštěvy i delší pobyty významných 
dobových osobností v Bratislavě (včetně účastníků vrcholných politických 
jednání v roce 1515). Ta se záhy stala korunovačním městem uherských 
králů a v jejím intravilánu si pochopitelně začali budovat svá sídla příslušníci 
společenské elity království, kteří do zdejšího prostředí vnášeli kulturní 
podněty italské renesance a humanismu. Pro mladší období, totiž druhou 
polovinu 18. století, kdy Bratislava stále plnila svou výsostnou úlohu, je 
vhodným pendantem stať Michala Bady, který podrobil důkladné analýze 
cestopis Johanna III. Bernoulliho, pocházejícího z antverpské vzdělanecké 
a obchodnické rodiny, a připomněl množství jeho zajímavých postřehů 
k úrovni života v dobové Bratislavě (autora cestopisu zajímaly nejen aristo-
kratické paláce a jejich zahrady, ale také různé společenské události, divadlo, 
knihovny, kavárny atd. Bratislava však nebyla jen příležitostným dějištěm 
velkolepých korunovačních slavností, ale také stálým sídlem nejvyšších 
úřadů světské i církevní správy – ostřihomského arcibiskupa a místodr-
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žitele. Obě vrcholné funkce navíc od čtyřicátých let 16. století spočívaly 
v jedněch rukou, jak naznačila Zuzana Ludíková, která se zaměřila na úlohu 
zmíněných institucí, výstavnost paláců, v nichž sídlily, i na osobnosti, které 
měly možnost je v průběhu 16. století reprezentovat. Roli církevních, ale 
i světských knihoven spjatých s Bratislavou od počátku raného novověku až 
do začátku 19. století osvětlila Eva Augustínová. Uvedla pestrou škálu zde 
situovaných knihoven – pro mladší období už šlo samozřejmě i o knihovny 
spolkové, knihovny různých podnikatelů, úřadů a institucí – a věnovala 
pozornost i tomu, zda je mohla využívat také širší veřejnost.

Jako jedno ze svobodných královských měst raného novověku je 
Bratislava připomenuta ještě ve stati Márii Kohútové. Ta se ovšem stejně 
systematicky zaměřila na základě studia daňových soupisů z roku 1715 
i na další slovenská královská města, aby osvětlila jejich hospodářskou 
pozici po povstání Františka II. Rákócziho (zmíněné prameny nebyly 
dosud takto podrobně analyzovány). Pro celé Slovensko shrnul výsledky 
stávajícího bádání zabývajícího se za využití všech dostupných pramenů 
rekonstrukcí klimatických podmínek v jednotlivých stoletích raného novo-
věku Viliam Čičaj (u vědomí toho, že se období přibližně 16.–19. století 
považuje za tzv. malou dobu ledovou), s důrazem na vliv klimatických změn, 
respektive krizí na sociální, politické a náboženské otřesy příslušné doby. 

Další studie se již zaměřují na různá jednotlivá města Slovenska, 
případně i na jejich společenství. Na příkladu čtyř generací příslušníků vý-
znamné rodiny báňských podnikatelů Freiseisenových, původem z Korutan 
a usedlých v Kremnici od čtyřicátých let 16. století, naznačuje Daniel Haas 
Kianička, do jaké míry se – jako již do Kremnice přišlí šlechtici – sžili 
s městským prostředím a nakolik mohli, postupně též jako členové zdejší 
městské volené obce či dokonce městské rady, ovlivňovat svým rozhledem 
a nadprůměrným životním standardem další obyvatele města. Ke Kremnici 
se vztahuje i stať Adriany Reťkovské, která na základě klášterních kronik líčí 
vliv františkánů jako typického tzv. městského řádu (zejména jejich starosti 
o chudé) na život obyvatel v tomto městě od doby krátce po třicetileté válce, 
kdy se zde usadili, až do současnosti. Aktuálně ovšem už nejde o obnovu 
řeholního života (jejich řeholní dům byl likvidován v jedné vlně s mužskými 
kláštery v českých zemích v roce 1950), ale především klášterního kostela. 

Jak se vliv cíleně řízené protireformace mohl projevit v přísahách 
reprezentantů města Bardějova koncem 17. století a ve století následujícím, 
zkoumal Peter Benka, který na základě systematického rozboru zachované 
sbírky přísah z uvedeného období odkryl i souvislosti těchto změn s obec-
něji podmíněnými snahami centrální moci zasahovat do původní městské 
autonomie. Vliv cechů na život několika menších měst v oblasti Liptova 
od 15. století, kdy je doložen nejstarší cech v Německé Ľupči, až do jejich 
zrušení sledoval Miroslav Němec. Podrobně rozebral znění jednotlivých 
cechovních artikulů ve vztahu k předpokládaným normám nejen profesního, 
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ale také osobního života mistrů i tovaryšů a k prosazování idejí nejprve 
reformace a později protireformace. 

Na velmi specifickou instituci, totiž tzv. provincii třinácti spišských 
měst jako samosprávné společenství lokalit zastavených v letech 1412–1772 
Polsku, se zaměřila Michaela Kurínovská. Jelikož provincie vykonávala nad 
oněmi městy vyšší soudní pravomoc, věnovala se autorka rozboru konkrét-
ních případů trestního soudnictví zanesených do provinčních protokolů 
v 16. století. Delikty a udělené tresty, které se tedy týkaly obyvatel jednot-
livých sdružených měst, sleduje v historiograficky obvyklých kategoriích 
(delikty proti životu a zdraví, proti majetku, proti mravnosti a manželskému 
soužití, delikty nactiutrhání atd.), přičemž upozorňuje rovněž na možnosti 
smírčího řešení či snížení trestu i ve velmi závažných případech (což se 
shoduje s výzkumy soudní praxe v městech českého státu). 

Sborník uzavírá podnětná stať Rastislava Moldy zaměřená nejprve 
na vylíčení charakteru prostředí maloměsta v podobě Turčianského Svätého 
Martina na počátku druhé poloviny 19. století a pak na proměnu jeho role 
a významu. Od počátku šedesátých let zmíněného století se totiž Turčianský 
Svätý Martin postupně stal významným národoveckým střediskem (zejména 
v souvislosti s pravidelnými srpnovými shromážděními Matice slovenské 
v letech 1863–1875 a současně konanými výročními schůzemi spolků). 
Manifestační národní slavnosti ve svém důsledku přispěly nejen ke kultur-
nímu, ale také hospodářskému a urbanistickému rozvoji města. 

Předmětná publikace se díky svému zacílení na doslova „široce spek-
trální“ problematiku kvality života ve městech, jejíž výzkum předpokládá 
i spolupráci dalších historických a příbuzných disciplín, jistě může stát 
inspirací i pro naši historiografii.  Ludmila Sulitková

*

František G r a u s :  Živá minulost. 
Středověké tradice a představy o stře-
dověku
Praha, Argo 2017 (Edice historické myšlení, 
sv. LXVIII), 430 s., ISBN 978-80-257-2015-8

Františka Grause lze bez nadsázky 
označit za jednoho z nejvýznamnějších 
českých historiků 20. století, přičemž se 
jako jeden z mála dokázal prosadit na Zá-
padě. Grausovy spletité životní osudy se 
ovšem staly důvodem, proč je první část 
jeho díla v České republice mnohdy čtena 
s despektem, a rovněž zapříčinily, že druhá 
zde není všeobecně rozšířena. Kvůli své-
mu židovskému původu byl Graus za dru-
hé světové války deportován do Terezína, 
kde přilnul k marxismu, a jeho rané práce 
i chování na začátku padesátých let byly 

silně poznamenány touto ideologií. Ov-
šem v šedesátých letech již vedl František 
Graus dialog spíše se západní historiogra-
fií a po roce 1968 zvolil exil, během nějž 
působil jako profesor v Basileji. Zásadní 
Grausovy práce tak byly napsány přede-
vším německy. Aktuální překlad knihy 
Lebendige Vergangenheit, která původně 
vyšla v roce 1975, umožňuje širší české 
čtenářské obci seznámit se s jednou z knih 
z „druhé fáze“ Grausova profesního živo-
ta, která byla navíc v době vydání opravdu 
průkopnickou.

František Graus se v knize zaměřil 
na zkoumání historických tradic ve třech 
zemích, Francii, Německu a Čechách, při-
čemž se věnoval nejen tradicím vzniklým 
ve středověku, ale i těm, které se ve vztahu 
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k této době zformovaly v pozdějších sta-
letích. Kniha tedy rozhodně nepojednává 
pouze o středověku, ale právě naopak je 
při zkoumání tradic mnohdy dovedena 
v podstatě až do přítomnosti. Jako jeden 
z prvních tak autor poukázal na problema-
tiku konstrukce dějin i jejich zneužívání. 
Když se František Graus zabýval literárními 
tradicemi (s. 27–49), příchodem a půvo-
dem jednotlivých kmenů (s. 50–83), rolí 
vybraných světců (s. 84–112), středově-
kými představami „národa“ (s. 113–129), 
ale především když zkoumal momenty, 
během nichž představy o středověku za-
vdaly podnět k mytizaci dějin (s. 130–155) 
či k objevení národního významu dějin 
(s. 156–199), vedl ve skutečnosti dialog se 
svojí přítomností.

Podle vlastních slov žil František 
Graus v době krize hodnot a světa (s. 12) 
a v takovéto situaci se snažil odhalit, jak mi-
nulost a především představy o ní ovlivňují 
danou přítomnost. Jinými slovy se pokusil 
ukázat, že minulost je přítomná v každé 
době, že je zkrátka živá. Při takto pojatém 
zkoumání tradic samozřejmě vyvstává otáz-
ka, jaká úloha připadá historikům i historii 
jako vědě. Tato otázka, která trápila Františ-
ka Grause v sedmdesátých letech minulého 
století, zůstává aktuální dodnes.

František Graus našel v právě přelo-
žené knize východisko ve zkoumání tra-
dic. Jako medievista se mohl vyjadřovat 
k událostem, které již nebudí tolik vášní 
(s. 10), a právě proto u nich lze snadněji 
sledovat význam tradic i obecné principy, 
na jejichž základě může minulost a pohled 
na ni ovlivňovat přítomnost. Při srovnávání 
tematicky stejných tradic spjatých s třemi 
různými zeměmi tak mohl Graus ukázat, 
v čem se shodovaly, ale také lišily a jak byly 
(ne vždy úspěšně) využívány k různým 
cílům. Jistá pochybnost se ovšem vznáší 
nad výběrem porovnávaných zemí, neboť 
Francie, Německo a Čechy neměly ve stře-
dověku stejné postavení. 

Překlad Grausovy knihy nejen splácí 
pomyslný dluh tomuto historikovi a umož-
ňuje široké veřejnosti seznámit se s jed-
ním z jeho děl, která vznikla v emigraci, 
ale zároveň vybízí k úvahám nad stále 
aktuálními otázkami o roli historie, které 
si František Graus kladl již před více než 

čtyřiceti lety a jež se mnohdy ukázaly jako 
prorocké. Z edičního hlediska je na škodu, 
že se nakladatelství přidrželo svého zvyku 
řadit poznámky až na konec knihy. Čtenář-
skému komfortu by zajisté prospělo, kdyby 
obsáhlé poznámky (s. 212–381), doplňující 
mnohdy zásadní měrou vlastní text, byly 
stejně jako v německém originále zařazeny 
pod čarou. Ludmila Luňáková

Markéta Ř. H o l a n o v á  (ed.): Čes-
ké oborové bibliografie. Sborník z inter-
disciplinárního semináře
Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR,  
v. v. i, 2017 (Bibliographica, sv. II), 202 s., 
ISBN 978-80-88069-46-1 

Skutečnost, že jsou souběžně evi-
dovány odborné výstupy různých oborů 
společenských a přírodních věd, přiměla 
oddělení české literární bibliografie Ústavu 
pro českou literaturu Akademie věd České 
republiky (dále AV ČR), v. v. i, uspořádat 
seminář, během něhož jednotlivá biblio-
grafická pracoviště rekapitulovala dosa-
vadní výsledky analytického zpracovávání 
produkce příslušného oboru a seznámila 
s jeho stavem a výhledy.

Za pořádající instituci představil dosa-
vadní výsledky excerpční práce, která začala 
v polovině 20. století a zachycovala veškeré 
texty o české literatuře od roku 1775, Voj-
těch Malínek v příspěvku „Česká literární 
bibliografie“. Pracoviště jako jedno z prv-
ních začalo po roce 1990 využívat databázo-
vý systém pro nové záznamy, ty dosavadní 
postupně skenovalo a rovněž elektronicky 
zpřístupňovalo. Práce na databázi textů 
o české literatuře soustavně pokračuje. 
Uživatelům je umožněn přístup do retro-
spektivního katalogu (období 1775–1945) 
a k bibliografii nově zpracovaného období 
1945–1960, s níž je propojena nejnovější 
excerpce. Rozsahem jde o největší soubory, 
zahrnující 1,6 milionu záznamů pro období 
do roku 1945 a více než půl milionu polo-
žek pro následující dobu.

O zpracovávání a vydávání lingvistic-
kých bibliografií ve vztahu k českým ze-
mím pojednaly Olga Kubešová Pensdorfová 
a Jana Papcunová z Ústavu pro jazyk český 
AV ČR, v. v. i. Tiskem vycházely filologické 
ročenky od roku 1935, od roku 1992 je 
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vytvářena databáze, která v současnosti čítá 
přes 80 000 záznamů s ročním přírůstkem 
okolo 5 000 jednotek. 

Historii Bibliografie dějin českých 
zemí představila Václava Horčáková z His-
torického ústavu AV ČR, v. v. i. Ročenky 
přehledů historické literatury vycházely 
od roku 1905 až do počátku tohoto století, 
od roku 1990 je pak k dispozici databá-
ze, která ročně narůstá o 15 000 záznamů. 
Zajímavá je v tomto směru spolupráce se 
zahraničními historickými bibliografickými 
pracovišti.

První samostatná ročenka české 
uměleckohistorické bibliografie byla pub-
likována za rok 1971 a sestavil ji Ústav 
dějin umění AV ČR, v. v. i. Historii této 
obrové bibliografie podala Polana Bregan-
tová, která současnou produkci zpracovává 
do podoby databáze. Spolupracuje při tom 
s Národním památkovým ústavem, jak se 
dozvídáme z příspěvku Zuzany Stádníkové 
o bibliografii památkové péče, jejíž klasic-
kou podobu rovněž vystřídala po roce 2008 
veřejně přístupná databáze.

Do ročenek historické bibliografie při-
spívali i archeologové, samostatné přehledy 
odborné literatury tohoto oboru pak vychá-
zely v archeologických časopisech. Jejich 
nástin podala ve sborníku Lada Šlesingero-
vá z Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., 
která čtenáře seznámila rovněž s praxí ex-
cerpce a se zpřístupněním databáze. Ta 
obsahuje více než 70 000 záznamů a stala 
se zdrojem pro zpracování archeologické 
mapy České republiky.

Další skupinu představují disciplíny 
zabývající se jednotlivými druhy umění. 
Vladimír Hajšman z Institutu umění – Di-
vadelního ústavu v Praze podal přehled 
dříve vydaných tištěných divadelních bib-
liografií a představil vytváření databáze 
po roce 1990. Podobně o práci na článkové 
bibliografii v rámci filmové vědy pojedná-
vá Pavla Janásková z Národního filmového 
archivu. Kabinet hudební historie Etnolo-
gického ústavu AV ČR, v. v. i., je garantem 
zpracovávání muzikologické bibliografické 
databáze. S jeho počátky od roku 2013 se-
znamuje čtenáře ve sborníku Jana Vozková. 

Krajské vědecké a některé další od-
borné knihovny se podílejí na přípravě nej-
větší společenskovědní všeobecné databáze 

časopiseckých článků ANL, kterou spravuje 
Národní knihovna a jež je ročně doplňo-
vána o přibližně 60 000 záznamů. Specia-
lizovanou databázi pedagogické literatury, 
s ročním přírůstkem 2 500 záznamů, vytváří 
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského. Knihovna AV ČR, v. v. i., 
jako tradiční knihovědné pracoviště vytváří 
prostřednictvím přímé excerpce databázi, 
jež momentálně čítá necelé 4 000 zázna-
mů. Z oblasti užitých věd sborník přináší 
přehledy o databázi Bibliographia medica 
Čechoslovaca, geologicko-mineralogické 
bibliografii a geografické bibliografii.

Knihovníkům sborník nabízí zajímavé 
informace o tom, jakých informačních sys-
témů bylo na jednotlivých pracovištích při 
vytváření databází využito, jaké systémy se 
používají v současnosti, zda byly tradiční 
kartotéky digitalizovány a v jaké podobě 
jsou zpřístupněny. Pro uživatele jsou ov-
šem důležité především závěry týkající se 
dostupnosti a přehlednosti katalogů. Uži-
tečnou příručku doplňuje adresář všech 
databází, o jejichž osudech a současnosti 
sborník pojednává. Jaromír Kubíček

Tomáš K u b í č e k  –  Eva S v o -
b o d o v á  (edd.): Mezníky bibliogra-
fie
Brno, Moravská zemská knihovna 2017, 
228 s., ISBN 978-80-7051-228-9

U příležitosti 20. kolokvia českých, 
moravských a slovenských bibliografů, 
které se konalo v Brně ve dnech 8.–10. říj-
na 2017, vyšel v předstihu sborník studií 
zaměřených na význam bibliografické čin-
nosti ve společenských vědách. Takto široce 
je téma uchopeno zejména v úvodním pří-
spěvku Jaroslava Pánka, který v souvislosti 
se sobě vlastní historickou vědou mluví 
o bibliografii jako o civilizačním poslání 
a konstatuje, že by bez ní byla nemyslitelná 
práce v jakémkoliv oboru.

Vlastní studie ve sborníku jsou roz-
členěny do dvou částí, z nichž první te-
maticky soustředí práce, které rekapitulují 
bibliografickou činnost v českých zemích 
a na Slovensku v posledních desetiletích. 
Miloš Kovačka, emeritní ředitel Národního 
bibliografického ústavu Slovenské národ-
ní knihovny, připomněl koncepční aktivity 



345

Z Á K L A D Y

a výsledky slovenské národní bibliografie 
i negativní dopady digitalizace knihovních 
sbírek, jíž knihovna dala přednost před tra-
diční bibliografickou činností. Z jeho pod-
nětu začala být pořádána odborná kolokvia, 
která se konají od roku 1997 každoročně. 
Jejich přehled z české strany podaly Jiřina 
Kádnerová s Evou Svobodovou, zatímco 
o těch, která se konala na Slovensku, po-
jednala Anna Kucianová.

Hlavní část sborníku obsahuje pří-
spěvky garantů bibliografické práce na jed-
notlivých pracovištích. Stav bibliografie 
české historie vystihla ve svém příspěvku 
Václava Horčáková, která se od roku 2007 
podílí na činnosti bibliografické sekce 
Sdružení knihoven. V Historickém ústavu 
Akademie věd České republiky, v. v. i., se 
poměrně dlouho se udržela praxe vydávat 
tištěné ročenky (poslední – za rok 2001 – 
vyšla v roce 2008), dnes má ovšem odborná 
veřejnost k dispozici dobře koncipovanou 
a připravenou bibliografickou databázi, 
která kumuluje záznamy od roku 1990. 
Pracoviště rovněž nabízí službu zpracová-
ní odborných rešerší. Příspěvek Vojtěcha 
Malínka, dalšího zástupce české strany, 
je věnovaný české literární bibliografii, 
která zásluhou retrospektivního katalo-
gu i databáze evidující publikace vydané 
po roce 1945 představuje největší soubor 
oborové české bibliografie. O samostatném 
úseku bibliografie české literatury v exilu 
pojednal autor několika cenných soupisů 
Michal Přibáň. 

Historii organizování regionální bib-
liografie od doby první československé 
bibliografické konference, která se konala 
v roce 1967 v Olomouci, až do roku 1994, 
kdy se regionální krajské knihovny přesta-
ly věnovat tradičnímu zpracovávání obsahu 
periodik, podala Jiřina Kádnerová. Na ni 
pak chronologicky navázala Eva Svobodo-
vá. Ta pojednala o vytváření české analytic-
ké bibliografie, kterou dnes sice spravuje 
a vystavuje ve svých databázích Národní 
knihovna, ale která vzniká za spolupráce 
krajských a některých dalších odborných 
knihoven. Díky svému rozsahu a všeobec-
nému zaměřením patří k nejvyhledávaněj-
ším informačním zdrojům.

Výsledky specializovaného slovenské-
ho pracoviště, které vzniklo v roce 1991 

a zaměřilo se na podchycení zahraničních 
slovacik vydaných po roce 1945, a to nejen 
knih, ale i drobných tiskovin, zprostředko-
vala Gabriela Hamranová. Zhodnotila také 
cennou spolupráci se zahraničními slo-
venskými knihovnami v Srbsku i v dalších 
slovanských zemích. Další dva příspěvky, 
Blanky Snopkové o retrospektivní biblio-
grafii po roce 1989, na které pracují slo-
venské vědecké knihovny, a Ivany Polákové 
o personálních bibliografiích sestavovaných 
ve slovenských knihovnách od roku 1998, 
dokládají velmi bohatou ediční činnost.

Sborník uzavírá poetický esej Jana 
Kaňky na téma, jak je důležité míti bib-
liografii. Jde o úvahu počítačového odbor-
níka, který připustil, že bibliografie ve své 
tradiční podobě je hrází proti časovosti či 
netrvanlivosti a vystihl rozdíly mezi biblio-
grafií a databází. Jaromír Kubíček

Kronika města České Lípy mistra Hanse 
Kriescheho
Ed. Jaroslav Panáček, Litoměřice – Praha, 
Scriptorium – Státní oblastní archiv v Litomě-
řicích 2016 (Edice a studie Státního oblastního 
archivu v Litoměřicích, sv. I), 376 s., ISBN 
978-80-904381-6-3 (Státní oblastní archiv 
v Litoměřicích), ISBN 978-80-87271-39-5 
(Scriptorium)

Nakladatelství odborné literatury Scrip-
torium ve spolupráci se Státním oblastním 
archivem v Litoměřicích představilo nedávno 
odborné veřejnosti další z edic mimořádných 
historických pramenů. V tomto případě je to 
kronika města České Lípy sepsaná tamějším 
pekařským mistrem a cechovním písařem 
Hansem Krieschem někdy v letech 1598–1621 
a obsahující kronikářské záznamy vztahující 
se k uvedenému městu, k dění v Čechách 
a případně i v Evropě v období let 1171–1621. 
Z tohoto pohledu jde opravdu o ojedinělý 
pramen zaměřený na historii města v teri-
toriu severních Čech, ačkoli v samostatném 
oddíle, rozsahem ovšem nevelkém, nechybějí 
ani zápisy týkající se členů autorovy rodiny. 
Proto zřejmě editor označuje tento pramen 
„jako jedinou v originále dochovanou městskou 
kroniku“ z této doby v daném regionu. Pro 
úplnost ale lze dodat, že v autografu jsou 
zachovány soudobé „kroniky“ i z dvou dal-
ších měst tohoto kraje, Litoměřic a Teplic, 
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ty však neobsahují zápisy tak cíleně sou-
středěné na vlastní město. Označení kronika 
(Meister Hans Kriesche Kronik [sic] der Stadt 
Böhmisch Leipa […]) však dokumentu při-
dělil jako patitul až knihovník Národního 
muzea Václav Hanka, do jehož – snad přímo 
osobního – vlastnictví se kronika dostala 
zřejmě na počátku dvacátých let 19. století. 

Edici připravil předseda Vlastivědné-
ho spolku Českolipska ing. Jaroslav Paná-
ček, který se již od konce osmdesátých let 
minulého století, též pod vlivem svého otce, 
profiluje jako mimořádně zasvěcený badatel 
v oboru dějin regionu a města, ačkoliv jeho 
původní profese je zcela odlišná. 

Zpřístupnění předmětného pramene 
má všechny náležitosti vědecké edice – 
od úvodní hodnotící kapitoly až po dů-
kladně zpracovaný místní a osobní rejstřík 
(badatelé přivítají, že v něm je za každým 
jménem uvedena stručná biografická cha-
rakteristika jeho nositele a že jsou zde 
vedle tučně zvýrazněných hlavních hesel 
zachycena i tzv. hesla pomocná v kurzívě, 
odkazující při variabilním zápisu příjmení 
k hlavnímu heslu). A zvlášť ocenění hod-
nou, zejména vzhledem k místním bada-
telům, je i skutečnost, že editor přistoupil 
k paralelnímu překladu původního ně-
meckého textu do češtiny, což byl možná 
(vzhledem k ne vždy právě srozumitelné 
dobové němčině) ten nejnáročnější úkol. 

Úvodní kapitola je strukturována 
do dílčích podkapitol, které stručně, ale 
vyčerpávajícím způsobem představují 
nejprve samotné město v předbělohorské 
době (z kroniky jmenovaný editor čerpal 
mnohé informace již pro své dříve zveřej-
něné studie), jejího autora, formální a jazy-
kovou charakteristiku i obsah kroniky, její 
osudy a též dosavadní badatelské využití, 
především ze strany vícerých německých 
historiků města v 19. století. Ve třicátých 
letech 20. století začal připravovat její vydá-
ní českolipský městský archivář Karl Josef 
Bienert, jeho záměr však nebyl úspěšně 
realizován. Co se týče využitých předloh, 
Jaroslav Panáček zjišťuje, že pro obecnější 
dějinné charakteristiky čerpal Hans Krie-
sche informace z tzv. světové kroniky ně-
meckého humanisty Hartmanna Schedela 
a pravděpodobně i z německého překladu 
Hájkovy kroniky. 

Zatímco originál kroniky je uložen 
v Knihovně Národního muzea, ve Státním 
okresním archivu v České Lípě je dochován 
Hankův opis kroniky, zdařile napodobující 
Kriescheho rukopis, a také transkribovaný 
přepis textu kroniky pořízený výše zmíně-
ným archivářem Bienertem. Jelikož tento 
přepis je výhodnější pro pochopení logiky 
textu nežli vlastní originál, využil jej Jaro-
slav Panáček jako podkladu pro překlad, 
zatímco při edičním zpřístupnění textu byl 
„purističtější“ – v zásadě jej tedy (ve snaze 
zachovat všechny zvláštnosti Kriescheho ru-
kopisu, jak zdůvodnil v ediční poznámce) 
transliteroval, odstranil však nedůslednosti 
ve způsobu zápisu složených slov, jakož i na-
hodilosti při psaní velkých písmen a zbytečné 
zdvojování grafémů pro některé souhlásky 
(typu dorff, soltt atd.). Tím se vlastně vyhnul 
nutnosti uvádět textové poznámky, které by 
musely být velmi četné v případě, že by text 
byl transkriboval, a musel tak u slov převe-
dených do podoby bližší dnešní němčině 
uvádět v poznámce jejich původní, mnohdy 
„svérázný“ záznam. Poznámky tohoto druhu 
jsou tedy výjimečné a jsou vřazeny do jedné 
číselné řady s bohatými poznámkami věc-
nými (v nich jsou naznačeny též pozdější 
přípisky mladší rukou). 

Pečlivou edici pak doplňuje ještě 
seznam dalších pramenů (vydaných i ne-
vydaných, v něm však postrádám „kme-
nový“ pramen a jeho opisy) využitých 
při interpretaci různých jevů a souvislostí 
a přehled stávající historiografické produk-
ce k dějinám města i literatury druhotné. 
Z tohoto přehledu je dobře patrno, kolika 
skutečnostem z dějin města a jeho okolí 
zmiňovaný editor již věnoval hlubší ba-
datelskou pozornost. Ediční zpřístupnění 
městské kroniky s množstvím zajímavých 
dílčích informací z různých oblastí (nápo-
mocnou v tomto směru může být i autorem 
zpracovaná tzv. tematická statistika údajů 
kroniky) do budoucna jistě podnítí další 
výzkumné záměry jak samotného Jaroslava 
Panáčka, tak i dalších badatelů orientova-
ných na místní dějiny (pro předbělohorské 
období lze využít rovněž Pamětní knihu měs-
ta České Lípy z let 1461–1722, která byla 
editována již dříve – v roce 2005 – v rámci 
projektu Libri civitatis).

  Ludmila Sulitková
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Deníky Josefa Kalouska II 
Edd. Martin Klečácký, Pavel Fabini a Luboš 
Velek, Praha, Nakladatelství Lidové noviny – 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 
2016, 334 s., ISBN 978-80-7422-563-5

V pozůstalosti Josefa Kalouska ulo-
žené v Národním muzeu se dochovalo 
dvanáct sešitů, do kterých si tento novi-
nář, politik a především historik zapisoval 
po téměř celý život deníkové záznamy. Ty 
se nyní dočkaly vydání v rámci ediční řady 
Ego, která je zaměřena na zpřístupňování 
pramenů osobní povahy. Kritickou edici 
Kalouskových deníků, která je navíc dopl-
něna podrobným poznámkovým aparátem, 
odborná veřejnost zcela jistě uvítá, protože 
jde o důležitý a již nyní velmi často využíva-
ný pramen. Důvodem je obrovské množství 
cenných údajů, které deníky obsahují a kte-
ré se vztahují k řadě oblastí života české 
společnosti v druhé polovině 19. století. 
Velký význam mají deníky pro studium čes-
ké politiky, přičemž právě druhý díl edice, 
který přináší zápisky z let 1866–1914, je 
v tomto ohledu zásadní.

Kalousek zaznamenal okolnosti mno-
ha význačných událostí, které se v tomto 
období odehrály. Největší prostor věnoval 
prusko-rakouské válce v roce 1866, zvláště 
pak tehdejšímu počínání české politické 
reprezentace. Zajímavé je například jeho 
svědectví o tom, jak málo informací o ak-
tuálním politickém i vojenském vývoji měli 
i ti nejvýznamnější čeští politici, stejně jako 
popis debat, které František Ladislav Rieger 
a František Palacký vedli o rakouské a české 
politice s pruskými důstojníky. Tyto pasáže 
tvoří užitečný dodatek k Riegrovým vzpo-
mínkám na prusko-rakouský konflikt.

V denících se dále dočteme o Riegrově 
memorandu pro Napoleona III., vyrovnáva-
cím pokusu Hohenwartovy vlády či o jed-
náních mezi realisty a staročechy o možné 
politické spolupráci. Kalousek přitom díky 
svým kontaktům s některými čelnými před-
staviteli české politiky (František Palacký, 
František Ladislav Rieger, Antonín Rezek) 
získal mnoho zákulisních informací a ty 
osobitým a někdy i vtipným způsobem 
komentuje. Například se dozvídáme, jaký 
názor na některé důležité dobové otázky 
měli nejen vůdci českého národa Palacký 
a Rieger, ale také významní rakouští státníci 

(Eduard Taaffe) či samotný císař. Ve vět-
šině případů sice nejde o příliš překvapivá 
zjištění, ale naše znalosti o tehdejších poli-
tických poměrech a názorech jednotlivých 
aktérů se tím doplňují o řadu zajímavých 
detailů.

Druhou oblastí, pro jejíž studium jsou 
Kalouskovy deníky mimořádně přínosné, 
je český vědecký život v druhé polovině 
19. století. Díky Kalouskovu svědectví mů-
žeme proniknout do vztahů v tehdejší české 
historické obci a na univerzitní půdě, stej-
ně jako do bojů o vliv, které mezi českou 
vědeckou elitou probíhaly. V zápiscích je 
rovněž zachyceno, jak úzce byla tehdejší 
vědecká práce svázána s národní i státní 
politikou a jak politické ohledy a zájmy 
často ovlivňovaly výběr témat či pojetí his-
torických děl a mnohdy také rozhodovaly 
o kariérním postupu jednotlivých historiků. 
Právě na Kalouskových osudech můžeme 
sledovat, jak obtížné v té době bylo dosáh-
nout zajištěného společenského postavení 
prostřednictvím vědecké kariéry, zvláště 
pokud dotyčný pocházel ze skromných 
sociálních poměrů. To je také důvod, proč 
Kalousek věnoval velkou pozornost výběru 
vhodné životní družky, jejíž věno by mu 
po vzoru Palackého umožnilo nerušeně 
pracovat na poli vědy.

Zatímco tomuto úsilí, které nakonec 
nebylo příliš úspěšné, věnoval Kalousek vel-
kou pozornost rovněž ve svých denících, 
překvapivě málo se v nich nachází informací 
o jeho vlastní vědecké činnosti. Ambiciózní 
Kalousek se zájmem sledoval, jak byly jeho 
studie přijímány, ale o svém výzkumu, poje-
tí dějin, metodologických východiscích, pří-
padně o povaze historikovy práce obecně až 
na výjimky (s. 227) mlčí. Při snaze určit teo-
retické a metodologické zázemí, na němž se 
Kalousek pohyboval, tak bude nutné čerpat 
přímo z jeho díla. Podobně náročné bude 
definovat jeho místo v české historické 
vědě. Kalousek sám se krátce před smrtí 
při hodnocení svého působení neubránil 
určitým rozpakům. Na jednu stranu se mu 
splnil sen, když se stal řádným profesorem 
českých dějin na české univerzitě, napsal 
zásadní spis o českém státním právu a doká-
zal si vydobýt uznávané postavení v národě, 
na druhou stranu litoval, že se mu v oblasti 
vědy nepodařilo vykonat dílo, které původně 
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zamýšlel (s. 280). Na otázky, nakolik byl 
Kalousek úspěšný a v čem přesně spočíval 
jeho skutečný význam pro českou politiku, 
společnost a vědu, snad odpoví Kalouskova 
biografie, jejíž příprava je ohlášena v úvodu 
této edice.  Pavel Máša 

Listy z časů naděje i zklamání. Z kore-
spondence Františka Kutnara s Jarosla-
vem Markem 
Edd. Lumír Dokoupil a Milan Myška, Ost-
rava, Universitas Ostraviensis 2015, 188 s., 
ISBN 978-80-7464-759-8

Edice korespondence historiků Fran-
tiška Kutnara (1903–1983) a Jaroslava 
Marka (1926–2011) je vedle krátkého 
úvodu otevřena studií, v níž je na základě 
informací ze vzájemných dopisů i jiných 
pramenů podrobně vylíčen vznik jejich 
společného díla, a to Přehledných dějin 
českého a slovenského dějepisectví. Čtenář je 
seznámen s genezí jejich koncepce a Kut-
narovými úvahami o autorském týmu, který 
měl být zprvu daleko početnější; někteří 
kolegové (například Jan Havránek či Jiří 
Kořalka) nakonec pomáhali alespoň s opat-
řováním dílčích biografických údajů. Dále 
jsou nastíněny problémy s prací v době 
normalizace, kdy bylo nutné provést změ-
ny v rukopisu (zejména upravit hodnocení 
určitých autorů a děl a posílit pasáže o vý-
chodoevropských historiografiích). Jaroslav 
Marek zároveň nemohl být oficiálně uve-
den jako spoluautor, s čímž se však – zdá 
se mi – celkem bez problémů smířil, a to 
ve prospěch nadindividuálních cílů („jde 
vždy o věci, a ne sebeshlížení  “). Studie dává 
nahlédnout do lektorských posudků ruko-
pisu a seznamuje s pozitivními soukromými 
(dopisy) a negativními oficiálními (recenze) 
reakcemi na vydání díla. Právě odsuzující 
recenze oddálily vydání druhého dílu (prv-
ní 1973, druhý 1978) a ten byl následně 
kvůli další kritice stažen z prodeje i užívání. 
Ústupky vynucené normalizačním estab-
lishmentem mohl z textu Jaroslav Marek 
odstranit při souborné reedici obou dílů 
v devadesátých letech.

Práce obsahuje i edici dopisů paní 
Jarmily Markové Milanu Myškovi ve věci 
dohledání Kutnarových dopisů v Markově 
pozůstalosti a výběrovou edici pozitivních 

ohlasů na Přehledné dějiny, které Kutnarovi 
za normalizace zaslali povětšinou umlčení 
kolegové (například Zdeněk Kalista, Jan 
Slavík, Václav Davídek). Připojeny jsou 
výstižné medailonky obou dějepisců; ten 
věnovaný Jaroslavu Markovi přináší mimo 
jiné informaci o neúspěšných snahách 
Státní bezpečnosti zverbovat brněnského 
historika pro spolupráci, respektive posléze 
získat vykonstruované důkazy o jeho pro-
tistátní, ideově diverzní činnosti. Součástí 
je i výběrový seznam literatury, jmenný 
rejstřík pro lepší orientaci v editované 
korespondenci a resumé v anglickém a ně-
meckém jazyce. Z Kutnarových dopisů je 
otištěna pouhá šestice, neboť zbylé Jaroslav 
Marek preventivně ničil, aby v případě do-
movní prohlídky nevystavil mlázovického 
kolegu problémům. Jádro celé publikace 
tak tvoří edice 78 dopisů Jaroslava Marka, 
které se nacházejí v Kutnarově pozůstalosti 
v Archivu Národního muzea. Soubor otisk-
nuté korespondence je rámován lety 1966 
(první kontakty týkající se Markovy spolu-
práce na Přehledných dějinách) a 1983 (rok 
Kutnarova úmrtí). 

Markovy dopisy jsou cenné tím, že se 
v nich jejich pisatel nezabývá jen diskusí 
nad rukopisem Přehledných dějin, ale ne-
chává na jejich stránky proniknout leccos 
ze svého myšlenkového světa. S Františ-
kem Kutnarem se totiž stali velmi dobrými 
přáteli. Na začátku sedmdesátých let pře-
šel Jaroslav Marek vůči staršímu kolegovi 
do osobnější, důvěrnější roviny a sděloval 
mu širší úvahy o životě, dějinách a spole-
čenské situaci. Dopisy odrážejí Markovo sil-
né znepokojení nad vývojem normalizační 
společnosti, který v jeho pojetí hrozil zlikvi-
dovat vše dobré, co ještě zůstávalo v českém 
národě a v české kultuře. Markova kritika 
se dotýká úrovně školství, rozmachu kon-
zumního způsobu života, proměny lidských 
charakterů, státem podporované oficiální 
kultury a speciálně marasmu marxistické 
historiografie a jejích koryfejů. Do opozice 
vůči neutěšené současnosti staví brněnský 
historik posledních dvě stě let české moder-
ní kultury, která podle jeho mínění prožila 
zlatý věk v první polovině 20. století. Fran-
tiška Kutnara považuje za jednoho z jejích 
pozdních nositelů a Přehledné dějiny za její 
bilanci a památník, jímž „se nám podařilo do-
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nést malý zdroj světla do hluboké tmy“. Touto 
moderní českou kulturou vytvořený duch 
přirovnává Jaroslav Marek k řece, jejíž jed-
no rameno za soudobé normalizační situace 
teče v podzemí (neoficiální a polooficiální 
kultura) a druhé v cizině (emigrace a zahra-
niční bohemisté). Korespondencí probles-
kují Markovy sympatie k představitelům 
historické vědy a myšlení v obou ramenech, 
a to například k Josefu Hanzalovi, Josefu 
Válkovi, Jaroslavu Mezníkovi či Janu Patoč-
kovi v Československu a k Františku Grau-
sovi, Eugenu Lembergovi a velmi výrazně 
k Ferdinandu Seibtovi v zahraničí. Právě 
knihy těchto i jiných zahraničních autorů se 
Jaroslav Marek úspěšně pokoušel získávat 
pro Státní vědeckou knihovnu v Brně, kde 
byl zaměstnán poté, co musel opustit Histo-
rický ústav Československé akademie věd. 
Práce těchto československých a zahranič-
ních historiků, které často zasílal k pročtení 
také Františku Kutnarovi do Podkrkonoší, 
představovaly Jaroslavu Markovi nezbytné 
„kulturní živiny“ a „závan vzduchu do vydý-
chané místnosti“. 

Kdo bude chtít v budoucnosti v úpl-
nosti vylíčit dějiny českého dějepisectví 
za normalizace, nebude se moci omezit 
pouze na oficiální marxistickou vědu. Bude 
muset věnovat pozornost i oněm dvěma 
metaforicky pojmenovaným proudům svo-
bodného historického myšlení. Edice na-
značuje základní směry, kterými se zhruba 
ubíralo myšlení jednoho z příslušníků uml-
čovaného podzemí české historické vědy 
a zároveň člověka intelektuálně a hodno-
tově ukotveného převážně v české národní 
kultuře a liberalismu 19. a první poloviny 
20. věku.  Tomáš Pánek

Bohumír S m u t n ý  (ed.): Kateřina 
Smutná 1947–2016. K nedožitým sedm-
desátinám ředitelky Moravského zemské-
ho archivu v Brně a k desátému výročí 
otevření nové archivní budovy
Brno, nákladem vlastním 2017, 170 s., 15 ba-
revných obrazových příloh

Pro studium moravských historic-
kých a správních pramenů se stal důleži-
tým mezníkem rok 2007. Tehdy se totiž 
podařilo díky otevření moderní účelové 
budovy Moravského zemského archivu 

v Brně zajistit bezpečné úložiště archiválií 
a příjemné pracovní prostředí pro badatele 
i zaměstnance archivu. Tato skutečnost je 
nespornou zásluhou tehdejší jeho ředitelky 
PhDr. Kateřiny Smutné.

Kateřina Smutná vystudovala archiv-
nictví na brněnské univerzitě a tomuto po-
volání zůstala věrná po celý svůj profesní 
život. Moravský zemský archiv v Brně se jí 
stal od roku 1974 třetím pracovištěm a v ro-
ce 2000 nastoupila dokonce do funkce jeho 
ředitelky. Přímo zoufalé podmínky pro ulo-
žení archiválií v zemském archivu a s nimi 
spojené nevyhovující pracovní prostředí 
archivářů se pro ni staly prioritním problé-
mem, vyžadujícím zásadní řešení. To se jí 
podařilo prosadit již v roce 2003 a po pěti 
letech byla dokončena stavba nové budo-
vy. Do její koncepce se úspěšně promítly 
ředitelčiny archivářské zkušenosti a znalosti 
potřeb archivu. I když se dokázala obklo-
pit kolektivem schopných pracovníků, práce 
spojené s výstavbou pohltily největší část 
jejího působení v čele archivu. Kateřinu 
Smutnou známe ovšem i díky její bohaté 
publikační činnosti, která je spojená zejména 
s metodikou podnikového archivnictví i se 
zpracováním některých archivních fondů. 

O tom všem pojednává neobvyklý, ale 
po obsahové i grafické stránce velmi pěkný 
sborník. Po biografickém medailónku, pře-
hledu autorčiny publikační činnosti i textů 
o ní a ukázce studie o Dunajsko-oder-
ském průplavu, který byl jejím vděčným 
odborným tématem, následuje příspěvek 
Františka Víchy o podílu Kateřiny Smutné 
na stavbě nové budovy archivu a rozhovor, 
který s ní vedl redaktor Českého rozhlasu 
Jaromír Ostrý v roce 2015 v rámci cyklu 
Stříbrný vítr, pořadu o ženách, které mají 
duši. Pak již následuje na pět desítek vzpo-
mínek jejích spolužáků, spolupracovníků 
a přátel. Všechny spojuje srdečný vztah 
k jubilantce a bezprostřednost, daná také 
nečekaným odchodem Kateřiny Smutné 
z jejího řídícího postu i tím, že brzy na to 
podlehla nemoci. Sborník nejen přináší 
hold Kateřině Smutné za její zásluhy, ale 
také dokresluje dějiny pracovišť, kterými 
prošla od doby svých studií, a zejména 
samu osobnost, jak jsme ji znali.

Jaromír Kubíček
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Středověk a raný novověk

František Š m a h e l :  Nahlédnutí do středověku. Mluva písma 
a četba obrazů
Praha, Karolinum 2017, 390 s., ISBN 978-80-246-3629-0

Většina historiků čas od času vstoupí na území dějin umění. Někdo 
tak činí jen ojediněle, veden okamžitým nápadem, někdo častěji využívá 
přínosů druhého oboru pro podporu svých tezí a jiný systematicky překra-
čuje oborové hranice a sjednocuje ve své práci odlišné metodické přístupy. 
K vzácným představitelům třetího typu se řadí František Šmahel. V prvém 
období jeho odborné dráhy, když začínal s výzkumem husitství a českého 
humanismu, zaujímaly ve spektru oborů, jimiž se v historické práci inspiro-
val a jejichž postupy a výsledky využíval, přední místo filosofie a literární 
věda. Od osmdesátých let minulého století můžeme v jeho publikační 
činnosti sledovat postupný nárůst kulturněhistorických témat, s nimiž se 
pojí i hojnější cesty do hájemství historiků umění. Již Husitská revoluce 
byla doplněna ikonografickým materiálem, který neplnil pouze ilustrační 
funkci, nýbrž ústrojně doplňoval výklad, a v dalších pracích získávaly ob-
razové prameny stále významnější místo, najmě v Cestě Karla IV. do Francie 
a v Divých lidech (v imaginaci) pozdního středověku.1 Recenzovaný soubor 
studií Nahlédnutí do středověku se k posledním dvěma knihám přiřazuje 
a v lecčem podrobněji objasňuje jejich metodologická východiska. Myšlení 
historické i uměleckohistorické se, přinejmenším na poli medievistiky, 
v posledních desetiletích výrazněji stýkají, když kladou jako ústřední inter-
pretační problém otázku po funkci uměleckého díla a jeho společenském 
vnímání a působení. Z této pozice František Šmahel přistupuje k různoro-
dému obrazovému materiálu z českého prostředí 14. a 15. století.

Kniha přináší souhrn studií, jež byly již dříve publikovány, autor však 
podstatnou část z nich podle svého zvyku doplnil o nové poznatky, upravil 
nebo přepracoval v té míře, že vznikl v podstatě nový text. Už podtitu-
lem Mluva písma a četba obrazů začíná autorská hra se čtenářem. Ne snad 
postmoderním matením a znejišťováním, ale odlišným nastíněním ustále-
ných otázek a postupů. Středověké teorie kladly nejvýše zrak a po něm 
sluch jako dva základní smysly, k nimž se připojovaly zbývající. Obraz 
a text (zde třeba podotknout, že čtení dlouho zůstávalo čtením hlasitým, 
ve formě recitace) jsou proto těsně propojeny. Historik pak složitě hledá 
cestu, jak přiblížit současnému čtenáři kulturu doby, v níž se obraz prolíná 

1 Š m a h e l ,  František: Cesta Karla IV. do Francie. 1377–1378. Praha 2006; t ý ž : 
Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha 2012.
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s textem v podobě nápisových pásek či tabulí a s mluveným slovem a pro 
většinu společnosti je textem samotný obraz (nelze si v této souvislosti 
odpustit otázku, zda se přes nárůst formální gramotnosti v podobné době 
právě znovu neocitáme). 

Studie jsou rozděleny do tří hlavních tematických částí. V prvé, pod 
názvem „Dvě brány poznání: oko a ucho“, se pohybujeme mezi vizuálními 
vjemy a texty. Začíná otázkou čtení, jehož technika se v průběhu středověku 
významně proměnila. Nejstarší záznamy textů nerozlišovaly hranice slov, 
a tím ani syntax, a čtenář musel souvislý text nejprve rozložit na jednotlivé 
části a ty skládat do vyššího celku, který dával smysl. František Šmahel pod-
nětně uvádí techniku čtení do souvislosti s proměnami výtvarného umění 
ve 14.–16. století a ukazuje podobnosti mezi modi legendi et videndi, jak 
ostatně zní i název prvé studie. Obraz se ovšem bez textu, přesněji bez slova, 
neobešel. Nejsou tím míněny ani tak předepsané instrukce pro iluminátory, 
byť i ony představují důležitou součást výzkumu, jako spíše slova vykladače, 
který stál mezi obrazem a divákem. Interpretace Gentského oltáře plynule 
vede čtenáře k další kapitole, v níž přicházejí na scénu muži s ukazovát-
ky. Oltářní obrazy i celé obrazové cykly v kostelích samozřejmě sloužily 
kazatelům jako názorná pomůcka při kázáních, v pozdním středověku se 
však kostely stávaly rovněž centry čilého turistického ruchu (čtenář snad 
odpustí dnešní terminologii). Jeho aktéry nesjpíše byli také příslušníci 
literátských bratrstev, kteří provázeli návštěvníky po kostelním interiéru 
a pomocí dlouhých hůlek ukazovali a vysvětlovali smysl vyobrazených scén. 
Jednoho z nich autor nápaditě nalézá v prostřední postavě známé fresky 
ve Smíškovské kapli kutnohorského chrámu sv. Barbory. U prolínání ob-
razu a textu zůstáváme i ve třetí studii, věnované mluvícím páskám, které 
se na obrazech objevují od poloviny 12. století a svým textem potvrzují 
gesta zobrazených postav. Jejich zavedení ovlivnilo i zobrazovací formy, 
například u Zvěstování Panně Marii odsunulo do pozadí archanděla jako 
nositele Božského poselství, a posléze se ve výjevech těchto obrazů začaly 
objevovat celé příslušné dialogy z evangelia. 

Úvodní trojice studií nastiňuje interpretační rámec. František Šmahel 
se v nich pohybuje na velké časové ploše od raného středověku do rene-
sance a mezi rozsáhlým souborem uměleckých památek. Letmo poučený 
čtenář vidí v jeho přístupu sjednocení postupů historických s tou linií dějin 
umění, již vyznačují jména jako Aby Warburg, Erwin Panofsky či Ernst H. 
Gombrich. Umělecké dílo v tomto pohledu nepředstavuje izolovaný este-
tický objekt, nýbrž prostředek k poznání podstatných mentálních struktur 
minulosti. Rozbory zobrazovacích technik, pozic a gest aktérů na obraze, 
vztahy mezi obrazem a textem a podobně, to vše slouží k vyjádření obec-
nějších souvislostí, v nichž se výtvarné dílo ve středověku ocitalo. Zbývající 
dvě studie prvého oddílu přinášejí plody celoživotní trpělivé pozornosti 
věnované výtvarným dílům a jejich tvůrcům. Obsáhlý přehled forem  
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autorských signatur na kamenických, sochařských a malířských dílech sice 
za mnohé vděčí rozsáhlé zahraniční literatuře, František Šmahel zde ale 
s nadhledem vřazuje jednotlivé do kontextu a postihuje důležité periodi-
zační mezníky v uměleckém sebeuvědomování a umělecké sebeprezentaci. 
Drobný exkurs k vlastní podobizně Matěje Rejska v arkýři hradního paláce 
na Křivoklátě ukazuje, že pozorný historik má co říci i k tak výsostným 
uměleckohistorickým tématům, jakými jsou datace a atribuce. V závěru prvé 
části přichází příspěvek věnovaný pasážím o Janu Husovi a jeho procesu 
v Kostnici v kronice sienského malíře Giovanniho di Bindina.

Od obrazů jako děl se v druhé části, nazvané „Hranice mezi po-
svátným a světským“, přesouváme k inscenování, s lehkou nadsázkou: 
k obrazům živým. Autor sem zařadil výrazně přepracované verze studie 
o českokrumlovském ukazování ostatků a kapitol z knihy o divých lidech. 
Ostatkové procesí a s ním spojené náležitosti v Českém Krumlově patří 
spolu s pražským vystavováním relikvií k pramenně nejlépe doloženým 
slavnostem a již se jim věnovala řada autorů. Zdálo by se, že po nedávném 
článku2 může František Šmahel těžko něco nového dodat. Přeskupení 
rozsáhlé studie do zhuštěného textu se základní osou v podobě dějového 
průběhu procesí, od kterého autor odbočuje v mikrosondách k identifika-
cím předmětů užívaných v procesí (ostensoria, relikviáře), však přesvědčuje 
o opaku. Čtenáři před očima názorně vyvstává průběh procesí, včetně sebe-
menších detailů. Od předmětů a osob se pozornost na následujících stra-
nách přesouvá k imaginaci. Po zestručněném představení příchodu divých 
mužů do mentálního obzoru obyvatel Českého království v lucemburském 
období František Šmahel podrobně rozebírá jejich výskyt v iluminovaných 
rukopisech, především z dvorského okruhu Václava IV. Budoucí badatelé 
ocení postřehy k výzdobě václavských rukopisů a jejich složité symbolice, 
které s ohledem na dosavadní badatelskou tradici plně odůvodňují přiřazení 
historiografické kapitolky s přehledem dosavadního výzkumu. Část třetí 
bezezbytku vystihuje její název: „Sondy a etudy“. Autor sem zařadil pětici 
studií z uplynulého čtvrtstoletí, které spojuje problematika husitství. Z nich 
si zaslouží upozornění zejména stať o zlomeném žezle českého krále (zde 
oproti původnímu vydání doplněná o podrobný soupis ikonografického 
materiálu), jejíž význam podle mne nebyl v následném bádání zcela doce-
něn. Závěrem jen dodejme, že kniha je samozřejmě opatřena náležitostmi 
v podobě ediční poznámky, seznamů literatury a vyobrazení a rejstříkem, 
do něhož byla záslužně zařazena také věcná hesla.

Naše poznání je z principu neukončené a badatelsky neklidný duch 
nepřipustí, aby jeho příspěvky ustrnuly v konečné podobě. Souhrn studií 
Františka Šmahela, které se pohybují na rozhraní kulturních dějin a dějin 

2 Š m a h e l ,  František: Ordo ostendendarum reliquiarum Crumlovii. Zkoumání pod 
drobnohledem. Studia mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 187–234.
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umění, mohl být jednoduše poctou jejich autorovi, místo toho ale vyznačuje 
badatelskou cestu, inspiruje a vyzývá k překračování striktně vymezených 
metodických a tematických mezí našich oborů. Nezapomeňme ani na jejich 
stylistickou úroveň, která činí z četby potěšení, a stejná slova platí graficky 
elegantnímu ztvárnění knihy. Tomáš Borovský

Libor J a n :  Václav II. Král na stříbrném trůnu. 1283–1305
Praha, Argo 2015, 740 s., ISBN 978-80-257-1544-4 

Předposlední panovník z rodu Přemyslovců Václav II. stál dlouho 
ve stínu svého otce Přemysla Otakara II. z jedné strany a vnuka Karla IV. ze 
strany druhé. Dnes můžeme konstatovat, že tento stav již neplatí. Osobnost 
Václava II. a doba jeho vlády jsou předmětem zájmu řady badatelů a právě 
předmětná kniha, která na první pohled zaujme svou obsáhlostí, je toho 
nejlepším dokladem. Publikace Libora Jana představuje první kritickou 
komplexní monografii o osobnosti Václava II. od dob Josefa Šusty1 (dříve 
vyšlá práce Kateřiny Charvátové2 je spíše popularizačního charakteru, knihy 
Roberta Antonína3 či Dany Dvořáčkové-Malé4 se zase zaměřují na jedno užší 
téma spjaté s dobou a osobou Václava II.). To před autora postavilo nema-
lou výzvu vyrovnat se s dílem velkého historika a zároveň nepodlehnout 
jeho vlivu. Libor Jan si byl tohoto nebezpečí vědom a k sepsání své knihy 
přistoupil po dlouhém studiu pramenů, které zúročil v řadě přípravných 
článků a jedné dílčí monografii.5 Již zde formuloval závěry, z nichž některé 
vyvolaly nemalý kritický ohlas v historické obci. I z tohoto důvodu k sobě 
Janova biografie Václava II. přitahuje jistou pozornost.

Autor svou monografii o předposledním vládnoucím Přemyslovci 
rozčlenil do tří tematických částí. První se zaměřuje klasicky na chronologii 
života a vlády Václava II. s důrazem na soudobé politické dění. Je zde tedy 
pojednán základní kontext Václavova života: závěr vlády jeho otce Přemysla 
Otakara II. a jeho smrt na Moravském poli u Suchých Krut, Václavovo 
dětství ve stínu příslovečné vlády Braniborů v Čechách i okolnosti jeho 
návratu do vlasti z podnětu české šlechty. Obsáhlé kapitoly dále Libor 
Jan věnuje vztahu mladičkého panovníka s mocným Vítkovcem Závišem 
z Falkenštejna, který formoval rané období Václavovy vlády, a ruku v ruce 
s tím sleduje i Přemyslovcův vztah s Habsburky. Vedle domácího politic-
kého dění tak autor upírá pozornost také k zahraniční politice. Libor Jan 

1 Š u s t a ,  Josef: Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Praha 
1917; t ý ž :  České dějiny II/1. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praha 1935.
2 C h a r v á t o v á ,  Kateřina: Václav II. Král český a polský. Praha 2007.
3 A n t o n í n ,  Robert: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300. Brno 
2009.
4 D v o ř á č k o v á - M a l á ,  Dana: Královský dvůr Václava II. České Budějovice 
2011.
5 J a n ,  Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006.
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ukazuje Václava II. jako významnou figuru na soudobé politické šachovnici, 
ať už na poli středověké Svaté říše římské, tak ve vztahu k Polsku a posléze 
Uhrám, kam Přemyslovec poučen pádem svého otce napřel své vladařské 
ambice. Po tomto zasazení do základních dobových souřadnic Libor Jan 
představuje svůj náhled na mechanismy vlády Václava II. Pojednává o krá-
lově dvoře, jeho složení a struktuře dvorských úřadů, přičemž speciální 
pozornost věnuje purkrabím královských hradů, královské kapli a kanceláři. 
S panovnickým dvorem a jeho životem pak souvisí problematika rytířské 
kultury, turnajů a poezie. Klíčovou částí jsou pasáže týkající se panovnické 
domény. Zde Libor Jan prezentuje své názory na Šustovu tezi o rozdělení 
panovnické domény na veřejnoprávní a soukromou část právě v době 
Václava II., dále se zabývá tematikou královských vilikací, panovnickou 
komorou a berním systémem. Čtenáři obeznámenému s Janovými pracemi 
budou tyto pasáže znít povědomě. O daných tématech totiž autor pojednal 
už ve své starší knize – a právě ona vyvolala značnou odezvu. Nyní pro-
hlubuje svou argumentaci a reaguje na připomínky oponentů, nutno však 
říci, že se přesto nadále přidržuje svých názorů. Závěr knihy představuje 
část, v níž se Libor Jan odhodlal vstoupit na další potenciálně ožehavé 
pole a pokusil se naskicovat portrét Václava II. 

Formát biografie je čtenářsky, a tedy i autorsky nepochybně oblíbený, 
má však také svá úskalí, zvláště co se středověké epochy týče. Výchozí bod 
představují přirozeně prameny, které jsou nejen torzovité, ale z hlediska 
výpovědní hodnoty také nevyrovnané. Nelze se pak divit, že (nejen) 
středověké biografie často tendují spíše k dějinám země za života dané 
osobnosti. Liboru Janovi se však podařilo těmto nástrahám uniknout. Jak 
je patrno z výše psaných řádků, jeho biografie představuje bohatý sumář 
poznatků o řadě aspektů vlády předposledního přemyslovského krále. Autor 
své téma pojímá detailně a v širokém kontextu, ovšem i v okamžicích, kdy 
se přibližuje oněm dějinám země za vlády Václava II., představuje právě 
panovníkova osobnost společného jmenovatele. Libor Jan tedy sice zachází 
do podrobností (například poměry a vztahy mezi českou šlechtou), vždy 
jde ale o faktory, které ovlivňovaly život Václava II., a problémy, které 
panovník musel řešit. To se týká i potenciálně nejproblematičtější části 
knihy, kterou podle mého soudu představuje závěrečná pasáž. Libor Jan 
měl šťastnou ruku, neboť Václav II. je jedním z mála českých středověkých 
panovníků (ne-li jediný vedle Karla IV.), v jehož případě se vůbec lze 
pokusit o napsání biografie. Velkou zásluhu má na tom kronika zbraslav-
ských opatů Oty a Petra. Ta přináší řadu údajů o osobnosti předposled-
ního přemyslovského krále, a doplňuje tak vhodně svědectví „suchých“ 
diplomatických pramenů, avšak na druhou stranu se stává pro badatele 
jistou pastí. Libor Jan však nepodlehl ani výmluvnosti cisterciáckých opatů 
(či dalšího kronikáře Otakara Štýrského) a neuchýlil se ani k pseudově-
deckému psychologizování. Je si vědom problémů týkajících se sdělnosti 
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pramenů, neskrývá je, ale naopak kriticky a uměřeně formuluje své názory 
bez toho, aby cítil potřebu vynést soud univerzálnější, než ony prameny 
dovolují. Přesto před čtenářem vyvstává obraz Václava II. jako panovníka 
i – byť v menší míře – jako člověka.

Libor Jan se podle mého mínění úspěšně vyrovnal se zavazujícím 
odkazem svých předchůdců, především s velkým dílem Josefa Šusty. 
Domnívám se, že k tomu zvolil správný postup a ve snaze, aby nepodlehl 
Šustovu vlivu, obrací svou pozornost přednostně k autentickým prame-
nům, na jejich základě si činí názor a ten následně konzultuje se závěry 
odborné literatury. Sympatickým rysem Janovy práce je skutečnost, že ne 
vždy hledá násilně nová originální řešení a neváhá se ztotožnit s názory 
svých předchůdců. Neméně kvituji skutečnost, že pokud už Libor Jan vede 
polemiku se svými předchůdci či kolegy (odchyluje se například v názorech 
na podobu dvora či ony pilíře vlády Václava II.), činí tak takřka výhradně 
v poznámkovém aparátu, nezatěžuje učenou disputací hlavní text, a ten 
tedy zůstává přístupný i hlouběji nezainteresovanému čtenáři. Objektivně 
je třeba říci, že jistou daň autor zaplatil za to, že k sepsání monografie 
přistoupil po důkladném dlouhodobém studiu a řadě přípravných studií. 
Jeho monografie tak obeznámenějšímu čtenáři, jenž práci Libora Jana 
dlouhodobě sleduje, nepřináší mnoho postřehů, které by jej překvapily. A to 
z toho důvodu, že je autor publikoval již dříve (například okolnosti vze-
stupu a pádu Záviše z Falkenštejna, představení osobnosti jeho syna Ješka 
či upřesnění data Václavovy korunovace polským králem). Prostřednictvím 
uvedené knihy se však tyto dílčí střípky skládají do celistvé mozaiky, čímž 
získávají potřebný kontext.

V souhrnu lze říci, že Libor Jan předložil poctivou, fundovanou práci, 
kterou přispěl ke splacení dluhu české medievistiky vůči Václavu II. Namísto 
obrazu senzitivního až labilního krále, potýkajícího se se strachem z bouřky 
a koček, můžeme číst portrét schopného racionálního panovníka, aniž by 
však byly zakrývány jeho slabé či negativní stránky. Janův Václav II. tak již 
nestojí ve stínu Přemysla Otakara II. a Karla IV., ale spíše po jejich boku.

Josef Šrámek

Aleš M u d r a  et al.: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v nábo-
ženské a vizuální kultuře českých zemí do roku 1620
Praha, Národní památkový ústav 2017, 432 s., ISBN 978-80-7480-016-0

Verš „v oplatce jsi veštek tajně  “ z Kunhutiny modlitby se stal v nedáv-
né době inspirací nejen pro výstavu o podobách eucharistického Krista 
v umění (poprvé k vidění v Arcidiecézním muzeu Olomouc), nýbrž i pro 
obsáhlou knihu, která vedle řady odborných textů nabízí bohatý obrazový 
materiál. Na výkladové části výpravné publikace se podílel kolektiv badatelů 
s různými specializacemi: dějiny umění (Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan 
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Royt, Helena Zápalková), architektury (Jan Beránek), církve a nábožen-
ského života (Ota Halama, Jan Hrdina, Petr Kubín) a také etnologie (Věra 
Frolcová). Aleš Mudra, Jan Hrdina, Věra Frolcová a spolu s nimi Michal 
Tejček a Vladimír Brom se navíc zasloužili o vyhotovení textových příloh. 

Hlavním cílem knihy je zmapovat využívání eucharistických motivů 
v umělecké tvorbě na českém území od raného středověku až do předbělo-
horského období, nechybějí ovšem časové i teritoriální přesahy (ve druhém 
případě se nejčastěji využívají umělecká díla z Německa či Rakouska). 
Počáteční kapitoly nicméně pojednávají o problematice svatého přijímání 
z odlišných úhlů pohledu. Za zdařilé uvedení do problematiky lze označit 
Kubínův výklad o dějinách eucharistického dogmatu (především v latinské 
církvi) od novozákonní epochy až do 16. století. Srozumitelně jsou zde 
vysvětleny takové fenomény jako první a druhý eucharistický spor, upuštění 
od kalicha v průběhu vrcholného středověku, transsubstanciace či kon-
komitance. Byť je v názvu příslušné kapitoly užito adjektivum stručná, jde 
bezpochyby o nejobsáhlejší pojednání na dané téma v české historiografii, 
navíc s výňatky z klíčových dokumentů. S citáty výrazně pracuje i kapitola 
věnovaná eucharistii v českých pramenech 10.–14. století. Petr Kubín svůj 
výklad smysluplně člení podle toho, v jaké roli byla eucharistie v daném 
prameni využita: jako posilnění k cestě na věčnost v rámci posledního přijí-
mání (například legendy o sv. Ludmile či sv. Vojtěchovi), produkt světcovy 
práce (výlučně spjato se svatováclavskými legendami), posila ve všedním 
životě (například Jan Milíč z Kroměříže, Jan z Jenštejna, Karel IV.) a dů-
kaz Božího zázraku (zpráva o Ivančicích z roku 1312). Autor zde mimo 
jiné dospívá k opodstatněnému závěru, že laické přijímání podobojí bylo 
v první polovině, ba snad ještě v padesátých letech 13. století na území 
Čech běžnou praxí. 

Cenným vhledem do problému eucharistické úcty v českých zemích 
je taktéž kapitola od Jana Hrdiny o božítělových patrociniích v pražské 
(arci)diecézi, poutích do Wilsnacku a procesích na svátek Božího těla 
v poděbradské době. Je nutno ocenit, že autor poukazuje na některá 
specifika českého vývoje – kupříkladu zvýšený zájem o zasvěcování lokalit 
Božímu tělu v osmdesátých letech 14. století souvisel s rostoucím důrazem 
na spásonosné účinky eucharistie, a „tvar pomyslné fundační křivky tak 
zřejmě odpovídá uzlovým bodům rodící se husitské ideologie s jejím důrazem 
na časté přijímání eucharistie“ (s. 42). Celkový přehled eucharistické úcty 
v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku však podává 
až Ota Halama, jemuž se za pomoci řady pramenů podařilo vystihnout 
rozdíly v eucharistickém kultu mezi jednotlivými konfesními skupinami 
a zároveň poukázat na postupný útlum úcty k tělu a krvi Páně v rámci 
utrakvismu ovlivněného luterstvím v 16. věku. Jediným nejasným výrokem 
pro mě zůstává tvrzení, že lidé jako Jakoubek ze Stříbra či Jan Rokycana 
„odmítali pouze tradiční nauku konkomitanční, jež se příčila ‚zjevené pravdě‘ 
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laického kalicha“ (s. 56). Pro tyto utrakvisty totiž teze, že i pod jednou 
způsobou je přítomen celý a plný Kristus, nepředstavovala žádný pro-
blém, takže konkomitanci jako takovou nezavrhovali. Bez upřesňujícího 
komentáře nicméně nelze rozhodnout, co přesně autor odmítáním „tradiční 
nauky konkomitanční“ myslel – snad tím chtěl pouze sdělit, že utrakvisté 
nesouhlasili s tradičním katolickým zdůvodněním nepotřebnosti laického 
kalicha právě pomocí myšlenky konkomitance. Za kapitolu samu pro sebe 
můžeme označit etnologický exkurz Věry Frolcové, která na poměrně 
velkém prostoru nachází různé souvislosti mezi eucharistickými procesími 
dnes a v dávné minulosti. Řadu zajímavých dokladů shromáždila například 
při snaze vystopovat původ zastavování průvodu u čtyř venkovních oltářů, 
byť přesné časové určení neuvádí a vznik této praxe dává do souvislosti se 
syntézou katolických a utrakvistických prvků.

Z předchozího vyplývá, že vlastnímu jádru knihy předchází pět 
kvalitně sepsaných kapitol umožňujících důkladné pochopení fenoménu 
eucharistie, jež je v souvislosti s obsáhlým uměleckohistorickým výkla-
dem rozhodně žádoucí. Se zřetelnou spojitostí mezi výtvarnou kulturou 
a eucharistickým kultem se čtenář seznamuje nejprve v případě sanktuárií. 
Své znalosti na poli dějin architektury zde uplatňuje Jan Beránek, který 
eucharistické svatostánky dělí na základě propracované typologie a sleduje 
jejich vývoj s pomyslným vrcholem ve 14. století. Na popis a fotografickou 
dokumentaci desítek sanktuárií navazuje Aleš Mudra poznatky ohledně 
ikonografie. Formou tabulky identifikuje jednotlivé náměty a následně 
přesvědčivě uvažuje o jejich možných významech i souvislostech. Uveďme 
například myšlenku, že primitivně provedené hlavy zdobící sanktuária 
nemusejí automaticky prozrazovat nízkou úroveň kamenické práce, neboť 
může jít o záměr „vytvořit nikoliv individuální podobu, nýbrž typ nesoucí 
elementární rysy sdílené všemi lidskými bytostmi“ (s. 139). Nepatrnou vadou 
na kráse jinak výtečně zvládnuté fotodokumentace je absence jakéhokoliv 
snímku či nákresu tzv. zelených mužů, zmiňovaných jako zvláštní podsku-
pina hlav zdobících sanktuária.

Tématu monstrancí se předně zhostila Helena Zápalková, jejíž vý-
klad se nese v podobném duchu a především na srovnatelné úrovni jako 
Beránkův text. Kapitola tak představuje a zejména z uměleckého hlediska 
hodnotí nemalé množství středověkých a raněnovověkých nádob na ucho-
vávání konsekrované svátosti oltářní, přičemž v některých případech (napří-
klad monstrance ze Sedlce či Hnanic) jsou fotograficky zdokumentovány 
nejenom celé objekty, nýbrž i jejich cenné detaily. Významům užité ikono-
grafie se opět věnuje Aleš Mudra, třebaže vzhledem k chudší škále motivů 
užívaných na monstrancích již z principu nejde o tak obsáhlý a podnětný 
text jako při výkladu o sanktuáriích. V porovnání s předchozími kapitola-
mi bohužel poněkud zaostává text zaměřený na kalichy, pyxidy a ciboria 
(opět od Heleny Zápalkové), jenž v případě posledně zmíněných nádob 



358

L I T E R A T U R A

působí až nezvykle stručně a je doplněn jediným zobrazením. Nabízí se 
rovněž úvaha, zda si alespoň v rámci kalichů nezasloužila prostor Jednota 
bratrská, z jejíhož prostředí jsou tyto liturgické nádoby známy. Naopak 
značné pozornosti se v knize dostává výjevům zobrazujícím eucharistické 
alegorie či zázraky, ačkoliv to vzhledem k minimálnímu dochování relevant-
ních uměleckých děl znamená pracovat převážně s příklady ze zahraničí. 
Výklad z pera Jana Royta je vítaným obohacením knihy, neboť představuje 
v našich končinách ne příliš často reflektované využití eucharistie v umění 
(mystický mlýn sv. Pavla, Kristus ve vinném lisu, studnice života).

Za jednoznačný vrchol celé knihy pokládám čtveřici případových 
studií v závěru publikace, jejichž prostřednictvím je možno nazírat fenomén 
eucharistie ve vizuální kultuře jemnější optikou a v nových souvislostech. 
Například ve studii o Znojmu (Jan Beránek, Jan Hrdina, Aleš Mudra, 
Michaela Ottová) dostává prostor působení bratrstev Božího těla při dvou 
různých kostelech či bohatý ikonografický program věžového sanktuária. 
V druhém případě máme před sebou ukázkový příklad, jak lze v odborné 
knize důmyslně propojit psaný text s obrazovým doprovodem – bohatě 
zdobené mřížky svatostánku jsou zde představeny do nejmenších de-
tailů a u každého z celkem šestatřiceti výjevů nalezneme jednoznačnou 
identifikaci. Přínosná je též komparace s analogickým počinem v Kremži. 
Podnětným způsobem je analyzován znojemský oltář, u něhož přichází 
autoři s lákavou myšlenkou možného podílu samotného Albrechta V. 
na jeho realizaci. 

Ze sledovaných lokalit dále zmiňme utrakvistický Hradec Králové 
(Aleš Mudra, Helena Zápalková). Při zmínce o dochovaných liturgických 
lžičkách, jejichž užívání není mimo kališnické prostředí v latinské církvi 
doloženo, se uvádí, že utrakvisté nemuseli být v tomto směru inspirováni 
pravoslavným ritem, neboť „praktická řešení důsledků, které zavedení laické-
ho přijímání pod obojí přineslo, mohla být jednoduše výsledkem vynalézavosti 
těch, kteří ho zaváděli“ (s. 281). To je zcela oprávněná úvaha, nabádající 
k opatrnosti před hledáním přímých souvislostí mezi východní církví a ka-
lišnickou liturgií. Podobně jako ve Znojmě je i v případě Hradce Králové 
pozoruhodným způsobem prezentován ikonografický program sanktuária, 
tentokrát s důrazem na vzájemně odlišnou symboliku jednotlivých úrovní 
monumentálního věžového díla. Nemalé uznání si zaslouží i případová 
studie věnovaná Kadani (Aleš Mudra, Michaela Ottová), kde u některých 
osob vyobrazených na malbách klášterního kostela vyvstává otázka jejich 
identifikace. Po mém soudu tu Aleš Mudra velmi přesvědčivě dokládá, že 
některé z výjevů nepředstavují nikoho jiného nežli Jana Hasištejnského 
z Lobkovic, jednoho z mecenášů tamější umělecké výzdoby. Tentýž badatel 
v relativně krátké studii zaměřené na eucharistickou vizuální kulturu v Ústí 
nad Labem poukazuje na neudržitelnost představy, že kostel Panny Marie 
v severočeském městě měl sloužit potřebám utrakvistů.
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Přílohy sestávající z relevantních soupisů, tabulek či editovaných 
pramenů logicky doplňují výkladovou část, která nicméně již sama o sobě 
představuje bezesporu záslužný počin. V rámci uměleckohistorických 
pasáží lze samozřejmě očekávat, že některé detailnější popisy sledovaných 
děl nebudou kvůli užité terminologii plně srozumitelné čtenářům, pro něž 
slova jako rozviliny, kruchta či nodus nejsou zcela samozřejmé. Ovšem tací 
o to více ocení kolekci téměř tří set fotografií, jíž nelze téměř nic vytknout 
a která s textem tvoří nedílný celek prakticky v celé monografii. Oproti mému 
očekávání sice kniha nepřináší rozsáhlejší oddíl pojednávající o možných 
rozdílech ve využívání eucharistie k uměleckým účelům mezi katolickým 
a utrakvistickým prostředím, vzhledem k širokému záběru publikace a vý-
raznému prohloubení našich znalostí v mnoha nejen úzce vymezených 
oblastech však není na místě tuto skutečnost autorům vyčítat. Díky rozsahu 
knihy i podílu většího množství odborníků na jejím vzniku je téměř jisté, 
že publikace určí směr dalšímu bádání v řadě disciplín.  Adam Pálka

Jana J a n i š o v á  –  Dalibor J a n i š :  Moravská zemská zří-
zení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 
17. století
Praha, Scriptorium 2016, 478 s., ISBN 978-80-88013-37-2

Uvedená publikace manželů Janišových je jedním z výstupů jejich 
ambiciózně pojatého grantového projektu Raněnovověká moravská zemská 
zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě a současně zavr-
šením dlouholetého systematického průzkumu geneze moravského zemského 
práva a jeho kodifikací v předbělohorském období. Jana a Dalibor Janišovi 
tak důstojně navazují na průkopnické práce Františka Čády (jeho památce 
Jana Janišová přímo věnovala edici zemského zřízení Markrabství morav-
ského z roku 1604) a Františka Kameníčka, který ve své době, na počátku 
20. století, objevitelsky zhodnotil působnost moravských zemských sněmů 
a sjezdů v letech 1526–1628 (právě jemu je dedikována předmětná kniha).

Už jen pouhý náhled do připojeného seznamu literatury a stávajících 
edičních podniků přesvědčí i ty snad neznalé, kolik záslužné práce – v ná-
vaznosti na své předchůdce – Jana a Dalibor Janišovi na zmíněném bada-
telském poli vykonali. I díky zmíněnému grantovému projektu se kromě 
jiného podařilo editovat – a zároveň zasvěceně okomentovat – všechna 
zbývající zemská zřízení, která už nestačil zpřístupnit František Čáda, totiž 
moravská zemská zřízení z let 1516, 1545 a nejrozsáhlejší z roku 1604.1 

1 Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516. (Počátky kodifikace zemského práva 
na Moravě). Edd. J. Janišová a D. Janiš. Olomouc 2013; Práva a zřízení Markrabství morav-
ského z roku 1545. (Pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení). Historický úvod a edice. 
Ed. D. Janiš. Brno 2005; Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604. Ed. J. Janišová. 
Praha 2015. Viz recenze Ludmily Sulitkové (1516: Časopis Matice moravské 133, 2014, 
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Předkládaná kniha nejen shrnuje všechny poznatky k vývoji zemského práva 
na Moravě v předbělohorském období, ale je opět ještě navíc zhodnocena 
edicí dalších materiálů. Tentokráte se týkají revize posledního z uvedených 
předbělohorských zřízení, probíhající v letech 1605–1620 (ediční pravidla 
jsou shodná se zásadami, které Jana Janišová uplatnila při zpřístupnění 
zemského zřízení z roku 1604). Uvedené rozpětí let dává tušit, že šlo 
o vyvrcholení předbělohorského právního vývoje, ovšem ten se násled-
ně – vzhledem ke změněné politické situaci – ubíral zcela jiným směrem. 

Krátce po bělohorském vítězství dal totiž císař Ferdinand II. podnět 
k novému zhodnocení právních poměrů v českých zemích, což vyústilo 
po několika letech ve vydání Obnoveného zřízení zemského (pro Moravu 
bylo oficiálně vyhlášeno na znojemském zemském sněmu 1. července 
1628, přičemž materiály z této revize jsou bohužel, jak autoři naznačují, 
dochovány jen zlomkovitě). Přestože moravské Obnovené zřízení zemské 
obsahuje i soupis „nekolizních“ 140 privilegií týkajících se všech a potažmo 
i jednotlivých stavů z let 1212–1617, vcelku tato právní úprava znamená, 
stejně jako v Čechách, konec „smíšené vlády“ a nastoluje jednoznačnou 
supremaci zeměpánovy moci. I této problematice věnují autoři v samostatné 
podkapitole zaslouženou pozornost. 

Kniha je velmi přehledně strukturována. Zatímco první kapitola 
přibližuje vyčerpávajícím způsobem stávající výzkumy zemských zřízení 
a pramenů zemského práva v českých zemích (s akcentem na jejich zpří-
stupnění edicemi), následující kapitola zasazuje právní kodifikace, respek-
tive též vydávání soudních a policejních řádů do širšího středoevropského 
kontextu, a to pro dobu od sklonku středověku do 17. století. Poznatky 
takto přiblížené se pak staly v další kapitole základnou pro hlubší zkoumání 
geneze a charakteru právních knih a kodifikací zemského práva v českých 
zemích (tedy včetně Lužic a Slezska) v tomtéž časovém rozpětí. V těchto 
souvislostech jistě mnohé čtenáře překvapí, že Pavel Kristián z Koldína 
vydal počátkem osmdesátých let 16. století i dvě práce k zemskému právu. 
Ve čtvrté kapitole jsou důkladně přiblíženy prameny moravských zemských 
zřízení se zvláštním zaměřením na Tovačovskou knihu, která se ale podle  
autorů nevyznačuje promyšleným uspořádáním, a dále na landrýdy, sně-
movní usnesení a soudní nálezy. Dalších pět kapitol (pátá až devátá) je 
věnováno důkladnému zhodnocení procesu vzniku a struktuře následně 
panovníkem odsouhlasených, a tedy tiskem vydaných moravských zem-
ských zřízení 16. a počátku 17. století (z let 1516, 1535,2 1545, 1562, 1604).

Kapitola desátá pak přibližuje novější literaturou k téměř nereflekto-
vané skutečnosti procesu revize moravského zemského zřízení v období 
let 1605–1608 a ke snahám moravské stavovské obce prosadit své požadav-

s. 157–158; 1604: Český časopis historický 114, 2016, s. 1081–1088) nebo Petra Kreuze 
(1545: Minulostí Západočeského kraje 45, 2010, s. 415–420). 
2 Panovníkův souhlas se netýkal jen tohoto zemského zřízení.
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ky vůči novému panovníkovi Matyáši Habsburskému. Do stavovské komise, 
která se v návaznosti na usnesení zemského sněmu ze srpna 1608 měla 
zabývat revizí zemského zřízení, byl jmenován i tehdejší zemský hejtman 
Karel starší ze Žerotína (v té souvislosti je referováno i o významu jeho 
právního spisu De iure nostro, zhodnoceného již v edici zemského zřízení 
z roku 1604). Ačkoli první stavovská komise zřejmě v letech 1610–1611 
vůbec nezasedala, je důležité, že zástupci moravské zemské obce předlo-
žili 10. května 1611 na generálním sněmu českým stavům své požadavky, 
které se – vedle jiných záležitostí – týkaly přednostně úřadování české 
dvorské kanceláře ve vztahu k Moravě (a tyto zajímavé a dosud málo 
osvětlené aktivity jsou pak podloženy konkrétními prameny ve výše zmí-
něné ediční části publikace). V návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi 
českými a moravskými stavy 26. května 1611 rozhodl moravský zemský 
sněm v srpnu následujícího roku o přijetí samostatného usnesení, které se 
týkalo navrácení Moravy pod správu české dvorské kanceláře. Nedlouho 
poté stvrdila dvorská kancelář svým dekretem ochotu panovníka tyto 
úmluvy potvrdit (příslušný majestát však bohužel není ve stavovském 
archivu dochován v originále, je pouze zaznamenán v soupisu stavov-
ských privilegií z roku 1627). V dalších podkapitolách pak Jana a Dalibor 
Janišovi přibližují činnost následných stavovských komisí, které pracovaly 
v letech 1612–1614, 1615–1619 a roku 1620, a věnují se též usnesením mo-
ravského zemského sněmu z rozpětí let 1605–1620 ve vztahu k poslednímu 
vydanému předbělohorskému zemskému zřízení. Jak již bylo naznačeno, 
v samostatném exkurzu, tvořícím jedenáctou kapitolu, autoři pojednávají 
o Obnoveném zřízení zemském pro Moravu a jeho dopadu na uspořádání 
tamějších mocenských a právních poměrů.

Zemi moravské se tak na základě systematického studia a akribie 
manželů Janišových dostává důkladného zpracování celého předbělohor-
ského právního vývoje i s jeho vcelku neočekávaným vyústěním koncem 
dvacátých let 17. století. Skutečnost, že byly využity všechny relevantní 
zdroje informací, dokládá připojený seznam rukopisných i tištěných pra-
menů (z něho je navíc zřejmé, že některé unikátní dokumenty se nacházejí 
například v Bavorské státní knihovně v Mnichově), jakož i edic, katalogů 
a inventářů. Vyčerpávající je i připojený soupis odborné literatury. Pro 
badatelské využití této hodnotné vědecké syntézy je rovněž důležité, že 
je opatřena poměrně rozsáhlým resumé v anglickém jazyce. 

Ludmila Sulitková
*

Josef Š r á m e k :  Mezi normou, re-
formou a praxí. Proboštství benediktin-
ských klášterů v Čechách a na Moravě 
ve středověku
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2016, 482 s., ISBN 978-80-87895-73-3

Problematice proboštství českých 
a moravských klášterů benediktinského 
řádu byla zatím věnována poměrně malá 
pozornost. Tento stav se snaží napravit 
pub likace vycházející z disertační práce Jo-
sefa Šrámka, který se dlouhodobě zabývá 
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dějinami klášterů tohoto řádu. Jmenujme 
alespoň knihu o dějinách břevnovského 
kláštera a monografii věnovanou klášteru 
ve Vilémově, jejichž spoluautorem je To-
máš Somer. 

Cílem monografie je postihnout vý-
voj řádových norem týkajících se existence 
a fungování benediktinských proboštství 
a srovnat je se stavem ve vymezené oblas-
ti během 10. až 14. století. Práce má šest 
částí a je opatřena obvyklým vědeckým 
aparátem. 

Po krátkém úvodu následuje kapito-
la věnovaná řeholi svatého Benedikta. Ta 
s pobočnými domy nepočítá. Jejich vznik 
byl umožněn až reformami středověkého 
mnišství, mimo jiné cášskou reformu a vzni-
kem nových řádů cisterciáků a premonst-
rátů s hierarchickou řádovou organizací, 
které jsou popsány v druhé kapitole. V ní 
jsou také vylíčeny dějiny benediktinského 
řádu v Čechách a na Moravě se zaměřením 
na počátky jednotlivých řádových domů. 
Hlavní pozornost je zde věnována fun-
dacím 10.–12. století. V 13. století žádný 
nový klášter již nevznikl, z této doby však 
pocházejí první doklady o existenci bene-
diktinských expozitur, z nichž nejvýznam-
nější byly Police nad Metují a Broumov. 
Stručně je zmíněna problematika klášte-
rů založených ve 14. století. V 13. století 
vzrůstala role břevnovského kláštera, jehož 
opat byl od doby papeže Řehoře IX. pově-
řován, někdy spolu s opatem kladrubským 
či třebíčským, svoláváním řádových kapi-
tul. Pokusy narušit autonomii jednotlivých 
klášterů prostřednictvím této nové institu-
ce však v českých zemích úspěšné nebyly. 
V závěru kapitoly je věnována pozornost 
případům vystřídání benediktinských mni-
chů, konkrétně v Želivu a Hradisku u Olo-
mouce, premonstráty. Josef Šrámek se kloní 
zejména v prvním případě k názoru, že tyto 
změny byly způsobeny nejspíše oblibou no-
vých řádů na jedné straně a neschopností 
biskupské pokladny fundovat nové kláštery 
na zelené louce na straně druhé.

Rozsáhlá čtvrtá kapitola podává sou-
hrn údajů o proboštstvích devíti českých 
a moravských klášterů (Břevnova, Ostrova 
u Davle, Sázavy, Opatovic, Třebíče, Klad-
rub, Postoloprt, Podlažic a Vilémova) a dále 
poněkud atypicky o Rajhradu, který se 

v 13. století stal proboštstvím břevnovského 
kláštera. Jednotlivé podkapitoly přinášejí 
nejprve stručný přehled vývoje klášterních 
majetků a dále kostelů, k nimž držel kláš-
ter patronátní právo či které k němu byly 
inkorporovány. Největší pozornost je při-
rozeně věnována problematice proboštství 
daných klášterů. Je třeba konstatovat, že jen 
u několika z nich je možné doložit počátky, 
počet příslušných mnichů či rozsah majetku 
proboštství. Většinou jsou k dispozici jen 
stručné zmínky o proboštech z úředních 
knih pražského arcibiskupství či z listin, 
v nichž vystupují nejčastěji v roli svědků. 
Zvolený postup umožňuje sledovat vztah 
proboštství k ostatním majetkům daného 
kláštera z pohledu první zmínky o dané lo-
kalitě v majetku kláštera nebo o existenci 
proboštství či z hlediska proboštství v rámci 
majetkové struktury kláštera. Pro rekon-
strukci majetků proboštství autor vhodně 
využívá i prameny z 15. či 16. století. Je 
možno litovat, že zmíněné poznatky Josef 
Šrámek neprezentoval pomocí map, které 
by postihly vztah proboštství k majetkům 
jednotlivých klášterů nebo alespoň polohu 
v textu zmíněných proboštství.

V páté kapitole jsou srovnávány názo-
ry na účel proboštství v podání české a ang-
lické literatury. Josef Šrámek odmítá tvrzení 
o expoziturách jako úpadkovém jevu bene-
diktinského mnišství i jejich typologii z pera 
Davida Knowlese. Konstatuje, že důvodem 
vzniku expozitur mohla být potřeba spra-
vovat vzdálený majetek a že roli mohly hrát 
i faktory historické (památná místa, celly), 
prestiž či zájmy laického patrona. Ošidnost 
generalizací pak dokumentuje ve dvou pod-
kapitolách věnovaných Rajhradu a Orlové. 
V případě Rajhradu dochází k názoru, že 
tzv. břetislavská falza, hovořící o jeho zalo-
žení, odráží názory břevnovských mnichů 
poloviny 13. století na vznik tohoto domu 
v době knížete Břetislava. Hypotézu Libora 
Jana, že původně šlo o kolegiátní kapitu-
lu, považuje vzhledem k tendenci vývoje 
v okolních zemích za nepravděpodobnou 
a kvůli nedostatku pramenů za nedoložitel-
nou. Na tomto místě vyvrací i tvrzení o exis-
tenci břevnovských proboštství v Kostelci 
a Nezamyslicích. Podkapitola věnovaná Or-
lové, podřízené klášteru v Týnci u Krakova, 
ukazuje, že struktury benediktinského řádu 
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nebyly založeny jen na vztahu klášter–pro-
boštství, a mohly být tedy složitější. 

V závěru je konstatováno, že nelze do-
ložit vliv cisterciáckého organizačního sys-
tému na fungování benediktinů. Od doby 
čtvrtého lateránského koncilu máme k dis-
pozici jen obecné indicie v podobě tlaku 
papežské kurie na převzetí instituce gene-
rálních kapitul. U některých proboštství lze 
předpokládat starší kořeny. Rozvoj jejich 
sítě v 13. století lze snad spojit mimo jiné 
s vývojem domácích právních poměrů 
a s kolonizací okrajových oblastí králov-
ství, které benediktinské kláštery využily. 
Završení procesu představuje pak vlna in-
korporací kostelů ve 14. století. 

Práce Josefa Šrámka je prvním soubor-
ným pojednáním o problematice probošt-
ství českých a moravských benediktinských 
klášterů. Lze konstatovat, že díky zvolené-
mu postupu výkladu představuje i cenné 
kompendium k dějinám mužských klášterů 
řádu založených v 10.–12. století, zejména 
co se týče jejich vzniku a základních rysů 
majetkového vývoje v předhusitské době.

Stanislav Vohryzek

Dariusz W r ó b e l :  Elity polityczne 
Królestwa Polskiego wobec problemu 
krzyżackiego w czasach Władysława Ja-
giełły
Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej 2016, 696 s., ISBN 978- 
-83-7784-873-9

Teze o politických frakcích mezi pol-
skými velmoži v pozdním středověku se 
v polské historiografii ujala natolik (ze-
jména díky knize Ewy Maleczyńské Społe-
czeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku 
wobec zagadnień zachodnich. Studia nad 
dynastyczną polityką Jagiellonów. Wrocław 
1947), že ani časté korekce nebo odmítnu-
tí dílčích aspektů nezpochybnily její plat-
nost. Většina prací věnovaných vládnoucím 
a společenským elitám v Polsku na přelomu  
14. a 15. století předpokládá uvnitř vel-
možské vrstvy existenci politických stran 
(například pro- a protilucemburská nebo 
pro- a protihusitská strana), které měly 
údajně určující vliv na politiku panovníka. 
Ze stejných pozic vychází i kniha Dariusze 
Wróbela, který se věnuje především posto-

ji politických elit a úřednického aparátu 
v Polském království k problematice řádu 
německých rytířů za vlády Vladislava II. 
Jagella (1386–1434).

Autor se ve svém výkladu přidržuje 
chronologického členění, aby ukázal dyna-
micky se proměňující postoj velmožské a ry-
tířské vrstvy k různým řešením dlouholetého 
konfliktu s řádem. Metodicky je jeho analýza 
založena především na prosopografických 
údajích a na srovnání itinerářů církevních 
hodnostářů, dvořanů, úředníků a šlechticů 
s itinerářem panovníka. Ve výsledku je text 
knihy (zejména v poznámkách) přeplněn 
opakujícími se jmény. Pro lepší představu 
o vlivu konkrétních osob na diplomacii vůči 
řádu a jejich participaci na ní jsou k hlavnímu 
textu knihy připojeny dvě tabulky. První 
představuje osoby vystupující na oficiálních 
jednáních a udržující kontakty s řádovými 
představiteli. Druhá tabulka uvádí polské vel-
može a rytíře, kteří se zúčastnili tzv. velké vál-
ky v le tech 1409–1411. Všechny tyto údaje 
jsou pak zdařile vpleteny do dějin konfliktu 
mezi řádem v Prusích a polsko-litevskou unií, 
zejména v kontextu diplomatických jednání 
a válečných střetnutí.

Dariusz Wróbel dochází k závěru, že 
velmože a rytíře lze přiřadit buď k vládnou-
cí elitě, která politiku tvořila, nebo ke sku-
pině jejích vykonavatelů, přičemž nezřídka 
lze sledovat kariérní postup z druhé skupi-
ny do první. Vedle malopolských velmožů 
měl při klíčových rozhodnutích velký vý-
znam názor velkopolské a kujavské šlech-
ty. Více diskutabilní se jeví teze o veskrze 
autonomním postoji vládnoucí elity vůči 
polskému králi, který údajně v zájmu pro-
sazení svých záměrů musel vytvořit vlastní 
dvorskou frakci složenou z důvěryhodných 
osob. Domnívám se, že povaha pramenů 
zřídkakdy dovoluje poodhalit politické po-
stoje jednotlivých (i těch významnějších) 
osobností. Na tento problém ostatně naráží 
sám autor na některých místech své knihy. 
Vladislav II. Jagello, který prosazoval svou 
dynastickou politiku, jistě musel brát v po-
taz mínění polských velmožů. Existovaly 
však v postoji vůči řádu mezi politickou eli-
tou a králem zásadní názorové rozdíly? Ne-
byly snad shodné zájmy polských velmožů 
a knížete Jagella ve vztahu k řádu jedním 
ze základů polsko-litevského spojenectví?
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Dariusz Wróbel tvrdí, že až do ro-
ku 1409 usilovala polská šlechta (zejména 
krakovští velmoži, kteří byli tvůrci polsko-
-litevské unie) na rozdíl od polského krále 
spíše o smírné řešení sporu. Zásadní změna 
ve vnímání řádového problému u polské 
šlechty údajně nastala až v souvislosti s vál-
kou v letech 1409–1411 a grunvaldským 
vítězstvím (1410). Od té doby polská šlech-
ta jednoznačně podporovala revindikační 
politiku a soudní procesy (arbitráže) proti 
řádu. Krize v polsko-litevských vztazích 
v první polovině třicátých let odsunula 
problém řádu dočasně na druhou kolej, 
ale z nastoupené cesty, jejímž cílem bylo 
podřídit řád Polské koruně, Vladislav II. 
Jagello ani polská šlechta už nehodlali sejít.

Na práci Dariusze Wróbela je třeba 
ocenit důkladnou a spolehlivou analýzu 
pramenů. Díky ní lze dohledat snad kaž-
dého polského šlechtice, jenž se nějakým 
způsobem angažoval v prusko-polském 
sporu. Vedle toho nabízí autor vlastní úvahy 
vztahující se k důležité otázce, jaký význam 
měly polské šlechtické elity v politice pol-
ského krále. Anotovaná kniha tak předsta-
vuje spolehlivý základ, na němž budoucí 
bádání může stavět. Přemysl Bar

Emmanuel L e  R o y  L a d u r i e : 
Les paysans français d’Ancien Régime. Du 
XIVe au XVIIIe siècle
Paris, Seuil 2015, 288 s., ISBN: 978-2-02- 
-108948-6

Uvedená kniha francouzského histo-
rika Emmanuela Le Roy Ladurieho před-
stavuje jedno z posledních autorových děl. 
Jde o upravenou, a především zkrácenou, 
verzi obsáhlých dějin francouzských rolní-
ků (Histoire des paysans français de la Pes-
te noire à la Révolution. Paris 2002), která 
vznikla jako syntéza dějin francouzského 
venkova a je určená především odborné 
veřejnosti. Naproti tomu zkrácená verze je 
už v úvodu deklarována jako kniha pro širší 
čtenářskou obec.

Monografie je rozčleněna do sedmi 
kapitol, které sledují dvě hlavní linie. První 
(a také dominantní) je tvořená kapitola-
mi první až čtvrtou a šestou, které sledují 
chronologicky jednotlivé časové úseky 
zkoumaného období vrcholného středově-

ku a raného novověku, vymezené zejména 
na základě demograficko-ekonomických 
zlomů dějin Francie 14.–18. století. Zby-
lé dvě kapitoly (pátá a sedmá) se zabývají 
vzpourami, násilím, kriminalitou, lidovými 
bouřemi a jejich vývojem v tomto období. 

Základní osou celé knihy je výklad 
demografického vývoje Francie. Zatímco 
v první polovině 14. století měla země té-
měř 20 milionů obyvatel, v důsledku mo-
rové nákazy a válečného konfliktu s Anglií 
se jejich počet zredukoval na konci stoleté 
války na pouhou polovinu původního stavu, 
tj. asi 10 milionů obyvatel. Tyto extrémní 
ztráty byly do poloviny následujícího sto-
letí vyrovnány, ale namísto dalšího růstu 
vykazuje období do roku 1715 stabilizaci 
poměrů, s mírnou oscilací kolem uvedené 
hranice. Teprve s počátkem vlády Ludví-
ka XV. nastal trvalý růst počtu obyvatel 
(v roce 1789 28 milionů). Ač by se to mohlo 
na první pohled zdát, kniha rozhodně není 
prací složenou výhradně z čísel a tabulek. 
Rozsáhlé statistiky vývoje počtu obyvatel 
Le Roy Ladurie proměnil v komplexní pří-
běh francouzských vesničanů. Autor sleduje 
ekonomický vývoj na pozadí demografic-
kých změn a dává ho s nimi do souvislostí. 
Druhá linie výkladu potom podává vývoj 
protestních hnutí venkovského obyvatel-
stva, zejména posun od protestů protifiskál-
ních (zejména proti solné dani) k politizaci 
venkova a následným bouřím zaměřeným 
proti šlechtě a monarchii. Le Roy Ladurie 
tímto způsobem analyzuje důvody příklonu 
venkova k Francouzské revoluci.

I když autor zaměřuje svou pozornost 
zejména na historickou demografii, kniha 
se rozhodně nezabývá pouze vývojem po-
čtu obyvatel. Le Roy Ladurie využívá svých 
dřívějších výzkumů a staví na svém širokém 
rozhledu, takže v knize můžeme najít stopy 
jak historické antropologie, dějin klimatu, 
tak environmentálních dějin. Kniha je však 
příspěvkem také k dějinám vzdělanosti, se-
xuality, lidové kultury, procesu civilizace, 
respektive zjemňování mravů vesnického 
obyvatelstva, a také sekularizace. Le Roy 
Ladurie dokáže na velmi malém prostoru 
skloubit například statistické údaje histo-
rické demografie s poznatky týkajícími se 
inovace v zemědělství, dějin klimatu a pro-
měn struktury rodiny s takovou lehkostí 
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a nenásilností, že je jeho výklad plynulý 
a především velmi komplexní.

Přehledová práce o dějinách francouz-
ského venkova 14.–18. století může poslou-
žit nejen širší francouzské veřejnosti, ale 
také zahraničním badatelům, a to jako zdroj 
informací i inspirace. Velkou výhodu v tom-
to směru představuje skutečnost, že histo-
rikové mohou využít i výrazně rozsáhlejší 
a odborněji pojaté verze knihy z roku 2002.

Martin Drozda

Miloš K o v a č k a  (ed.): Bardejov-
ský katechizmus z roku 1581. Najstaršia 
slovenská kniha
Martin, Slovenská národná knižnica 2015 
(Pramene k duchovným dejinám Slovenska, 
zv. I/A), 256 s., ISBN 978-80-8149-046-0

V knihovních sbírkách se čas od času 
najdou unikáty, které jsou skutečnými po-
klady národní kultury. Takové dokumenty 
si zaslouží spatřit světlo světa v nové po-
době a s patřičnými posouzeními ze strany 
historiků, literárních vědců i knihovníků. 
K podobným vzácnostem patří i první tiš-
těná kniha na Slovensku se slovenskými ja-
zykovými prvky. Jde o katechismus z pera 
Martina Luthera vytištěný v Bardějově 
roku 1581.

Pochopitelně tím nejzajímavějším 
na novém vydání je faksimile samotného 
katechismu. Originál je zachovaný ve Slo-
venské národní knihovně a je to unikát. 
Jde o drobný náboženský tisk malého os-
merkového formátu o 46 stranách. O tis-
ku se vědělo a psalo již na počátku prv-
ní republiky, fyzicky byl však objeven až 
v roce 1946 u středoškolského profesora 
Viktora Pospíšila v Brně a ten jej Slovenské 
národní knihovně věnoval. Již v roce 1947 
vyšlo faksimile tzv. Bardějovského katechis-
mu společně s dalším Lutherovým textem 
tohoto typu z roku 1612. Originální výtisk 
katechismu z roku 1581 sice vykazuje mírné 
poškození, které bylo způsobeno knihařem 
při převazbě, a dokonce je z něho vytržena 
jedna stránka s pasáží o zpovědi, ale edito-
rům se podařilo text dokonale zrekonstruo-
vat. Nové vydání je nejen faksimile tisku, 
ale přináší také řadu souvisejících studií.

Bardějov patřil do skupiny pěti bo-
hatých východoslovenských měst s rozvi-

nutým církevním životem. Reformátorské 
snahy v Bardějově 16. století mohly být 
tedy ve studii Miloslavy Bednárové porov-
nány s poměry v Košicích, Prešově, Levoči 
a Sabinově. Autorka postihla spojení mezi 
městskou správou a chováním některých 
mnišských řádů, jež bylo příčinou nepoko-
jů a úrodnou půdou pro reformy. Církevní 
sbory se začaly vlivem Lutherova učení 
oddělovat od katolické církve a v duchu 
reformace se stala východoslovenská krá-
lovská města městy evangelickými.

Malý katechismus Martina Luthera byl 
vytištěn poprvé roku 1531 ve Wittenber-
gu a v průběhu 16. století vyšel v mnoha 
překladech. Textologickou studii pro uve-
denou knihu zpracoval Ľubomír Ďurovič. 
Bardějovský katechismus je psán humanitní 
češtinou a v ní se na mnohých místech vy-
skytují vyloženě slovenské jazykové prvky, 
které v českých překladech nenajdeme. 
Autor srovnal text s německým originálem 
a vystihuje rozdíly, všímá si například zanik-
lých archaismů a dokládá, že překlad před-
stavuje podobu tehdejšího živého jazyka. 
Srovnání německých textů s podobou pře-
kladu se ve své stati věnuje i Milan Živný.

Druhou skupinu tvoří studie věnované 
teologickým otázkám a šíření Lutherových 
reformačních myšlenek na území Sloven-
ska. Michal Valčo popsal rozvoj luteranismu 
a jednotlivých náboženských směrů v evan-
gelickém hnutí v Uhrách. Daniel Škovier 
zaměřil pozornost na osobu Leonarda Stöc-
kela, bardějovského rodáka, který studoval 
ve Wittenbergu a luterský směr v Bardějově 
prosadil.

Knihovědné studie zkoumají bardě-
jovskou tiskárnu Dávida Gutgesella. Judit 
V. Ecsedyová šla po stopách dosavadní li-
teratury a potvrdila, že tiskárna po dobu 
22 let své působnosti vytiskla 79 cizojazyč-
ných tisků a jeden v biblické slovenštině – 
Bardějovský katechismus, který měl charakter 
učebnice.

Závěrečná studie Miloše Kovačky spo-
juje Bardějovský katechismus s národními 
a duchovními dějinami Slovenska. Toto dílo 
podle něho patří k slovenským mezníkům 
reformace. Autor rekapituluje závěry literár-
ních vědců, kteří se dosud tímto nejstarším 
slovenským tiskem zabývali, a napravuje ně-
které omyly spjaté s otázkou tisku na území 
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Slovenska v 16. století. Samostatnou pasáž 
pak věnoval dalšímu slovenskému vydání 
Malého katechismu Martina Luthera z ro-
ku 1612 v souvislosti s žilinskou synodou 
a naznačil, jakými směry by se mělo vydat 
knihovědné bádání pro dobu 16. a 17. sto-
letí. Připojil ještě jedno téma, a to počát-
ky slovenské literatury pro děti a mládež 
v souvislosti s Bardějovským katechismem. 
Miloš Kovačka, jenž sepsání knihy inicioval, 
zrekapituloval také jednotlivé etapy práce, 
která pod jeho taktovkou dala vzniknout 
dokonalé edici zmiňovaného literárního 
skvostu. Jaromír Kubíček

Marie R y a n t o v á :  Konvertita 
a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám 
exilu a problematice konverze v období 
raného novověku
Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov 2016, 
668 s., ISBN 978-80-7415-135-4

Jihočeská historička a archivářka Ma-
rie Ryantová předložila čtenářům nevšední 
příběh člena dominikánského řádu Jiřího 
Holíka (1635–1700/1710), který se roz-
hodl změnit náboženství a opustit vlast. 
Za touto publikací stojí autorčino obdivu-
hodné úsilí shromáždit a pečlivě prostudo-
vat prameny, které jsou uloženy v mnoha 
evropských archivech (Praha, Drážďany, 
Magdeburg, Hamburg, Stockholm, Riga, 
Řím) či v knihovně ve Wolfenbüttelu.  
Autorka svoji knihu navíc zpřístupnila i ně-
mecky mluvícím čtenářům, neboť je vydána 
dvojjazyčně. 

V úvodu Marie Ryantová vymezuje 
pojmy konfesijní migrace, exil a konverze 
a shrnuje dosavadní bádání o těchto feno-
ménech u nás a v zahraničí. Poté již věnuje 
pozornost osobě Jiřího Holíka a jeho ži-
votu: popisuje nejprve nejasnosti ohledně 
pramenného doložení Holíkova narození, 
dále jeho dětství a vstup nejprve do je-
zuitského a poté dominikánského řádu. 
V tomto směru čerpá zejména z Holíkova 
vlastního životopisu, přičemž si udržuje od-
stup od některých autorových sugestivních 
tvrzení. Dále se zabývá okolnostmi Holíko-
va vymezení se vůči katolické víře a jeho 
konverze k luterství. Klíčovým byl v tomto 
ohledu jeho odchod do Žitavy v roce 1666 
a úmysl stát se luterským kazatelem v čes-

ké exulantské obci. Autorka dále popisuje 
Holíkovy obtíže spojené se snahou získat 
místo pastora v Sasku i následné problé-
my při výkonu tohoto povolání. Jeho další 
cesta vedla do Švédska, až nakonec zakotvil 
v Rize, kde se uplatnil v naprosto odlišném 
oboru – ovocnářství, jímž se také proslavil. 
Marie Ryantová se detailně věnuje také Ho-
líkovu dílu, a to jak spisům náboženským, 
tak zahradnickým. U náboženských textů 
sleduje způsob Holíkovy protikatolické ar-
gumentace a zamýšlí se nad jeho motivy, 
ke kterým patřila snaha zdůvodnit změnu 
víry a současně také potřeba vyvolat u okolí 
soucit a milosrdenství. Závěrečná část knihy 
obsahuje edici právě těchto spisů.

Marie Ryantová ve své práci obezřet-
ně pracuje s prameny a snaží se rovněž 
porovnat Holíkovu argumentační strategii 
s obecnou argumentací konvertitů dané 
doby. Čtenář si ale klade otázku, zda svoji 
publikaci zamýšlela jako monografii, nebo 
spíše edici; největší část publikace totiž tvo-
ří právě vydané prameny. To samo o sobě 
nepředstavuje problém, avšak u monogra-
fie by podle mého názoru bylo třeba lépe 
zpracovat teoretickou úvodní část. V tomto 
případě úvod představuje obecné shrnutí 
dosavadního bádání o exilu a konverzi, 
ale chybí především důkladnější vymezení 
vlastního autorčina badatelského postoje 
(případně její výzkumné otázky). Při cha-
rakteristice Holíkova života i jeho díla sice 
uplatňuje analytické postupy a zasazuje vý-
klad do kontextu dějin, domnívám se ale, že 
bylo možné pramenům klást mnohé další 
otázky, a vytěžit tak z této bohaté látky více. 
Lze však doufat, že se od Marie Ryantové 
dočkáme ještě dílčích studií, v nichž budou 
představeny a analyzovány další možné as-
pekty tohoto případu.

Přes tyto výhrady je dílo Marie Ryan-
tové pozoruhodné, neboť upozorňuje 
na poměrně nezvyklý příběh bývalého do-
minikána (a zároveň konvertity a exulanta) 
z českých zemí druhé poloviny 17. století 
a současně rozšiřuje povědomí o osudech 
emigrantů doby pobělohorské. Díky cenné 
edici Holíkových náboženských spisů mů-
žeme sledovat strategie konvertity a exulan-
ta při snaze dosáhnout svých cílů.

Anna Pečinková
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Dějiny 19. a 20. století

Peter M i č k o  – Ľudovít H a l l o n  et al.: Lesk a tiene hospo-
dárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939–1941
Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 2015, 416 s., ISBN 978-83-7490-865-8

Společné dílo šesti autorů si klade za cíl zhodnotit stav ekonomiky 
v prvním období existence Slovenského státu, tedy do okamžiku, kdy 
Slovensko vstoupilo do války se Sovětským svazem. Kolektiv složený z ba-
datelů střední a mladší generace pozorně a promyšleně reaguje stanovením 
badatelských otázek na vývoj ve slovenské a středoevropské historiografii 
posledních přibližně dvou desetiletí. V dané době se objevilo poměrně 
velké množství drobnějších textů k tématu, přitom dosti rozdílné vědecké 
úrovně, navíc významně pokročila ediční práce v oblasti dokumentů k ra-
ným dějinám Slovenského státu a v neposlední řadě bylo vědecké zkoumání 
tématu zasaženo politizací, která apologeticky obhajovala hospodářskou 
a sociální situaci Slovenska po dosažení státní samostatnosti. Nejen situa-
ci ve slovenské vědě, ale také stav zpracování tématu ze strany českých 
nebo německých historiků nyní považují autoři za do té míry příznivé, že 
přikročili k vydání poměrně ambiciózní syntézy.

Její struktura tradičním způsobem, běžným v oboru hospodářských 
dějin, nejprve analyzuje základní makroekonomické a státně-politické 
otázky a následně komplexně krok za krokem pokrývá všechna relevantní 
odvětví slovenského hospodářství s cílem ukázat jejich souběžné i mi-
moběžné tendence. Autoři svoji interpretaci dobře ukotvují v analýze 
slovenské ekonomiky v časech agónie meziválečného Československa. 
V tomto ohledu se jim podařilo docílit vysoké konzistence textů po-
cházejících z pera různých autorů. V poněkud horším světle se tu ale 
ukazuje schopnost autorského kolektivu, který je v šesti lidech přece jen 
již poměrně početný, udržet koncepci v některých dalších parametrech. 
Svoji roli tu vedle autorské invence a stylu jistě hraje také specifická 
podoba některých odvětví a témat. Nejvyšší míru odlišnosti od žádané 
matrice vykazuje kapitola věnovaná dopravní problematice, a to dokonce 
i po grafické stránce. Hlavní autoři Peter Mičko a Ľudovít Hallon spolu 
ale komunikovali výborně a základní struktura knihy přílišným vybočením 
z plánované koncepce jistě netrpí. 

S hlavní osou výkladu jsou spjata témata, která ve své době stá-
la na pomezí politiky a ekonomiky a představovala akcelerátor debat 
o podobě a perspektivách slovenské ekonomiky i celého státu. Jde  
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především o pozemkovou reformu podle zákona z roku 1940, ale také 
o některé kritické okamžiky slovenského hospodářství, zvláště zásobo-
vací obtíže, které snižovaly kredibilitu státního establishmentu v očích 
obyvatel země i u zahraničních pozorovatelů, a v neposlední řadě o ari-
zaci. Jiným zajímavým aspektem je analýza snah slovenských národohos-
podářů o snížení dramatické ekonomické závislosti země na Německu 
cestou rozvoje obchodních vztahů se třetími zeměmi, ať už spojenci 
Třetí říše, nebo státy neutrálními. Vysoko je třeba cenit úsilí autorů 
rozkrýt alespoň základní obrysy výstavby slovenského sociálního státu, 
u níž je však na rozdíl od ostatních oblastí limitem dosud nedostatečná 
úroveň hlavně kvantitativního zpracování.

Syntéza je cennou prací pro svoje vyvážené a realistické hodnocení 
stavu, limitů rozvoje a střednědobých perspektiv slovenské ekonomiky 
sledované éry. Autoři pečlivě opírají své interpretace o pramennou základnu 
a jejich velkorysý a důkladný archivní výzkum je ozdobou práce. Z me-
todického hlediska jsou kvantitativní údaje interpretovány konzervativně, 
v intencích historické vědy a bez větších ambicí hledat transdisciplinární 
vazby k ekonomii nebo teorii managementu v pojetí hlavně amerických 
a některých západoevropských velikánů oboru hospodářských dějin. 
Důsledkem této metodologické volby je text, který je stále ještě narací, jak 
je v historiografii žádáno, a je tudíž čtenářsky poměrně dobře přístupný. 
Na druhou stranu se však autoři přece jen vyvazují z některých otázek, 
které pramenům zpravidla kladou historikové poučení ekonomickými vě-
dami – jde například o důslednější analýzu role a vzájemné vazby odvětví 
a jednotlivých podniků v ekonomice z hlediska modernizačních impulsů, 
toku kapitálu, schopnosti využívat šance apod.

Na důvěryhodnosti přidává předložené interpretaci tématu důraz 
autorů na význam kontinuity v personální i národohospodářské rovině. 
Opakovaně se brání svodům vyložit rok 1939 jako tzv. taking off slovenské 
ekonomiky, osvobozené z určujícího vlivu českého kapitálu. Upozorňují 
na pohnutky národohospodářských předáků při volbě cest k udržení a roz-
voji slovenského hospodářství v nesnadné době, které lze často pojmenovat 
jako „z nouze ctnost“. Zapojení Slovenska do německé velkoprostorové 
ekonomiky bylo roku 1939 přes četné nevýhody jedinou životaschopnou 
alternativou a tuto skutečnost si uvědomovali prakticky všichni kompe-
tentní představitelé slovenské ekonomiky. Autoři hodnotí vztah Slovenska 
ke Třetí říši jako vazalský, upozorňují ale věcně jak na priority, tak na limity 
německého vměšování do slovenských záležitostí a na různost v posto-
jích nacistických orgánů k citlivé otázce slovenské suverenity. Slovenští 
národohospodáři byli postupně konfrontováni se zužujícím se prostorem 
pro samostatné rozhodování a Německo od někdejšího formálně spoje-
neckého svazku postupně přecházelo k otevřené exploataci slovenských 
ekonomických kapacit.
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Předložená syntéza je úspěšným završením první etapy velkorysého 
výzkumu slovenského hospodářství let 1939–1945 a zájemci o téma se 
mohou těšit na pokračování věnované letům 1942–1945. 

Lukáš Fasora

Alena W a g n e r o v á :  Žena za socialismu. Československo 
1945–1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm
Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 2017 (Gender sondy, sv. XII), 
262 s., ISBN 978-80-7419-252-4

Sociologické nakladatelství SLON vydalo ve své ediční řadě Gender 
sondy publikaci Aleny Wagnerové, české socioložky žijící v Německu. 
Jde o českou verzi původně německého textu z roku 1974, bilancujícího 
v komparativní perspektivě společenské postavení žen v západní a socia-
listické společnosti, a ta je v druhé části knihy doplněna o drobnější statě 
z devadesátých let a první dekády našeho století. Pro srovnání je přiložena 
i studie socioložky Jiřiny Šiklové hodnotící socialistickou a postsocialis-
tickou éru. Alena Wagnerová precizuje postupně ve svých textech definici 
specifické formy emancipace žen v socialistických státech, kterou staví 
do kontrapozice k západní formě feminismu. V nejnovějších textech se 
přitom vymezuje vůči adoraci všeho amerického, tedy i bezproblémového 
automatického používání konceptu genderu. Za modelový příklad jí slouží 
Československo v komparaci se situací v západním Německu. 

V základu je téma knihy vymezeno lety 1945 a 1974. Nově doplněné 
kapitoly v mnohém posunují časovou hranici směrem k současnosti, ovšem 
jejich nešvarem je formulace postulátů, které se často bezproblémově 
prezentují jako obecně platné pro celé socialistické období, bez většího 
ohledu na vnitřní periodizaci. V úvodní kapitole, věnované ženské otázce 
v Československu, se autorka opírá o tradici měšťanského liberálního prou-
du v 19. století. Bez ohledu na zploštění celého problému, které je vzhledem 
k datu sepsání textu pochopitelné, se jeví jako nejpřínosnější předkládané 
paralely s německým ženským hnutím. Je nutno kriticky připomenout, že 
pro českého čtenáře, který nemá vlastní zkušenost s životem v Německu 
jako autorka samotná (s. 14), jsou sice tyto informace podnětné, ale těžko 
vstřebatelné, jelikož Alena Wagnerová zůstala často u pouhého konstato-
vání rozdílů bez vysvětlení jejich hlubších historických důvodů. To ostatně 
platí pro celou předloženou práci. Navazující, asi desetistránková kapitola, 
zaměřená na právní postavení žen v Československu po roce 1948, klade 
důraz na rodinné a pracovní právo. Velmi cennými jsou autorčiny vlastní 
rozbory právních norem z hlediska konstruktů feminity, jde však o analýzy 
nepříliš hluboké a bylo by užitečné je dále rozvést. 

Ucelenějším dojmem působí kapitoly o ženách v zaměstnání a ženách 
v rodině a manželství, které jsou ostatně jádrem původní práce z roku 1974. 
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V souvislosti s tématem ženy v zaměstnání přichází autorka s některými 
velice moderními genderovými konstrukcemi zaměstnaneckých vazeb 
v moderním významu. Slabinou důrazu na prameny statistické povahy je 
přílišná teoretičnost textu. Autorka pracuje zejména s průzkumy veřejného 
mínění z let 1961 a 1972, ovšem nepodniká hlubší expertízy dobového 
pracovního a akademického diskurzu. K některým interpretacím je třeba 
se stavět kriticky i vzhledem k tomu, že již máme k dispozici přehledové 
publikace.1 Čtvrtá kapitola se zabývá ženou v rodině a manželství a věnuje 
se konkrétně otázkám změn v organizaci a struktuře rodiny, manželství, 
mladých manželství, zaměstnanosti matek, veřejných zařízení pro děti, 
domácnosti a možností překonat konflikty mezi ekonomickou a biolo-
gickou funkcí ženy. U této kapitoly v úvodu překvapí konstatování, že 
v socialistických zemích probíhal vývoj od patriarchální rodiny k rodině 
demokratické a partnerské rychleji než v zemích západních (s. 100). Toto 
tvrzení autorka neopírá o dostatečný výzkum a troufám si tvrdit, že na něj 
si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Nastínění tezí, například 
o rozdílu mezi otcovskou rolí v Československu a západním Německu, 
vychází opět spíše ze subjektivního pohledu, bez důrazu na možné rozdíly 
u různých sociálních vrstev apod. V souvislosti se sňatečností si autorka 
všímá odlišností mezi socialistickými a kapitalistickými státy, nezabývá se 
však hlouběji otázkou vztahu obyvatel k systému (s. 116–117). Analýza 
by měla zahrnout větší vzorek, a nikoliv jediného reprezentanta z každého 
bloku. Poslední kapitola první části je zaměřena obecně na interrupci, při-
čemž se dotýká i dílčích otázek v podobě antikoncepce či legalizace potratu. 

Druhá polovina knihy zahrnuje původně novinové texty a eseje 
z období let 1986–2017. Zaměříme-li se na kapitolu věnovanou druhému 
ženskému hnutí v západním Německu v letech 1968–1990, můžeme kon-
statovat, že se Alena Wagnerová snaží vysvětlit rozdíly mezi německým 
a československým ženským hnutí na základě vybraných legislativních opat-
ření. Základním problémem je zde hledání odpovědi na otázku proměny 
společenského postavení žen a nízké míry jejich participace na politickém 
životě. Autorka poukazuje na koncept rozdílnosti, spojený se západním 
feministickým myšlením, a stejnosti, příznačný pro socialistické prostředí. 
Autorka nesouhlasí zcela bez výhrad s rozlišováním genderové (sociální) 
kategorie a biologicky daného pohlaví, aplikovaným v současné americké 
a americkým myšlením ovlivněné mainstreamové produkci (s. 196). 

Kapitola věnovaná reálné rovnoprávnosti v Československu, sepsaná 
původně roku 1986, pak představuje spíše filozoficko-psychologický esej 
a současně dokumentuje autorčin posun od myšlení reprezentovaného 
hlavním textem z roku 1974. Alena Wagnerová zavádí pojem „marxis-

1 R á k o s n í k ,  Jakub –  Š u s t r o v á ,  Radka: Rodina v zájmu státu. Populační 
růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989. Praha 2016.
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tický model ženské emancipace“ (s. 200), aniž jej však uspokojivě definuje. 
Poukazuje na proměnu (genderových) vztahů za minulého režimu a mluví 
o slábnoucím diskurzu o mužích jako nositelích moci, s výjimkou jejich 
pozic v komunistickém aparátu. Tím zdůvodňuje své tvrzení, že ženám 
ze socialistických zemí byly cizí feministické postuláty. K němu, stejně 
jako ke konstatování, že oddělení veřejné sféry od sféry soukromé se 
v Československu ne uplatnilo v takové míře jako v západních zemích 
(s. 205), se stavím kriticky. Autorka při promýšlení problému maskulinizace 
politiky pracuje s termínem „odcizení“, kterým rozumí formalizované jed-
nání a chování odpovídající „mužskému“ stylu myšlení, vytěsňujícímu ženy 
mimo politické struktury (s. 209–210). Modifikovanou podobu termínu 
(„kůra odcizení“) používá ve stejném významu v eseji o ženách-chartist-
kách z roku 1991. Tento pojem, spojený s vládnoucím establishmentem, 
staví do opozice k reálné činnosti disidentek a jejich důležitému, ale často 
méně viditelnému přínosu k chartistickému hnutí. Jejich aktivity zastře-
šuje pojem ženské pracovní vybavení (Arbeitsvermögen) čili sklon žen 
vykonávat sociálně zaměřené činnosti (s. 215–216). V této stati z raných 
devadesátých let se i ona dopouští stereotypizace ve smyslu rozdělení „při-
rozených“ společenských rolí. Současně se vrací k rozdílnému postavení 
žen v socialistických a západních státech. V prvním případě konstatuje, že 
se ženy nevymezovaly vůči mužům, ale vládnoucí straně. Jejich specifi-
kum podle autorky spočívá v tom, že svoji mateřskou roli samy nevnímaly 
jako nespravedlnost, nýbrž jako záchranu před šikanou ze strany režimu 
(s. 218). V textu z roku 1995 je znatelný posun ke genderovým postulátům 
v dnešním pojetí. Alena Wagnerová se vrací k úpadku mužské veřejné role. 
Dává jej tentokrát do souvislosti se ztrátou volné hospodářské soutěže, 
která v důsledku nepostihla tolik sociální roli žen-matek jako „statusovou 
pozici“ mužů (s. 226). Tato myšlenka se jeví jako značně podnětná, ale 
ke generalizaci dosud nejsou k dispozici podklady. Je otázka, zda se 
ženy v socialistických zemích necítily být tolik utlačovány muži jako ženy 
na Západě, jak autorka tvrdí, a zda mezi ženami a muži panoval větší pocit 
solidarity (s. 228). Alena Wagnerová v tomto motivu vidí důvod absence 
vzniku feministického ženské hnutí v socialistických státech, a srozumi-
telněji tak definuje socialistický model emancipace žen, jímž operovala 
v úvodu publikace. Nebere však v potaz méně viditelné vlastnosti režimu, 
ke kterým se expertízy budou muset teprve vyslovit. 

Sumarizační funkci plní stať Jiřiny Šiklové věnovaná změnám posta-
vení českých žen po roce 1989. Autorka se v ní zamýšlí rovněž nad absencí 
svébytného pojetí feminismu v postsocialistických zemích. Poukazuje také 
na zajímavý jev: ženy se angažují zejména ve vyhrocených situacích (char-
tistické hnutí, rok 1989), ovšem velice rychle ztrácejí své vydobyté pozice. 
Přichází zde s generačním modelem, kterým vysvětluje postoj současné starší, 
středně staré a mladé generace žen k jejich participaci v politické rovině 
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vzhledem k tomu, jaké mají možnosti společenského uplatnění. Závěrečná 
kapitola Aleny Wagnerové z roku 2012 opakuje výše naznačené teze s cílem 
postihnout základní charakteristiky centralistického modelu emancipace. 

Autorka-socioložka využila vzhledem k absenci ucelených prací 
v sedmdesátých letech zejména oborová periodika, tedy Sociologický ča-
sopis, Statistiku, Demografii, dále Zprávy státní populační komise a statistické 
prameny, a doplnila je empirickými výzkumy z let 1959–1972. Archivní 
výzkum proveden nebyl a o výraznějších zpětných opravách původního 
textu autorka neuvažovala. Co však mohlo být reflektováno o poznání více, 
je dobový společenský diskurz, například denní tisk. 

Za značný přínos této publikace považuji podnět k otevření diskuse 
o tom, zda existoval specifický model ženské emancipace v éře socialis-
mu. Současně musím nesouhlasit s tvrzením, že české ženy měly tradičně 
vyšší podíl na kulturním a veřejném životě než ženy na Západě (s. 245). 
Rozdíly by bylo třeba hledat spíše v souvislosti s etablováním moderních 
národních států (Hrochovy a Gellnerovy práce) s ohledem na genderová 
specifika jejich vzniku. Z pohledu moderní gender history je však dobré 
se na publikaci dívat poněkud jinýma očima. Domnívám se, že hlavní 
záměr vydání publikace, tedy dokázat, že i v socialistickém bloku byl 
dán základ ke svébytné a přínosné produkci k dějinám žen, byl naplněn. 
Těžko však můžeme srovnávat podmínky současné sociologické nebo 
historické práce s možnostmi poloviny sedmdesátých let. Je zřejmé, že 
Alena Wagnerová nabízí namísto feminismu dlouhodobě precizovanou 
definici socialistického pohledu na ženskou otázku. Ve své knize si všímá 
moderních témat, jako emancipace dítěte, a podává řadu informací z oblasti 
současných men’s studies. Přestože se autorka vůči moderním genderovým 
metodám sama kriticky vymezuje, přichází s řadou podnětných myšlenek, 
které bychom mohli označit za součást dnešních genderových učebnic 
(například druhořadost ženského pohlaví, malá reputace feminizovaných 
povolání, důsledky rozdílné výchovy chlapců a dívek). Současně je třeba 
ocenit otevření debaty o patriarchální struktuře komunistické strany, k níž 
se současná produkce teprve propracovává.2 Hana Krutílková 

*

2 Viz například N e č a s o v á ,  Denisa: Buduj vlast – posílíš mír! Brno 2011.

Petr Z í d e k :  Utajená láska prezi-
denta Masaryka. Oldra Sedlmayerová 
(1884–1954) 
Praha, Euromedia Group – Knižní klub 2017, 
392 s., ISBN 978-80-242-5867-6

Historik a novinář Petr Zídek (* 1971) 
prokázal smysl pro postižení subtilního 
světa žen pohybujících se ve stínu „pánů 
světa“ nejednou již dříve, zejména pak 

v knize Po boku. Třiatřicet manželek našich 
premiérů (1918–2012), která vyšla v Praze 
roku 2012. Spisovatelka Oldra Sedlmaye-
rová by dnes bez něj zřejmě byla již bez-
nadějně zapomenuta – její dílo se ostatně 
netěšilo mimořádnému ohlasu a zájmu ani 
v době svého vzniku. Autorka několika ti-
tulů dětské literatury, poetických říkanek 
i drobné literatury vzpomínkové či oslavné 
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poutá pozornost hlavně díky blízkosti pre-
zidentu Tomáši G. Masarykovi, jíž se po ne-
dlouhou dobu (v letech 1928–1934) těšila. 
Tato žena nemusí být každému čtenáři sym-
patická, ale její příběh v sobě rozechvívá 
hluboce lidské motivy, jakkoli místy diso-
nantní. Symbolické je setkání, jež inicio valo 
sblížení obou osob. Odehrálo se nepříliš 
šťastným způsobem. Při neplánované za-
stávce prezidenta v Rosicích v roce 1928 
mu Oldra Sedlmayerová předala květinu 
a pokusila se mu políbit ruku (s. 120–121). 
Na to demokrat Masaryk reagoval nevrle. 
Dojatý jejím omluvným dopisem ji však 
poté pozval do Lán…

Kniha stopuje životní běh Oldřišky 
Veroniky Michálkové, jíž zpočátku čekal 
trudný úděl nemanželského dítěte (jejím 
biologickým otcem byl herec Karel Želen-
ský). Ani sňatek s železničním zaměstnan-
cem Janem Sedlmayerem jí nepřinesl klid 
a pohodu – manžel neměl pochopení pro 
její ambice, přesahující obzor maloměsta. 
Petr Zídek se probírá literárním dílem Ol-
dry Sedlmayerové a nijak je neidealizuje. 
V mnoha směrech objevné jsou jeho sondy 
do spolkového a literárního světa, v němž se 
Oldra Sedlmayerová pohybovala. Plasticky 
jsou vylíčeny její kontakty se sokolským 
hnutím, pozdější dění v Ženské národ-
ní radě i pnutí v Křesťanském sdružení 
mladých žen (Young Women’s Christian 
Association – YWCA), do něhož nešťastně 
zasáhla, a čtenář nahlédne také do salonu 
spisovatelky Růženy Svobodové. Tam Ol-
dra Sedlmayerová poznala další mimořád-
né osobnosti, jež ctila – literárního kritika 
Františka X. Šaldu, s nímž si pravidelně do-
pisovala, a historika a muzikologa Zdeňka 
Nejedlého, se kterým později spolupraco-
vala při připomínce osobnosti Charlotty G. 
Masarykové.

S Oldrou Sedlmayerovou zavítá-
me ovšem především mezi realisty. Již 
v roce 1912 se stala členkou výkonného 
výboru strany a na stranických schůzích 
se setkávala s Tomášem G. Masarykem, 
který tenkrát glosoval její agilnost a všudy-
přítomnost s ironickým nadhledem: „Když 
máte ten režijní lístek!  “ (s. 43). Nepřekva-
pí, že Oldra Sedlmayerová se v roce 1925 
horlivě zapojila do dalšího masarykovské-
ho politického projektu – utvoření Národní 

strany práce, jež ovšem nezískala význam-
nější vliv. V podstatě jen epizodní byla 
pub licistická spolupráce mezi spisovatelkou 
a prezidentem. Oldra Sedlmayerová měla 
„přeslohovávat  “ Masarykovy články, uve-
řejňované posléze pod šifrou v tisku v le-
tech 1928–1929. V téže době uvažovali také 
o literární spolupráci. Ze společných úvah 
vznikl nakonec jen nedokončený veršovaný 
román Marie, reflektující problém vztahu 
mezi mužem a ženou.

To, co je na Zídkově knize asi nej-
cennější, je skutečnost, že nabízí nový 
a nezvyklý pohled na prvního prezidenta 
Republiky československé. „Pokud nahlédne-
me na Masaryka prostřednictvím jeho vztahu 
s Oldrou, nespatříme bronzový monument, ale 
starého, avšak stále vitálního muže z masa 
a kostí. Muže zoufale hledajícího cestu z osa-
mění a izolovanosti, v nichž ho uvěznila jeho 
funkce a puritánská rodina. Muže proslulého 
svou zdrženlivostí, jímž však cloumá vášeň 
tak silně, že je tím sám překvapen a vyveden 
z míry. Muže, jenž je nucen v soukromí re-
vidovat mnohé své názory, zejména ty, které 
se týkají jím hlásané celoživotní monogamie,“ 
uvádí Petr Zídek (s. 10). „Nemám svého 
domova, jak jiní občané,“ posteskl si Tomáš 
G. Masaryk Oldře Sedlmayerové v dopise 
z 25. květ na 1929 (s. 197). 

Publikace, vybavená seznamem použi-
tých pramenů a literatury, jmenným rejstří-
kem a bohatou obrazovou přílohou, nabízí 
velmi živý a citlivě prokreslený Masarykův 
portrét, reflektující jeho vnitřní emotivní 
svět. Nijak skandálně pak nepůsobí ani zná-
mý Masarykův erotikou jiskřící dopis Oldře 
Sedlmayerové ze srpna 1931 (s. 184n), kte-
rý byl důvodem, proč dlouhou dobu zů-
stávala část jejich vzájemné korespondence 
uzavřena. Autorovi můžeme k jeho význam-
nému publikačnímu výkonu poblahopřát. 
Kniha si jistě získá četné příznivce mezi 
historiky i uvnitř širší obce zájemců o mo-
derní dějiny. Třeba někdo z nich stejně jako 
autor knihy pocítí chuť projít se z Pražského 
hradu do hotelu Esplanade ve Washingto-
nově ulici a nahlédnout s někým blízkým 
do historického apartmá, v němž se možná 
kdysi scházel prezident se svou „utajenou 
láskou“. A odtud se vydá k vile Čapkových, 
kde se konala setkání pátečníků…

Jiří Křesťan
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Jaroslav V o s t r ý  –  Zuzana S í -
l o v á  –  Pavel B á r  (edd.): Diva-
delním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka 
na Vinohradech
Praha, KANT – Karel Kerlický pro AMU 
2016, 312 s., ISBN 978-80-7437-215-5

Jméno Jiřího Frejky je v širším po-
vědomí primárně spjato s československou 
avantgardou. Tohoto divadelníka však ne-
lze zařadit pouze do jedné skupiny. Vývoj 
a rozmanitost Frejkova života ovlivňovaly 
jeho tvorbu až do nešťastného a předčas-
ného konce. Kolektiv autorů se v uvedené 
publikaci věnuje době, kterou Jiří Frejka 
strávil jako ředitel a režisér Městského diva-
dla na Královských Vinohradech. Pojedná-
vá primárně o letech 1945–1950, dotýká se 
však i jeho avantgardní umělecké minulosti 
a závěrečné životní etapy v Karlínském di-
vadle. Kniha volně navazuje na publikaci 
z roku 2014 Frejkovy Schovávané na scho-
dech. Poezie a politika, která se však více 
věnovala jeho tragickému osudu.

Vzhledem k tomu, že jde o soubor stu-
dií, je přirozené, že každý z autorů pojímá 
svůj příspěvek osobitě a odlišně ve vztahu 
k ostatním. Přes různorodost statí působí kni-
ha relativně vyrovnaně. Výjimku dle mého 
názoru představuje hned první text Jaro-
slava Vostrého, nesoucí název „Jiří Frejka 
a divadelní revoluce: utopie a realita“. Má 
podobu abstraktního zamyšlení nad Frejkou 
dramatikem, vyznívá příliš neurčitě a místy 
nesrozumitelně. Informační přínos této stati 
je bohužel snížen nadužíváním květnatých 
slovních spojení, významově ne vždy zcela 
jasných. 

Další studie uvádí čtenáře do obecné-
ho divadelně-kulturního kontextu Česko-
slovenska po druhé světové válce. Stručně 
shrnuje nejdůležitější změny, které přinesl 
košický program a navazující události. Stať 
předkládá důležité informace vztahující se 
k životní etapě Jiřího Frejky za jeho vino-
hradského působení, počínaje Frejkovým 
odchodem z Národního divadla na vedoucí 
pozici v Městském divadle na Královských 
Vinohradech a konče jeho nedobrovolným 
odchodem. Autorka podává například pře-
hled jeho režisérských podniků, připomí-
ná jej jako děkana dramatického oddělení 
na Akademii výtvarných umění a poukazuje 
na jeho konflikt ohledně pravomocí a po-

zice divadelního ředitele s Ladislavem Pič-
manem, zastupujícím magistrátní divadelní 
komisi. V závěru jsou analyzovány okolnosti 
Frejkova nedobrovolného odchodu z diva-
dla v roce 1950. Lze jen litovat, že uvede-
ná studie nebyla zařazena do úvodu celé 
publikace.

Třetí stať, jejímž autorem je Pavel 
Bár, přináší výčet Frejkových inscenací 
v Městském divadle na Královských Vi-
nohradech. Jsou seřazeny chronologicky, 
s patřičným osvětlením jejich vzniku a za-
řazením do kontextu. Následující studie Ji-
řího Šípka je velice zajímavou a osvěžující 
částí celé publikace. Autor využil dostupná 
fakta a s částečným využitím psychologie 
sestavil kvalitní portrét Jiřího Frejky. Jeho 
příspěvek je velmi užitečný pro pochopení 
Frejkova jednání. To povětšinou směřovalo 
k nalezení osobní i umělecké rovnováhy. 
Autor postihuje jeho základní charakterové 
rysy, jakými byly důraz na řád, rozum, vůli 
a naproti tomu citlivost, zranitelnost a utí-
kání se do snového světa. Osvětluje také 
Frejkovo přirozené chování, neschopnost 
taktizování i určitou křehkost. 

Pátá studie, jejíž autorkou je Petra 
Honsová, představuje umělecký soubor 
Městského divadla na Královských Vino-
hradech mezi lety 1945 a 1950. Autorka 
předkládá čtenáři přehled jeho nejvýznam-
nějších členů. Vyzdvihuje výrazné postavy 
této éry, většině z nich věnuje krátké pojed-
nání a zajímavě ho doplňuje recenzemi her, 
na jejichž realizaci se daný umělec podílel.

Následující stať Kláry Novotné, věno-
vanou českým premiérám za doby Frejkova 
vinohradského působení, považuji za nej-
lépe vystavěnou partii celé knihy. V jed-
notlivých podkapitolách autorka seznamuje 
čtenáře s konkrétními režijními podniky, 
počínaje poválečnými premiérami. Upo-
zorňuje, že na rozdíl od jiných divadel 
byla tehdejší Frejkova scéna alespoň zčásti 
orientována frankofonně, neboť Jiří Frejka 
spolupracoval s Karlem Krausem, význam-
ným českým dramaturgem, literárním teo-
retikem a překladatelem právě z francouz-
štiny. Zároveň však podotýká, že stěžejním 
repertoárem byly české (a po převratu) 
sovětské hry. 

Poslední studie je věnována Bohuši 
Stejskalovi, který pracoval v blízkosti Jiří-
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ho Frejky jako vedoucí Komorního divadla. 
Hana Nováková pojednává o životě tohoto 
divadelníka, k němuž osud také nebyl příliš 
přívětivý. Stejskal byl ředitelem vinohradské-
ho divadla před Frejkou a jeho následující 
umělecké působení bylo negativně pozna-
menáno častým odvoláváním z vedoucích 
funkcí. Prošel několika divadly, ale nikde 
nemohl své plány a ambice naplno realizovat.

Publikaci uzavírá přehled repertoáru 
Městských divadel pražských v éře Jiřího 
Frejky v letech 1945–1950. Chronologicky 
jsou zde uvedeny veškeré hry, které byly 
v obou divadlech (tedy v Městském divadle 
na Královských Vinohradech a Komorním 
divadle) uvedeny v daném časovém rozme-
zí. Nechybějí ani údaje o počtu odehraných 
repríz a spolupracovnících, kteří se na insce-
nacích podíleli. 

Kolektiv autorů si zvolil za cíl zpra-
covat biografii Jiřího Frejky s konkrétním 
časovým vymezením, a to mezi lety 1945 
a 1950. Frejkovým životem se tento (téměř 
totožný) tým zabýval již ve své předchozí 
knize. Tématu by podle mého mínění více 
prospělo monografické zpracování či ales-
poň využití jednotné koncepce jednotlivých 
statí. Je samozřejmé, že například text vě-
novaný přehledu Frejkových režijních pod-
niků nemůže být strukturován stejně jako 
studie shrnující jeho umělecký život, nicmé-
ně kompaktnější uchopení daného tématu 
by bylo jen ku prospěchu věci. Pozitivně 
však hodnotím šíři záběru. Publikace se 
nezaměřuje jednostranně na kusý přehled 
či rozbor Frejkových uměleckých počinů 
a ředitelských úspěchů či neúspěchů, ale 
dává čtenáři prostor nahlédnout na osob-
nost Jiřího Frejky v její komplexnosti a po-
chopit jeho životní dráhu.  Kateřina Audy

Petr K o p a l  et al.: Film a dějiny V. 
Perestrojka/přestavba
Praha, Václav Žák – Casablanca – Ústav 
pro studium totalitních režimů 2016, 348 s., 
ISNB 978-80-87292-33-4 (Václav Žák – 
Casablanca), ISBN 978-80-87912-51-5 
(Ústav pro studium totalitních režimů)

Filmová kultura ve druhé polovině 
osmdesátých let, tedy v období přestavby, 
patří u nás k neprobádaným tématům. Ale-
spoň částečně se tuto mezeru snaží zaplnit 

kolektivní monografie z cyklu Film a dějiny. 
Pro autory je klíčová otázka, zda v Českoslo-
vensku probíhaly v oblasti filmu a televize 
obdobné procesy jako v kinematografii so-
větské. Publikace je rozčleněna do dvou hlav-
ních částí. První z nich pojednává o přestavbě 
ve východoevropské, respektive sovětské ki-
nematografii a druhá reflektuje přestavbu 
v československé kinematografii a televizi. 
Monografii otevírají dvě stati Petra Kopala. 
V první esejistickou formou stručně nastiňuje 
přestavbu v oblasti filmu a celkovou atmosfé-
ru druhé poloviny osmdesátých let, zatímco 
ve druhé se zamýšlí nad možnostmi výzkumu 
propagandy jako vztahu filmu a dějin. Úvod 
doplňuje svým textem Libor Svoboda, který 
podrobně líčí přestavbu v Sovětském svazu 
a Československu a prezentuje přehled do-
savadní literatury k tématu. 

První část otevírá svojí kapitolou Ka-
mila Dolotina. Mapuje změny, které pro-
bíhaly na cestě přechodu od znárodněné 
kinematografie k tržní ekonomice a po-
kouší se zodpovědět otázku, co přestavba 
znamenala pro sovětský film a zda právě 
ona změnila podobu sovětské kinemato-
grafie. Přední osobností sovětské filmové 
perestrojky byl režisér Elem Klimov. Právě 
jeho působení ve funkci předsedy Svazu 
sovětských filmových pracovníků mapuje 
Tomáš Hála. Stěžejními tématy jsou uvol-
ňování tzv. trezorových filmů do distribuce, 
prosazení autorského práva filmařů k jejich 
dílu a reorganizace Všesvazového státního 
filmového institutu. Stranou nezůstal ani 
ohlas Klimovova působení v zahraničí. Prv-
ní část uzavírá kapitola Martina Štolla, která 
se zabývá dokumentaristikou druhé polo-
viny osmdesátých let a její rolí při nastolo-
vání nových témat a uplatňování kritického 
pohledu na politickou situaci.

Druhá část je tematicky rozdělena 
do dvou oddílů, věnujících se přestavbě 
v oblasti jednak filmu, jednak televize. Jan 
Jaroš se ve své přehledové kapitole zamě-
řené na poměry v československém filmu 
dané doby zamýšlí nad tím, zda se přestav-
ba v československém filmovém prostředí 
uskutečnila, nebo šlo jen o její verbální 
schvalování ze strany komunistických funk-
cionářů, bez podstatných reálných dopadů. 
Jaromír Blažejovský se následně zabývá 
rozborem snímků Náhodou je príma! a Jen 
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o rodinných záležitostech jako reprezentantů 
kritického pohledu na padesátá léta. Vy-
chází při tom z předpokladu, že v období 
perestrojky došlo k soupeření dvou stranic-
kých linií – leninské a stalinské (ta byla opět 
podrobena kritice). S tím souvisela také 
filmová reflexe deformací a chyb režimu 
ze stranických pozic. K analýze jsou hojně 
využity materiály z barrandovského archivu 
a dobové recenze. V následující kapitole 
Luboš Ptáček analyzuje filmy s alegorický-
mi prvky Šašek a královna, Vážení přátelé, 
ano a Nemocný bílý slon z druhé poloviny 
osmdesátých let a srovnává je s klasickými 
filmovými alegoriemi Sedmikrásky a Pokání. 
Zamýšlí se nad tím, proč československé 
filmy tohoto typu z období přestavby ne-
dosáhly takového úspěchu jako poslední 
dva jmenované snímky, přičemž předklá-
dá hypotézu, že jejich neúspěch nebyl dán 
jen neaktuálností, ale hlavně konvenčností 
filmového stylu a způsobu narace. Další ka-
pitoly se věnují oblasti televizního vysílání. 
Daniel Růžička se zamýšlí v obecné rovině 

nad rolí československé televize v tomto 
období a nad tím, jak se v ní odrazila pře-
stavba. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány 
seriálové tvorbě. Petr Bednařík analyzuje 
české seriály (s výjimkou tvorby pro děti) 
daného období, se zaměřením na to, zda 
jsou v nich přítomny prvky kritiky z po-
zic přestavby. Jde o vskutku podrobný 
přehled, v němž jsou seriály rozděleny 
do několika skupin s jasným a logickým 
vymezením. Poslední text přináší pečlivou 
diskurzivní analýzu normalizačních seriálů 
v le tech 1980–1988. Jeho autor Jaroslav 
Pinkas srovnává seriály Okres na severu 
a Druhý dech, všímá si způsobů prezentace 
hlavních postav, konfliktů, jazyka, ideologie 
a zobrazení politických procesů.

Jak bylo řečeno v úvodu, publikace 
se zabývá prakticky opomíjeným tématem. 
Formou historických sond přináší alespoň 
částečný pohled na toto sice krátké, nicmé-
ně velmi zajímavé období komunistického 
režimu a zároveň zavdává podnět k diskusi 
a dalšímu bádání. Jana Koželová
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Regionalia

Dagmar D o b š o v i č o v á  P i n t í ř o v á :  Žítkovské bohyně. 
Lidová magie na Moravských Kopanicích
Brno, Masarykova univerzita 2016, 138 s., ISBN 978-80-8158-1

Recenzovaná kniha etnoložky Dagmar Dobšovičové Pintířové přibli-
žuje, a to přímo z autorčiny autopsie, fenomén lidové magie na Moravských 
Kopanicích, respektive instituci tzv. žítkovských bohyň, proslulých kdysi 
svým „uměním“ nejen v širokém okolí Bílých Karpat. V současnosti, kdy je 
tato kapitola lidové kultury již definitivně uzavřena, je ona instituce bohužel 
zprofanovaná parazitující publicistikou a beletristikou, které o lidové magii 
v podobě „bohyň“ na kopanicích podávají zkreslující, z kontextu vytrženou 
a navíc nepříliš etickou zprávu. Autorka byla vlastně jediným školeným 
etnografem, který lidovou magii na kopanicích zkoumal přímo v terénu, 
navíc formou zúčastněného pozorování. Všichni ti, kteří o „bohyních“ 
psali před ní, přestože žili a popisovali stav lidové magie v této oblasti 
v dobách, kdy se dalo hovořit o jejím vrcholu, měli informace většinou 
z doslechu, zprostředkované, byť netvrdíme, že byly nepřesné. Autorka 
naopak zachytila svět lidové magie na Moravských Kopanicích v poslední 
možné chvíli, těsně před tím, než se smrtí posledních dvou autentických 
„bohyň“ celá kapitola, o níž vlastně ani nevíme, jak byla dlouhá, uzavřela. 
S posledními dvěma zástupkyněmi tohoto (v podstatě) řemesla se sblížila 
ve chvíli, kdy jejich „starý svět“ dožíval, a to nejen ve své duchovní sféře 
a sepětí s tradicí, ale i v oblasti praktického života a hospodaření. Spolu 
s jejich zaříkáváním a věštbami definitivně zanikl i život starých kopanic…

Své poznatky z terénního výzkumu mohla Dagmar Dobšovičová 
Pintířová srovnat se záznamy těch, kteří se touto problematikou zabývali 
před ní, vesměs sto a více let starými. Ať již to byli etnografové, znající 
činnost bohyní z doslechu (František Bartoš, Lubor Niederle), ať již ti, kteří 
během svého působení na kopanicích nekompromisně bojovali s jejich 
praktikami, považovanými za tmářství, podvod či snad dávné pohanské 
přežitky. Nejvýznamnějším z nich byl hrozenkovských farář Josef Hofer, 
který sám ovšem nebyl žádný zarytý katolický konzervativec, ba naopak. 
Byl to ostatně on, kdo přispěl k pádu konzervativního moravského met-
ropolity Theodora Kohna. Josef Hofer již před první válkou sympatizoval 
s katolickou modernou a po válce přestoupil k československé církvi. 
Ovšem jako kněz se s praktikami bohyň v žádném případě nemohl zto-
tožnit, byť se jejich zaříkávání stokrát odvolávala na Pannu Marii či svaté 
jméno Ježíše, bohyně používaly svěcenou vodu apod. Josef Hofer tedy 
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zásadním způsobem popsal praktiky žítkovských bohyň, aniž by tušil, že 
je tak vlastně ještě více zpopularizuje, a autorka i díky jeho „boji“ mohla 
poukázat na posuny v magických praktikách a zaříkávání svých respon-
dentek, posledních v řadě. Její práce je cenná nejen tím, že přináší auten-
tický záznam praktik „bohyň“ a zaříkávání. Důležitá je i tím, že zachycuje 
pozoruhodně věkově i vzdělanostně širokou „klientelu“ bohyň, recentní 
(v době autorčina výzkumu) síť těch, kteří bohyním (respektive pouze té 
úspěšnější z nich) zajišťovali „zákazníky“ a jinak jim pomáhali, i rodinné 
a hospodářské zakotvení „bohyň“ a jejich sepětí s životem na kopanicích. 

Autorka se ovšem nenechala unést pouze svými pocity. To by pro et-
nologické dílo byl stěží dostatečný podklad. K práci přistoupila velmi dobře 
teoreticky připravená. Znala pochopitelně všechny publikace zabývající se 
tímto problémem i příbuznými tématy v rámci české či slovenské etnografie 
i jiných oborů, byla ale vybavena i znalostí teoretických a metodologic-
kých prací světové etnologie a dokázala praktiky „bohyní“ v teoretických 
kapitolách také zevrubně analyzovat, zasadit do širších kontextů a – jejími 
slovy – „nepohlížet na tyto projevy jako na vzácná rezidua minulosti, ale brát 
je jako jedinečné projevy vykazující nepřetržitou historickou kontinuitu až 
do současnosti“.

Summa summarum, práci Dagmar Dobšovičové Pintířové vysoce ce-
ním. A to tím spíše, že její autorka je vlastně první a zároveň i poslední, kdo 
dokázal hlouběji, doslova v hodině dvanácté, proniknout do duchovního 
světa žítkovských „bohyň“, ovlivněného staletou tradicí, a vlastně i do ducha 
celého regionu. Její kniha tedy je a i do budoucna zůstane zcela ojedinělým 
svědectvím zaniklého světa magie na Moravských Kopanicích. Bezesporu 
o ní lze hovořit jako o ozdobě brněnské univerzitní etnologické produkce.

Václav Štěpánek

*

Karel M l a t e č e k  et al.: Vyškov. 
Dějiny města 
Vyškov, Město Vyškov 2016, 938 s., ISBN 
978-80-906656-0-6

Rozsáhlou publikaci o dějinách Vyš-
kova zahajuje kapitola Karla Mlatečka, která 
v úvodu čtenářům město Vyškov představu-
je. Tato vstupní část se snaží město náležitě 
charakterizovat a lokalizovat, stručně pojed-
nává o nejstarší historii, věnuje se vývoji 
názvu města, správě, významu Vyškova jako 
správního centra, vývoji počtu obyvatel atd. 
Autor a hlavní redaktor v jedné osobě tak 
uvádí zájemce o historii Vyškova do cel-
kové problematiky a teprve v dalších ka-
pitolách se odborníci věnují jednotlivým 
etapám a oblastem dějin města.

Dalibor Všianský se v první kapito-
le zaměřuje na geologický vývoj a Marie 
Cechmeistrová ozřejmuje přírodní pod-
mínky dané lokality. Pravěk a středověk 
v archeologických nálezech osvětluje ve své 
stejnojmenné stati Blanka Mikulková. Jme-
novaná autorka nejdříve podává historii 
archeologického bádaní ve Vyškově a ná-
sledně podrobně zhodnocuje archeologický 
výzkum v jednotlivých obdobích od paleo-
litu až do 17. století. 

Část výkladu, která již čerpá z archiv-
ních pramenů, zahajuje odborník na mo-
ravský středověk Libor Jan svou kapitolou 
s názvem „Vyškov ve 12. a 13. století“.  
Autor se věnuje nejasnostem v dataci první 
zmínky v listině biskupa Jindřicha Zdíka, 



379

R E G I O N A L I A

která není opatřena rokem vydání. Zmiňuje 
dřívější snahy o přesnější datování, které 
se ve svých výsledcích rozcházely, a sám se 
přiklání k roku 1141. V dalších částech statě 
se věnuje ostatním dochovaným listinám, 
které se Vyškova týkají, v širším lokálním, 
správním a historickém kontextu. Autor 
předpokládá existenci kvalitní rezidence 
z doby biskupa Bruna, kterou logicky si-
tuuje do míst pozdějšího biskupského 
hradu. Polemizuje tak s názorem Jiřího 
Doležela, jenž předpokládá, že celý Vyškov 
na konci šedesátých let 13. století ještě ne-
patřil olomouckému biskupství. Svůj výklad 
pak Libor Jan uzavírá tvrzením, že Vyškov 
sice neplnil roli administrativního přemys-
lovského centra, ale od doby biskupa Bruna 
jeho význam rostl. V samotném závěru pak 
připomíná překonanou tezi rytíře Dismase 
Josefa Ignáce Hoffera, že se ve Vyškově 
nacházelo vladařské sídlo Sáma Víšky.

Na třiatřiceti následujících stranách se 
Miroslav Plaček podrobně věnuje výhodné 
poloze středověkého Vyškova, osídlení kra-
jiny, stavbám hradů na Vyškovsku, staveb-
nímu vývoji města a jeho památkám. Autor 
nastiňuje rozpor mezi dosavadními výsled-
ky archeologického a historického bádaní, 
který pramení ze skutečnosti, že byl v centru 
města nalezen materiál až z 13. a 14. sto letí. 
Proto hledá předchůdce Vyškova, tedy star-
ší osadu mimo hranice města, a navrhuje jej 
spatřovat v obci Brňany. Podobné nejasnos-
ti z dávné minulosti Vyškova ovšem musejí 
osvětlit výsledky nových archeologických 
výzkumů. Autor se dále podrobně věnuje 
vývoji městského opevnění, zámku staré-
mu i novému, kostelům, světské městské 
zástavbě, synagoze a radnici. Hutné texty 
jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou 
v podobě historických map, plánů, vedut 
a dobových i současných fotografií.

Město v době 14. a 15. století předsta-
vuje v další kapitole Karel Mlateček. Také 
tento autor poukazuje v úvodu své statě 
na výhodnou polohu lokality, ležící na vý-
znamné obchodní cestě z Brna do Kromě-
říže a Olomouce, respektive na dálkové 
trase Vídeň–Krakov. Ta byla v dané době 
podmínkou rozvoje a prosperity místních 
obchodníků, ale i celého městečka a posléze 
města. Karel Mlateček uvádí, že o Vyškovu 
se hovoří jako městu přibližně od dvacátých 

let 14. století, ovšem stabilně je takto v pra-
menech označován až od roku 1376. Přes-
né datum povýšení na město není známé, 
ovšem tento právní akt měl velký význam 
pro další rozvoj Vyškova. Následně se autor 
věnuje stavbě hradu Melice a úpadku pus-
timěřského hradu, založení a ostudnému 
zániku ženského benediktinského kláštera 
v Pustiměři, lenním statkům a vyškovskému 
lennímu soudu. Zhoršující se ekonomickou 
situaci olomouckého biskupství pak popi-
suje právě na příkladu Vyškova, který byl 
jako majetek biskupství spolu s dalšími 
statky ve 14. století zastaven markraběti 
Joštovi. I když byl Vyškov posléze vrácen 
olomouckému biskupství, město bylo i na-
dále zatěžováno různými platy a zástavami. 
Zajímavá pasáž se týká jednání diecézní 
synody, které proběhlo v září 1413. Karel 
Mlateček uvádí podrobnosti z debat o způ-
sobilosti špatně či nemravně žijících kněží 
vykonávat duchovní správu a další peripetie 
s tím spojené. Dobu rozkvětu Vyškova pak 
ukončily husitské války. Výrazný posun 
v dějinách města ale znamenala výstavba 
hradeb a opevněné tvrze – hradu. Hos-
podářská obnova samotného města pak 
byla podpořena privilegiem z roku 1460. 
Všechny jeho náležitosti autor ozřejmuje 
a vysvětluje, stejně jako v případě dalších 
výsad, jejichž prostřednictvím olomoučtí 
biskupové podporovali ekonomický rozvoj 
svých měst. Celá kapitola obsáhle a přitom 
kompaktně seznamuje s poměry ve Vyškově 
v daném období.

Následující dvě kapitoly se samostatně 
věnují 16. a 17. století. Jan Štěpán účelně 
rozdělil text zaměřený na první století ra-
ného novověku do deseti tematických od-
dílů. Nejdříve pojednává o poloze a podobě 
města, jeho zobrazení na dobových mapách, 
císařské poštovní cestě mezi Vídní a Pol-
skem, návštěvách významných osobností 
a dvou vyškovských sněmech moravských 
zemských stavů. Posléze přechází k tématu 
biskupského zámku a zámecké zahrady, ale 
také zámeckého vězení pro kněze. Zde se 
autor pozastavuje u osudů vybraných pro-
vinilců z řad farářů. Následně přesunuje 
pozornost k městu uvnitř hradeb. Zmiňuje 
městský vodovod, radnici, školu a v nepo-
slední řadě farní chrám. V další podka-
pitole se Jan Štěpán věnuje vyškovskému  
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obyvatelstvu v 16. století. Na základě si-
rotčích odkazů se pokouší odhalit běžné 
i luxusní vybavení tehdejších domácností. 
Poté popisuje stavby a příbytky, jak majet-
ných na náměstí, tak chudších v uličkách, 
a také šlechticů. Následuje podkapitola 
o vyškovských předměstích, hrdelním prá-
vu, městských statcích, vojenských záleži-
tostech, jejich neblahých důsledcích apod. 
Samostatná podkapitola je věnována správě 
města. Autor v ní pojednává o vyškovských 
primátorech, purkmistrech, rychtářích, písa-
řích a dalších úřednících, rozebírá způsob 
správy i městský archiv. Součástí této části 
je i sfragistický rozbor městských pečetí 
z 16. století. Štěpánovu kapitolu pak uza-
vírají oddíly zaměřené na vyškovské cechy 
i zásobování biskupského dvora potravina-
mi z vyškovského panství a přehled pan-
ských úředníků i personálu vyškovského 
biskupského zámku.

Tomáš Parma charakterizuje na čtyřia-
čtyřiceti stranách situaci Vyškova v 17. sto-
letí. Nejdříve se věnuje výjimečnému man-
skému soudu z roku 1600, kterého se 
ve Vyškově zúčastnil nový biskup v osobě 
kardinála Františka z Dietrichsteina, a poté 
pojednává o sněmu v roce 1605, jenž ře-
šil otázku daní a obrany země proti Tur-
kům. Dále autor popisuje podobu Vyškova 
na počátku 17. století a přestavbu radnice, 
věnuje se případu kněze Mikuláše Sarkan-
dera, představuje Vyškov jako centrum 
biskupského panství, seznamuje čtenáře 
s privilegiem biskupa Dietrichsteina z ro-
ku 1613 i s pronájmem biskupských statků 
v roce 1617 a pojednává o náboženských 
poměrech v dané době. V dalších podkapi-
tolách pečlivě rozebírá události týkající se 
založení kapucínského kláštera, ozřejmuje 
situaci ve Vyškově v období stavovského 
povstání a v době třicetileté války. Pokraču-
je popisem první fáze obnovy města a císař-
ské návštěvy v roce 1670, přibližuje úpravu 
zámecké zahrady i stavbu nového zámku 
a charakterizuje život ve městě na sklonku 
17. století. Závěr kapitoly je věnován dě-
kanskému kostelu a kapli sv. Otilie. Tomáš 
Parma dokázal svou kapitolu zpracovat 
s erudicí odborníka a s patřičným nadhle-
dem a odstupem.

Tomáš Baletka přibližuje „Tři drob-
nosti z dějin města v 17. století“. První se 

týká vyškovských katů a hrdelního práva. 
Na základě příslušných položek ve sta-
rých městských účtech se autor pokouší lo-
kalizovat katův příbytek a šatlavu. V průbě-
hu let údajů přibývalo a obraz vyškovských 
městských katů tedy postupně získává pev-
nější kontury, například v popisech jednot-
livých popravčích úkonů a trestních přípa-
dů. V další pasáži se Tomáš Baletka věnuje 
hospodářským dějinám města a upozorňuje 
například na důležitost zřízení mincovny, 
ale také na rozvoj cechů a řemesel. Poslední 
Baletkovou drobností je popis vyškovských 
šlechtických nemovitostí.

Období let 1700–1850 v dějinách 
města Vyškova přehledně zpracovala Syl-
va Němečková, a to ve čtyřech na sebe 
navazujících kapitolách. První osvětluje 
situaci ve Vyškově na počátku 18. století, 
druhá se věnuje městské správě a vzniku 
regulovaného magistrátu, třetí řemeslům 
a živnostem a čtvrtá domům na náměstí 
a počtům obyvatel. 

Miroslav Svoboda obohatil vyškov-
skou monografii o tematicky vymeze-
nou kapitolu, v níž pojednává o vojen-
ských a válečných záležitostech v období 
od roku 1789 do dvacátých let 19. století. 
Autor si všímá účasti Vyškova na první koa-
liční válce v roce 1793, poměrů ve městě 
v době druhé koaliční války a průchodu 
ruských vojsk. Posléze podrobně popisuje 
situaci v roce 1805, kdy městem procházely 
desetitisíce ruských vojáků a město obsadi-
li Francouzi, a také všechny nepříjemnosti, 
kterým byl Vyškov v této době vystaven. 
Výklad o vojenských záležitostech a váleč-
ných konfliktech na pozadí dějin Vyškova 
dovádí až do roku 1816, kdy zesnul vojen-
ský velitel Vyškova hrabě Josef von Prias.

Michaela Zemánková věnovala v ka-
pitole „Vyškov v letech 1850–1918“ ná-
ležitou pozornost novému utváření města 
po zásadních reformách státní i komunální 
správy v průběhu druhé poloviny 19. sto-
letí až do vzniku republiky. Vyškov se stal 
sídlem okresního hejtmanství a okresního 
soudu, a tedy správním centrem pro široké 
okolí. Autorka v několika tematických pod-
kapitolách přibližuje složitý politický, hos-
podářský a správní vývoj v nových pomě-
rech a upozorňuje například na skutečnost, 
že arcibiskupství ztratilo na dění ve městě 
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svůj dřívější vliv. V této době začalo také 
docházet k politickým česko-německým 
konfliktům, projevujícím se například v boji 
o vliv při správě města, v němž převažova-
lo německé obyvatelstvo. Autorka osvětluje 
také stavební rozvoj města, otázku živnos-
tí a průmyslu a kapitolu uzavírají přílohy 
v podobě přehledu obecních zaměstnanců, 
ukázek záznamů z matrik a tabulky výsled-
ků sčítání lidu v letech 1869–1910.

Téma „Vyškov v době meziválečné 
(1918–1939)“ zpracoval Radek Mikulka. 
V přehledných osmi podkapitolách po-
jednává o dějinách Vyškova od vzniku 
samostatného Československa. Charakte-
rizuje místní politické klima a přibližuje 
komunální volby, činnost samosprávy, ur-
banistické změny města, rozvoj průmyslu 
a ekonomiky i působení armády ve Vyško-
vě. V závěrečných pasážích pojednává o ná-
vštěvách prezidenta republiky, policejních 
záležitostech či obtížné situaci před druhou 
světovou válkou. 

Na dění ve Vyškově v období protek-
torátu se zaměřila Michaela Zemánková. 
Tato neblahá etapa dějin města je uchope-
na prostřednictvím tematických podkapitol 
s názvy „Češi potřebují ochranu“, „S Něm-
ci přišla germanizace“, „Žilo se všelijak“, 
„Matzal roztahuje křídla“, „Němci se derou 
do popředí“, „Šokující smrt zastupujícího 
říšského protektora“ a „Německá neústup-
nost ničí město“. Zevrubný popis poměrů 
života ve Vyškově v době války doprovázejí 
jedinečné dobové fotografie.

V navazující kapitole Radek Mikulka 
pojednává o protinacistickém odboji, a to 
jak domácím, tak zahraničním. Jsou zde 
připomenuti všichni vyškovští občané, 
kteří se na něm podíleli. Jiří Mikulka pak 
pokračuje klasickou chronologicky poja-
tou kapitolou s názvem „Vyškov od skon-
čení války v roce 1945 do roku 1960“. 
Patřičnou pozornost věnuje zásadním 
společenským změnám, k nimž došlo 
s nástupem vlády komunistické strany, 
i následným politickým procesům, jež po-
stihly rovněž vyškovské občany. V podka-
pitolách týkajících se upevňování lidově-
demokratického režimu, socializace země-
dělství, správy věcí veřejných, průmyslu, 
kultury, sportu a také armády ve Vyškově 
Jiří Mikulka precizně vystihuje a hodnotí 

dějinné období, které necitlivě zasáhlo 
do životů obyvatel města.

Karel Mlateček v rozsáhlé kapitole 
„Vyškov v letech 1960–1989“ ozřejmuje 
celé toto dlouhé a složité období dějin Vy-
škova s ohledem na celospolečenskou po-
litickou situaci, přičemž se zabývá mnoha 
aspekty tehdejšího života ve městě. Násle-
dují speciální tematicky vymezené kapitoly, 
které se věnují školství (Sylva Němečko-
vá), spolkům (Michaela Zemánková a Ka-
rel Mlateček), vyškovskému židovskému 
obyvatelstvu (Karel Mlateček) a místním 
kronikářům (Robert Bílek). 

Monografii o dějinách města Vyškova 
uzavírají dvě obsáhlejší kapitoly. Stručné 
dějiny přičleněných částí Vyškova zpracoval 
kolektiv autorů ve složení Michaela Zemán-
ková, Sylva Němečková a Karel Mlateček. 
Závěrečná stať „Vyškov od listopadu 1989 
do současnosti“ je pak dílem Roberta Bílka. 
Obligátními přílohami knihy jsou německé 
resumé, seznam obrazových příloh, pře-
hled pramenů a literatury i rejstříky místní 
a jmenný.

Závěrem lze publikaci vytknout snad 
jedinou maličkost, a sice ne zcela jednot-
né členění kapitol do kratších úseků. To je 
ovšem při tak velkém počinu omluvitelné. 

Město Vyškov je touto publikací nebý-
vale obohaceno. Podobně rozsáhlé a peč-
livě zpracované monografie nemají ani 
mnohá větší města. V tomto velkém díle se 
snoubí kvalitní a pečlivá práce autorského 
kolektivu pod výborným redakčním vede-
ním, nebývalá podpora ze strany zadavatele, 
tedy města Vyškova, a v neposlední řadě 
kvalitní grafické a knižní zpracování. 

Ivo Durec

Augustin S v o b o d a :  Historie sta-
ropoddvorovských rodů
Brno, Ivo Sperát 2014, 228 s. + černobílá 
obrazová příloha, ISBN 978-80-87542-14-9

Augustin Svoboda je profesorem Masa-
rykovy univerzity v oboru lékařství a uzná-
vaným odborníkem ve výzkumu biologie 
buňky. Je ovšem také rodákem ze Starého 
Poddvorova, vesnice, která vznikla na ka-
tastru původní středověké vsi Potvorovice. 
Ta patřila velehradskému klášteru a pyš-
nila se dvěma skvělými viničnými tratěmi  
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Clara a Pulchra (etnograficky jde o Podluží). 
V rámci spolupráce na publikaci o dějinách 
Starého Poddvorova se Augustin Svoboda 
pustil do výzkumu staropoddvorovských 
rodů a výsledkem je právě uvedený titul. 
Autor v něm přináší genealogie rodin od po-
čátku 18. století, existujících i těch dávno či 
nedávno zaniklých. Jde o detailní, poctivou 
práci, jež má a bude mít velký význam pro 
obyvatele obce. V části nazvané „Medailon-
ky“ připojuje také vzpomínky na typické po-
stavy a postavičky ze života vesnice a jeho 
zpracování nemá daleko k oblíbeným hu-
moristickým knížkám ze Slovácka, zde však 
jde o skutečné, životem modelované situace. 
Knížka je hodnotným příspěvkem k našemu 
vlastivědnému bádání. Libor Jan

Libor M a r t i n e k :  Lašsko-evrop-
ský básník Óndra Łysohorsky. Monografie
Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT – 
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2016, 
222 s., 14 fotografií v příloze, ISBN 978-83- 
-7977-221-6

Když Óndra Łysohorsky (vlastním 
jménem Ervín Goy, 1905–1989) publiko-
val v poměrně zralém věku svoji první bás-
nickou sbírku Spiwajuco piaść, která vyšla 
v roce 1934 v pražském nakladatelství Pa-
norama, vzbudil značný ohlas literární i po-
litický. Zatímco František X. Šalda a někteří 
další literární kritici ocenili vcítění básníka 
do hmotných i duchovních poměrů a část 
z nich jej označila za Bezručova nástupce, 
pro jiné, zvláště ty z Ostravska, byla ne-
přijatelná laština, tedy jazyk, kterým Óndra 
Łysohorský psal a který po celý svůj život 
prosazoval. 

Básnické dílo Óndry Łysohorské-
ho není příliš rozsáhlé. V roce 1935 vy-
šla v Praze jeho druhá sbírka Hłos hrudy. 
Bedřich Václavek, který z Olomouce redi-
goval brněnský časopis Index, publikoval 
pod hlavičkou tohoto periodika a v úpravě 
Zdeňka Rossmana útlý výbor z obou knih 
s názvem Wybrane wérše (dvě vydání z let 
1936 a 1937). Óndra Łysohorský ovšem 

přispíval svými verši také do časopisů. Při-
pravené sbírky se již v předválečném obdo-
bí publikovat nepodařilo, avšak po válce vy-
šly rozsáhlejší výbory z jeho díla pod názvy 
Aj lašske řéky płynu do mořa (Praha 1958) 
a Brázdou k vesmíru (Bratislava 1960). Znač-
ný ohlas zaznamenaly Łysohorského verše 
v zahraničí, za války v Sovětském svazu 
a po válce v Německu.

Daleko pohnutější byl Łysohorského 
život. Rodák z Frýdku vystudoval na praž-
ské německé univerzitě a od třicátých let 
se výukou němčiny živil ponejvíce na slo-
venských reálných gymnáziích. Když na za-
čátku války musel Slovensko opustit, chtěl 
emigrovat do Anglie. Dostal se však do So-
větského svazu, kde v letech 1940–1946 
vyučoval jazykům, a to dokonce na Vojen-
ské vysoké škole cizích jazyků Rudé armá-
dy v Moskvě. Jako správný bohém zaslal 
na jaře 1944 Josefu V. Stalinovi dopis, 
v němž ho požádal o uznání lašského ná-
roda. Je známo, že tímto dopisem se měla 
zabývat Sovětská akademie věd, ta ovšem 
existenci lašského jazyka ani národa ne-
potvrdila. Po ro ce 1946 pracoval Óndra 
Łysohorsky v Bratislavě a stal se vedou-
cím katedry jazyků na tamější filozofické 
fakultě. Pro své kontroverzní názory se 
však ocitl v nemilosti a v roce 1961 byl 
penzionován. 

Libor Martinek soustavně mapuje 
vývoj literatury ve Slezsku a monografie 
o Óndrovi Łysohorském patří k dalším 
jeho výzkumným projektům. Jde o studii 
založenou na pramenech v podobě literár-
ní pozůstalosti dochované v paměťových 
ústavech (zejména v Muzeu Beskyd Frýdek-
-Místek a v Literárním archivu Slovenské 
národní knihovny v Martině), i na dosavad-
ní poměrně bohaté literatuře. Shrnul spo-
ry o Łysohorského teorii lašského národa 
a laštiny z hlediska jazykovědy, ovšem tě-
žiště jeho práce spočívá v rozboru básnické 
tvorby. Je třeba ocenit nejen důkladný pří-
stup autora při zpracování studie, její logický 
a přehledný výklad, ale také jeho osobní 
obětavost, která stojí za vydáním této knihy.

Jaromír Kubíček
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Mezinárodní konference Wenzel IV. (1361–1419). Neue Wege zu 
einem verschütteten König

Ve dnech 29. března až 1. dubna 2017 se v Erfurtu díky nasazení Kláry 
Hübnerové (Brno) a Christiana Oertlera (Erfurf) uskutečnilo setkání čtyř 
desítek evropských medievistů, kteří upřeli svoji pozornost na římského 
krále ztrácejícího se doposud v lesku majestátů dvou císařů. Na uspořádá-
ní konference se spolupodílely Masarykova univerzita, Univerzita Erfurt 
(Universität Erfurt), Centrum medievistických studií a Rakouská akademie 
věd (Österreichische Akademie der Wissenschaften). 

První konferenční den otevřela hlavní organizátorka Klára Hübnerová 
úvodní přednáškou, v níž nabídla inventuru dosavadních pohledů 
na osobnost krále Václava IV. Diskurz v německé i české medievistice 
zcela opanoval obraz nedokonalého syna perfektního otce, který svojí 
neschopností, nedostatkem talentu a nezájmem zruinoval perspektivní 
dědictví. I přes dominující konstrukt, který se pevně usídlil v historickém 
povědomí, však místy probleskují pohledy odlišné a hlavní otázkou Kláry 
Hübnerové, stejně jako celé konference, tedy bylo zjistit, nakolik je díky 
nim možné se přiblížit Václavu IV. novým způsobem, nezatíženým jeho 
obecně nelichotivou pověstí.

Konferenční jednání bylo rozčleněno do čtyř tematicky sevřených 
sekcí. Každá z nich měla nejen svého moderátora, ale také komentátora, 
který vždy na konci shrnul hlavní teze referentů i zásadní postřehy plynoucí 
z diskusí k jednotlivým vystoupením a doplnil své hodnocení nastolených 
otázek. Role komentátorů se ujali skuteční znalci, kteří pokaždé nabídli re-
levantní reflexi, a sice Martin Kintzinger (Münster), Ivan Hlaváček (Praha), 
Robert Gramsch (Jena) a Andreas Rüther (Essen).

Svorníkem první sekce byla nová interpretace tradičních pohledů. 
Julia Burkhardt (Heidelberg) do centra svého vystoupení postavila pa-
novnické páry lucemburské dynastie s cílem zkoumat jejich společnou 
vládní praxi. Jako východisko využila příklad prezentace prince Williama 
a vévodkyně Kate jako „perfektního páru“, jehož panovnická (sebe)re-
prezentace se v zásadě příliš neliší od způsobu vystupování ideálního 
panovnického páru ve středověku. Společné vystupování Václava a Sofie, 
případně Zikmunda a Barbory, ale také samostatné jednání panovnic 
a jejich reprezentace v umění Václavovy doby, to vše ukazuje na pro-
měňující se roli lucemburských královen v politickém prostoru. Christa 
Dönges (Lucemburk) přenesla pozornost auditoria na teritorium lucem-
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burského vévodství, kde nejvýraznějším rysem Václavovy politiky byla 
jeho nepřítomnost, negativně vnímaná jak současníky, tak i pozdější 
historiografií. Absence vládce byla vzápětí podtržena zástavou celého 
vévodství a právě jí a změnám zástavních držitelů byla věnována pod-
statná část příspěvku. Maike Lämmerhirt (Mannheim) otevřela téma 
umoření židovských půjček v říšských městech z let 1385 a 1390, kdy 
na základě královského nařízení pozbyly veškeré židovské dlužní úpi-
sy platnost a měly být zničeny. Díky tomu se také dochovaly spíše výji-
mečně. Přednášející se soustředila na teritorium Durynska a především 
na hospodářské a politické dopady tohoto opatření. První sekci uzavřelo 
vystoupení Václava Žurka (Praha), který se zaměřil na to, jakým způ-
sobem byl Václav IV. vyobrazován soudobými zpravodajci. Využil při 
tom srovnání s idealizovanou memorií Karla IV., která vzešla především 
z jeho dvorského okruhu. V rámci diskuse se pod dojmem tohoto výstu-
pu vynořila otázka, která následně provázela zbytek konference, a sice 
zda měl „Václav IV. jako panovník vůbec šanci  “.

Celý druhý den konference byl věnován sekci zaměřené na politickou 
každodennost, diplomacii a správu. Otevřel ji příspěvek Ondřeje Schmidta 
(Brno), který v návaznosti na své italské výzkumy v archivu Gonzagů 
analyzoval depeše a listy odeslané mantovskými vyslanci z pražského 
Václavova dvora. Nabídl rozbor dobře známé depeše Bonifacia de’ Coppi 
i dosud nevyužitého listu Cristofora de Valle a depeší Simona da Crema. 
Nutno podotknout, že na jejich základě nevyznívá obraz Václava IV. 
a jeho dvora příliš přívětivě. Analýza však přinesla také několik nových 
postřehů o pražském dvorském prostředí sklonku 14. věku. Do odlišného 
politického prostoru poté posluchače přenesl Christian Jörg (Chemnitz), 
když prezentoval vztah Václava IV. ke švábským městům. Za jeho vlády 
propukl konflikt, který latentně zrál již za Karla IV. Problém švábských 
měst také vrátil na fórum otázku nepřítomnosti panovníka v zemi na okraji 
Svaté říše římské. Do ještě vzdálenější periferie cílil následující příspěvek. 
Heinrich Speich (Winterthur) na příkladu Václava IV. a švýcarského spří-
seženstva ukázal, že nepřítomnost krále a především jeho „nejednání“ lze 
vnímat jako pozitivní moment v souvislosti s dalším formováním regionu. 
Martin Čapský (Pardubice) se zaměřil na vztah Václava IV. ke slezským 
knížectvím a na proměňující se model komunikace a správy, tedy oblastí, 
které nebyly bez konfliktů mezi panovníkem a slezskými knížaty. Robert 
Novotný (Praha) doplnil obraz Václavova (ne)jednání v bližších či vzdále-
nějších teritoriích pohledem do bezprostředního zázemí Václavovy domény. 
Otevřel otázku lenního systému jako nástroje pro integraci zástupců nižší 
šlechty, který poskytoval oporu panovníkově moci. První konferenční den 
uzavřela slavnostní veřejná přednáška Evy Schlotheuber (Düsseldorf) 
s názvem „Proč jste nekráčel ve stopách svého nepřemožitelného otce?“, 
která byla pronesena na erfurtské radnici.
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Dopoledne třetího dne patřilo sekci, jejímž společným jmenovatelem 
se staly osoby obklopující panovníka a utvářející předivo sociálních vazeb. 
Christian Oertel (Erfurt) a Maximilian Kalus (Kempten) představili apli-
kaci metody analýzy sociálních sítí v případě osob z prostředí Václavova 
dvora. První z nich se zaměřil na historický kontext a na otázku, nakolik 
tyto osoby mohly mít vliv na utváření královy politiky. Maximilian Kalus 
poté představil softwarový nástroj na zpracování databanky zachycující 
místní i časové působení jednotlivých osob a umožňující sofistikovaně 
mapovat jejich vzájemné vztahy. Petr Elbel (Brno) posléze prezentoval 
projekt „Zikmundova strana v husitských Čechách“ a ve svém vystoupení 
se věnoval otázce kontinuity působení osob z Václavova dvora i ve službách 
krále Zikmunda. Obdobný aspekt sledovala Krisztina Arany (Budapest) 
na příkladu Florenťanů a ukázala, že Václavovy vztahy s nimi nebyly tak 
intenzivní, jak se předpokládalo.

Poslední sekci, která byla věnována otázkám kultury a panovnické 
reprezentace, patřilo páteční odpoledne. Zahájilo ji vystoupení Jana Vojtíška 
(Praha), který se věnoval knížecím zrcadlům. Provedl srovnání textů z doby 
panování Václava IV. s obdobnou produkcí soudobé Francie, přičemž se za-
měřil na vybrané ctnosti. Na něj navázal Zdeněk Žalud (České Budějovice) 
analýzou astronomických a především astrologických rukopisů. Ukázal, že 
zájem o astrologii nebyl spojený jen s dvorským prostředím Václava IV., 
ale že šlo o zálibu na panovnických dvorech velmi rozšířenou. Poslední 
dvě referující se zaměřily na iluminované rukopisy, jejichž objednatelem 
byl Václav IV. Jana Gajgošová (Cambridge) se soustředila na heraldickou 
symboliku a prostřednictvím srovnání s jinými význačnými panovnickými 
dvory tehdejší Evropy poukázala na tehdy nově se prosazující směr sym-
bolické komunikace. Maria Theisen (Wien) podala přehled dochovaných 
iluminovaných rukopisů a věnovala se otázce mecenátu Václava IV. i pů-
sobení malířů v Praze na sklonku 14. století.

Výsledky celého konferenčního jednání sumarizovala Sabine Wefers 
(Jena). Nutno říci, že nejen závěrečná shrnující diskuse byla nesmírně 
zajímavá. Totéž platí i o jednotlivých diskusních příspěvcích, které násle-
dovaly po každém vystoupení. Velkorysá časová dotace byla rozhodně ku 
prospěchu věci. Obsahová stránka setkání, přátelská a kolegiální atmosféra, 
dostatek prostoru pro formální i neformální rozhovory a v neposlední řadě 
též stylové prostory učinily z erfurtské konference vydařený podnik, který 
by se mohl stát klíčovým i pro nasměrování dalšího bádání o osobnosti 
a době Václava IV. A přestože se v roce 2019, jak upozornila Klára Hübne-
rová ve svém úvodním expozé, patrně neuskuteční žádné velkolepé oslavy, 
jaké doprovázely výročí „největšího Čecha“ Karla IV., mohli bychom se 
dočkat alespoň konferenčního sborníku ukazujícího nové cesty ke králi, 
jehož původní obraz zastřel čas. Stanislav Bárta
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Vědecká konference Před zrodem revoluce – husité mezi proudy okolo 
roku 1415

Uvedená konference se konala u příležitosti 600. výročí vysvěcení 
husitských kněží na hradě Lipnici a přihlášení se Karlovy univerzity v Praze 
ke kalichu v roce 1417. Uspořádaly ji Národní památkový ústav, územní 
památková správa České Budějovice, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 
p. o., Muzeum Novojičínska, p. o., a Ústav pomocných věd historických 
a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na státním hradě 
Lipnici ve dnech 17.–18. května 2017. Vedle vlastního připomenutí důleži-
tého výročí na cestě utváření samostatné husitské církve a současně přijetí 
jejího hlavního symbolu – kalicha – v souvislosti s formováním reformního 
husitského programu se organizátoři Mgr. Aleš Knápek, PhDr. Jiří Jurok, 
CSc., a Bc. Marek Hanzlík zaměřili především na otázky vzájemného vyhra-
ňování dvou mocenských uskupení, proreformní husitské šlechty a šlechty 
katolické, a jejich postojů k signování protestních listů proti uvěznění a upá-
lení mistra Jana Husa a k vypuknutí samotné husitské revoluce. Zejména 
druhé téma bylo dále rozšířeno a prohloubeno interdisciplinární spoluprací 
historiků a archeologů středověku o výzkum proměn hradů a tvrzí před-
husitské české šlechty. Konferenci zahájili 17. května 2017 ředitel Muzea 
Vysočiny Havlíčkův Brod MgA. Jiří Jedlička a odborný pracovník tohoto 
muzea Mgr. Aleš Knápek.

V prvním bloku příspěvků se přednášející soustředili na dobové 
okolnosti a význam vysvěcení husitských kněží a přijetí kalicha v roce 1417. 
Výborný vstup do jednání konference přinesl úvodní referát ThDr. Jana 
Rokyty z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a Církve československé 
husitské s názvem „Vysvěcení husitských kněží na hradě Lipnici z teo-
logického hlediska“. Referující přehledně analyzoval význam vysvěcení 
husitských kněží z hlediska předání či pokračování instituce (kněží), 
křesťanské pravověrnosti a identity vysvěcených. Krátce se dotkl rovněž 
významu kalicha v obecné církvi, z něhož se podávalo v podstatě „podo-
bojí“ do 11.–12. století, než si tuto výsadu „přivlastnil“ pouze vysluhující 
kněz či farář. Husitská církev se tak vrátila k praxi prvotní církve. Příspěvek 
kastelána hradu Lipnice Bc. Marka Hanzlíka „Hrad Lipnice – sídlo kole-
giátní kapituly a místo svěcení husitských kněží“ si účastníci konference 
vyslechli v původní gotické kapli hradu, v níž k inkriminovanému vysvěcení 
deseti husitských kněží ze strany uneseného katolického biskupa Heřmana 
z Mindelheimu skutečně 6. března 1417 došlo. Právě s jeho okolnostmi 
přítomné referent seznámil. Nástin majetkové a konfesijně-politické si-
tuace na Německobrodsku (Havlíčkobrodsku) podal Mgr. Aleš Knápek 
z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v referátu „Německobrodsko v před-
večer lipnického svěcení“, předneseném opět v konferenčním gotickém 
sále hradu. Centrální panství Lipnici s městem Německým Brodem tehdy 
vlastnil nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartenberka, šlechtě patřila panství 
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Ronov, Ronovec, Orlík s městem Humpolcem a Žleby, menší panství či 
tvrze v tomto kraji, snad pod vlivem Vartenberka, drželo několik signatářů 
protestních listů do Kostnice z roku 1415 a nezanedbatelné postavení zde 
měl církevní majetek několika klášterů: Vilémova, Pohledu, Želivu, Sázavy 
a Žďáru nad Sázavou a dále pražského arcibiskupství a řádu německých 
rytířů. Mgr. Pavel Macků z Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Telči, v příspěvku „Podoba hradu Lipnice před 
husitskou revolucí“ seznámil posluchače zejména s archeologickými nálezy 
z hradu, včetně zachované unikátní „vlčí jámy“, prostoru vykopaného pod 
hradní bránou pro vnitřní konec padacího mostu. 

Druhý blok referátů, věnovaný vytváření reformního husitského a ka-
tolického uskupení šlechty během signování protestních listů do Kostnice 
v roce 1415 a v době vypuknutí husitské revoluce, uvedl odpoledne re-
ferát PhDr. Tomáše Baletky, Ph.D., ze Státního okresního archivu (SOkA) 
Vsetín s názvem „Klientela moravských panských rodů v protestních listech 
do Kostnice v roce 1415“. Referent navázal na své předchozí studie o daném 
tématu a dále rozšířil výčet klientely pánů, především z Kravař – Lacka 
z Kravař a Petra Strážnického z Kravař – ze Šternberka a z Kunštátu, 
o další příslušníky nižší šlechty z řad jednak jejich manů, jednak svobod-
ných zemanů či panošů, kteří pro ně svědčili, ručili a půjčovali jim peníze. 
Otázkou pobytu mistra Jana Husa na hradě Krakovci, patřícím královu 
dvořanovi Jindřichu Leflovi z Lažan, se zabýval PhDr. Jan Krško ze SOkA 
Rakovník v příspěvku „Nevděčné Rakovnicko? Husův Krakovec a netečnost 
regionu v předrevolučních letech“. Podle referenta není Husův delší pobyt 
na Krakovci až na zmínku v pozdních rukopisech Starých letopisů českých 
ničím doložen a nepotvrzuje ho ani výraznější angažovanost zdejších hu-
sitských šlechticů, měst, kněží a poddaných. Autor tak na rozdíl od Žatce 
v lednu 1413, Kozího hrádku v druhé polovině roku 1413 a Sezimova Ústí 
v červnu 1414 s Krakovcem ve výčtu Husových pobytů nepočítá, ačkoliv 
nevylučuje možnost krátkodobé Husovy návštěvy tohoto hradu. PhDr. Jiří 
Jurok, CSc., z Muzea Novojičínska rozebral v referátě „Bývalí straníci 
markraběte Prokopa a jejich účast v husitské reformaci a revoluci“ životní 
kariéry těch Prokopových straníků, kteří se zapojili do signování protestních 
listů z roku 1415, podporovali husitské faráře v roce 1418 nebo se jako 
představitelé husitství a hejtmani angažovali v husitské revoluci. Upřesnil 
biografie Jindřicha Lacemboka z Chlumu, Haška z Valdštejna, Matyáše 
Salavy z Lípy (exkomunikován z církve v roce 1399) a Mikuláše z Cedlic 
(ze souboru nyní vypadl) a seznámil přítomné s nově identifikovanými 
Prokopovými straníky a současně stoupenci husitství, konkrétně Janem 
Chudobou Ralskem z Vartenberka, Jindřichem Leflem z Lažan (pravdě-
podobně exkomunikován spolu se čtyřmi bratry ze Sedlic, včetně Guncela 
či Kyczela ze Sedlic, v roce 1399; poslední jmenovaný je pravděpodobně 
totožný s vůdcem tzv. loupežníků v Šlapanicích Kycoltem či spíše – podle 
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znění rukopisu – Kyczolem, zmiňovaným v roce 1401), Janem Roháčem 
z Dubé (jeho otec rytíř Ondřej, řečený z Libuně či Libouně, byl exko-
munikován v roce 1399), Jindřichem ze Stráže a Ondřejem Sokolíkem 
z Dubé. Cenné doplnění a opravení dosavadních znalostí přinesl referát 
Mgr. Martina Musílka, Ph.D., z Centra medievistických studií v Praze s ná-
zvem „Hertvík z Ostružna a na Rušinově a Jan Hertvík z Rušinova“. Referent 
podrobně přiblížil postavy obou význačných osobností z východních Čech, 
prvé jako zakladatele rodové moci a obou jako signatářů protestních listů 
do Kostnice z roku 1415 (spolu s Janem z Ostružna a jeho synem Janem 
a s Hertvíkem ze Spačic, dalšími příslušníky rodu) a význačných husitských 
hejtmanů orebského a sirotčího městského svazu.

Po přestávce pokračoval druhý blok referátů příspěvkem PhDr. Lud-
víka Belcrediho z Brna „Zánik hradu Skály v době husitské“. Referent 
na základě vlastních dlouholetých archeologických výzkumů podrobně 
doložil vývoj hradu Skály až do jeho zániku v letech 1384–1440, seznámil 
posluchače s nejcennějšími nálezy a přiblížil především majitele hradu Er-
harta ze Skal a Kunštátu († 1415) a vůdce bojové družiny Erharta Pušku 
z Kunštátu a Otaslavic († 1419), oba jako straníky moravského markra-
běte Jošta a současně signatáře stížných listů do Kostnice z roku 1415. 
Referát měl původně navazovat na příspěvek o pánech z Kunštátu, který 
sice z programu vypadl, ale bude snad otištěn v připravované monografii. 
Obdobně se tématem Mgr. Karla Mlatečka, Ph.D., ze SOkA Vyškov stali 
„Páni z Boskovic v předvečer husitské revoluce“. Přednášející poukázal 
především na těžkosti spjaté s rozlišením jednotlivých pánů z Boskovic, 
které jsou dány opakováním vlastních jmen. Páni z Boskovic jsou příkla-
dem rodu, jenž změnil stranickou příslušnost. Jeho příslušníci totiž přešli 
z tábora markraběte Jošta mezi stoupence markraběte Prokopa a za husit-
ské revoluce se stali významnými podporovateli revoluce. Naopak s málo 
známou bojovou činností příslušníků rytířských duchovních řádů johanitů 
a německých rytířů proti husitům seznámil přítomné prof. Mgr. Libor 
Jan, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) v referá-
tu „Rytířské duchovní řády v konfrontaci s ranou fází husitství“. Dotkl se 
především účasti rytířských řádů v prvních bitvách s husity u Sudoměře 
či na Vítkově a přiblížil zázemí jednotlivých rytířských komend a domů. 
Na svou nedávno vydanou knížku o příměřích husitů s katolickou stranou 
na jižní Moravě navázal Mgr. Petr Elbel, Ph.D., z FF MU v příspěvku „Institut 
příměří v husitských Čechách a na Moravě.“ V jednom z nejpodnětněj-
ších referátů celé konference přednášející jednak charakterizoval institut 
příměří a vymezil ho vůči významnějším a trvalejším landfrýdům, jednak 
určil čtyři typy příměří za husitské revoluce: klasická příměří v podobě 
příměřných listů, příměří z hospodářských důvodů, speciální moravský 
typ příměří po dobu sklizně vinné révy o bezpečném vinobraní a příměří, 
jež obsahují již některá ustanovení landfrýdu (například příměří v Brně 
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z 2. srpna 1433). Na závěr prvního dne konference vystoupil Mgr. Stanislav 
Bárta, Ph.D., z FF MU s příspěvkem „Zástavy Zikmunda Lucemburského 
pro českou šlechtu (1420–1437)“. Referent též navázal na své předchozí 
práce o Zikmundových zástavách, pokusil se především určit celkový rozsah 
zástav ve prospěch české šlechty a poukázal na některé opravy starších 
výsledků bádání orientovaného na zástavy.

Po skončení vědeckého jednání provedl účastníky konference hradem 
Lipnicí kastelán Bc. Marek Hanzlík, jenž přítomným vyložil historii hradu 
od jeho počátků ve 14. století, za pánů z Lichtenburka, z Lipé a císaře 
Karla IV. Po prohlídce následoval společenský večer. V této souvislosti 
stojí za zmínku, že pohoštění zajišťovala firma Martina Haška, pravnuka 
spisovatele Jaroslava Haška, jenž ve dvacátých letech 20. století na hradě 
prováděl. 

Druhý den byl program konference zakončen třetím blokem referá-
tů, věnovaným hradům a tvrzím reformní husitské, katolické a lapkovské 
šlechty v předhusitském a husitském období. Výsledky svého výzkumu 
hradů a tvrzí zde přednesli archeologové středověku. Jednání otevřel refe-
rát Mgr. Miroslava Dejmala ze společnosti Archaia Brno s názvem „Bojová 
družina na hradě Holoubku“. Přednášející se zaměřil nejen na závěry ar-
cheologických výzkumů, včetně pravděpodobného umístění bojové družiny 
na rozsáhlejším předhradí, ale přiblížil i historii hradu na břehu dnešní 
Dalešické přehrady. O něj kolem roku 1400 bojovali dva šlechtické rody, 
v podstatě stoupenci jednak Jindřicha z Rožmberka, jednak markraběte 
Prokopa. „Hrady, tvrze a další cíle útoků Jana Sokola z Lamberka“ se sta-
ly tématem referátu doc. Ing. PhDr. Miroslava Plačka z FF MU. Referent 
mnohde upřesnil, o které konkrétní objekty šlo, a to především prostřed-
nictvím mnohdy obtížně dostupných historických map, vedut a plánů, 
a současně podal biografii Jana Sokola z Lamberka. Obdobně rozsáhlý 
přehled Mgr. Petra Žákovského z Archeologického ústavu Akademie věd 
České republiky, Brno, v. v. i., přiblížil „Doklady činnosti bojových družin 
na příkladě nálezů militarií z hradu Orlíka u Brandýsa nad Orlicí“. Autor 
opět prostřednictvím fotografií a kreseb nalezených předmětů předvedl 
celou škálu zbraní, výzbroje a výstroje, včetně některých zajímavých po-
zoruhodností. Mgr. Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i., v referátu „Hrad Ronov nad Sázavou v kon-
textu opevněných sídel doby husitské“ pojednal o podobě hradu a umístění 
bojové družiny v tomto objektu, což je jistě problém, který bude zajímavé 
srovnat s prostředím jiných hradů, a rovněž seznámil přítomné s příslušnými 
archeologickými nálezy. Příspěvek PhDr. Jana Musila z Regionálního muzea 
v Chrudimi s názvem „Hrad Strádov s tábořištěm bojové družiny“ kvůli 
nepřítomnosti autora přečetl Mgr. Aleš Knápek. Zatímco hrad Holoubek 
je zajímavým příkladem sídla na dělicí bojové čáře mezi Rožmberky a stra-
níky markraběte Prokopa, v tomto případě jde o hrad, jejž si zřejmě sám 
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na konci 14. století vystavěl Jindřich Lacembok z Chlumu, později jej však 
ztratil. Výzkum zaměřený na tento hrad, včetně lokalizace bojové družiny, 
zajímavě doplnil údaje již publikovaných biografií Jindřicha Lacemboka, 
kterého podepsaný autor této zprávy spolu s Václavem Štěpánem zařadil 
mezi straníky markraběte Prokopa. 

Jednání konference vždy po ukončení jednotlivých bloků i v době pře-
stávek doprovázela bohatá diskuse, jež tuto vědeckou konferenci přiblížila 
téměř dělnému workshopu. Zejména lze připomenout debatu k úvodnímu 
referátu ThDr. Jana Rokyty, která se týkala jak samotného tématu, tak dosud 
málo známého vysvěcení prvních kněží Jednoty bratrské a vysvětlení pojmů 
z „kacířských“ 45 článků mistra Jana Husa v dotazech autora této zprávy 
a Mgr. Petra Elbela, Ph.D. Následně v diskusi k druhému bloku referátů 
a zvláště k příspěvku PhDr. Jana Krška zpochybnil Mgr. Robert Novotný, 
Ph.D., z Centra medievistických studií „mlčení“ Starých letopisů českých 
stran Husova pobytu na hradě Krakovci poukazem na osobní svědectví 
autora tohoto textu a možnou proreformní aktivitu na Rakovnicku dal 
do souvislosti především s vystoupením tamější prohusitské šlechty. Autor 
této zprávy se dále obrátil na Mgr. Petra Elbela, Ph.D., s dotazem ohledně 
charakterizace rozdílů mezi příměřím a landfrýdem a PhDr. Ladislav Macek 
z Moravského zemského archivu v Brně adresoval prof. Mgr. Liboru Janovi, 
Ph.D., otázku týkající se zásahu místních komend německých rytířů před 
husitskou revolucí a během ní. V samotném závěru konference proběhla 
obsáhlá diskuse k typologii předhusitských hradů, umístění bojových družin 
na hradech a k nalezeným předmětům.

Celkově lze konferenci Před zrodem revoluce – husité mezi proudy 
okolo roku 1415 hodnotit jako nejvýznamnější vědeckou konferenci letoš-
ního roku týkající se problematiky vlastní husitské reformace a revoluce. 
Jednání se zúčastnilo přes 35 historiků a archeologů středověku a bylo 
předneseno 18 zajímavých vědeckých referátů. K dělnému jednání přispěla 
zejména bohatá diskuse. Referáty z konference budou otištěny v připra-
vované monografii.  Jiří Jurok

Friedrich Barbarossa: Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft
Mezinárodní workshop s názvem Verwandtschaft – Freundschaft – 

Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa 
in der Zeit Friedrich Barbarossas byl uspořádán ve dnech 26.–27. září 2017 
na půdě Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
pod záštitou Centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů 
ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání. V pořadí již 
druhý workshop věnovaný uvedenému panovníkovi nabídl řadu příspěvků 
a diskusí v podání významných německých, českých, polských a maďar-
ských historiků zabývajících se dějinami (nejen) 12. století. Zatímco první 
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workshop, který se konal před dvěma lety, byl zaměřen na „druhý život“ 
Fridricha Barbarossy a jeho obraz v národních historiografiích středový-
chodní Evropy v 19. a 20. století, nynější téma se začlenilo do výzkumu 
mocenských vztahů a sítí, a to ve stejné oblasti, avšak již přímo za vlády 
zmíněného panovníka.

Po přivítání účastníků zahájil workshop Jürgen Dendorfer z Univerzity 
Alberta Ludvíka ve Freiburgu (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) úvod-
ním referátem s názvem „Vasallen und Lehen unter Friedrich Barbarossa. 
Politische Bindungen durch das Lehnswesen?“ Zamýšlel se v něm nad 
reálnou (ne)existencí klasického lenního systému ve 12. století. Označil 
jej za pouhou historiografickou fikci vzniknuvší v raném novověku, jehož 
poměrům odpovídala mnohem více než těm středověkým. V diskusi byla 
poté probírána povaha alodního majetku i možnosti využití termínu léno 
v moderní historiografii. Libor Jan z Masarykovy univerzity ve svém pří-
spěvku „Die Lehensbeziehungen der böhmischen Herzöge zu Friedrich 
Barbarossa“ pojednal o vztazích a vazbách Čech a Říše nejen za vlády 
Fridricha Barbarossy. V diskusi se pak kupříkladu řešila otázka, zda není 
vhodnější mluvit o vztahu spíše panovníků než jejich zemí.

Přímo na vztah Vladislava II. a Fridricha Barbarossy a především 
na povahu královské hodnosti druhého českého krále se zaměřil Lukáš 
Reitinger z Masarykovy univerzity v příspěvku nazvaném „Böhmische 
Herzöge und das Reich“. V široké komparaci uvažoval nad významy ter-
mínů koruna, diadém či čelenka i nad problémem královského pomazání 
a podřízenosti některých králů vůči Říši. V těchto intencích se zamýšlel nad 
možnostmi interpretace listiny Fridricha Barbarossy, jejímž prostřednictvím 
propůjčil Vladislavovi právo nosit královskou čelenku. Polské prostředí 
za časů Fridricha Barbarossy posléze představil Sławomir Gawlas z Polské 
akademie věd (Polska Akademia Nauk) v příspěvku „Polnische Herzöge in 
der Zeit Friedrich Barbarossas: innere Wandlungen und Impulse aus dem 
römisch-deutschen Reich“. První den uzavřela přednáška Daniela Bagiho 
z Univerzity v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem) s názvem „Die Beziehungen 
des ungarischen Königshofes und Bischöfe zu Kaiser Friedrich Barbarossa“, 
zaměřená na uherské prostředí. Přednášející přehledně rekapituloval 
tamější boje o trůn a poukázal na to, že jednotliví pretendenti využívali 
pomoci jak z Říše, tak z Byzance. Vždy však šlo pouze o personální spojení 
za účelem dosáhnout aktuálních cílů, nikoliv o trvalejší vazby.

Druhý den byl zahájen příspěvkem Knuta Göricha z Univerzity 
Ludvíka Maximiliána v Mnichově (Ludwig-Maximilians-Universität 
München). Autor se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit osobně, 
avšak text s názvem „Verwandte Gegner: Friedrich Barbarossa im Konflikt 
mit Erzbischof Adalbert III. von Salzburg“ přečetl jeho student Thomas 
Maier. Příbuzenství a nepřátelství tak bylo ukázáno na konfliktu Fridricha 
Barbarossy se synem Vladislava II., arcibiskupem Vojtěchem. Podobné 
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problematice se ve svém příspěvku „In zweierlei Diensten. Die Bischöfe 
von Prag zwischen Friedrich Barbarossa und den böhmischen Herzögen“ 
věnoval rovněž Martin Wihoda z Masarykovy univerzity. Zaměřil se 
konkrétně na postavení pražských biskupů vůči českým panovníkům 
i Fridrichu Barbarossovi. Značná pozornost byla samozřejmě věnována 
biskupu Danielovi a o něm se posléze také nejvíce diskutovalo. Otázky se 
týkaly tehdejších možností zřídit v Praze arcibiskupství i recepce Gratianova 
dekretu či obecně kanonického práva za Danielova episkopátu v Čechách.

Na problém vnímání Fridricha Barbarossy v Polsku se zaměřil Michał 
Tomaszek z Univerzity Marie Curie-Sklodovské (Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej) v rámci svého příspěvku s názvem „Die Wahrnehmung des 
Kaisers bei Vinzenz Kadlubek“. Při rozboru obrazu císaře v Kadlubkově 
kronice, v níž je mimo jiné charakterizován jako „rudý drak“, poukázal 
na obecné problémy práce s narativními prameny, které vždy prosazují 
svůj vlastní pohled. Následující příspěvek Františka Kubů z Prachatického 
muzea „Stadt Eger und die staufische Ministerialität als Gegner im stau-
fischen und nachstaufischen Egerland“ pojednával o Chebu a štaufské 
ministerialitě i jejich vztahu k římským králům a císařům. Pozornost se 
tak přenesla pouze na jeden úzký region středovýchodní Evropy a jeho 
dějiny. Naopak propojením více regionů na základě personálních vazeb 
se zabýval André Thieme ze společnosti Státní zámky, hrady a zahrady 
v Sasku (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen) v závěrečném 
příspěvku celé konference, který nesl název „Altenburg – Meißen – Prag. 
Regionale Beziehungen und regionale Kommunikation zur Stauferzeit“. 
Na základě rodokmenu Arpádovců, Přemyslovců, Wettinů a Ludowingů 
komentoval vytváření vazeb a příbuzenských pout prostřednictvím sňatků 
mezi příslušníky těchto rodů, ovládajících značnou část středovýchodní 
Evropy.

Workshopu se zúčastnili domácí a zahraniční přednášející, ale pří-
tomno bylo i mezinárodní publikum. Tato konstelace umožnila uchopit 
problematiku utváření mocenských vztahů a sítí v rámci celé středovýchod-
ní Evropy. Jednotlivé příspěvky byly doprovázeny živými a podnětnými 
diskusemi, které trvaly v podstatě stejně dlouho jako referáty samotné 
a především vybídly k přemýšlení nad danými problémy v širším kontextu. 
Na závěr zbývá jen dodat, že stejně jako v případě prvního workshopu je 
i nyní nakladatelství Böhlau připraveno vydat konferenční sborník.

Ludmila Luňáková, Vladimir Rossov a Martin Zezulka

Za Jindřichem Obršlíkem
Dne 2. listopadu 2017 se na Ústředním hřbitově města Brna rozloučili 

příbuzní, přátelé a bývalí kolegové s PhDr. Jindřichem Obršlíkem, emerit-
ním zemským archivářem, jenž odešel v úctyhodném věku 91 let. Označení 
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zemský archivář, uvedené na smutečním oznámení, zde bylo na místě, 
neboť Jindřich Obršlík, rodák ze Sokolnic, většinu svého života působil 
v Moravském zemském archivu v Brně, i když tato instituce za jeho života 
nesla jiné úředními názvy, v nichž se odrážely složité politické a společenské 
problémy od padesátých do osmdesátých let minulého století. 

Moravský zemský archiv v Brně, kam zesnulý nastoupil roku 1953 
po krátké epizodě v brněnském Archivu pro dějiny průmyslu, obcho-
du a technické práce, formoval také jeho pracovní zaměření a publikač-
ní činnost až do odchodu na odpočinek. Bylo to především jeho pů-
sobení v tzv. druhém neboli zemědělsko-lesnickém oddělení archivu 
s fondy rodinných archivů a velkostatků či jejich ústředních správ, kde 
mohl realizovat svůj zájem o dějiny moravského venkova a jeho oby-
vatel. Nutno zde připomenout jeho podíl na dvou svazcích průvodce 
po archivu. Výsledkem práce každého archiváře by měly být inventáře 
uspořádaných a inventarizovaných archivních fondů a Jindřich Obršlík 
tento cíl naplňoval. Inventáře, které zpracoval nebo na jejichž přípravě 
se podílel, jako v případě jednoho ze stěžejních rodinných archivů v po-
době fondu Rodinný archiv Ditrichštejnů, o tom také dodnes přesvěd-
čují návštěvníky badatelny archivu, používající tyto pomůcky. Na nich se 
ukazovala znalost problematiky, pečlivost a reflexe možností zprostřed-
kovat badatelům přístup k dokumentům. Ze zpracovaného archivního 
materiálu pak mohl Jindřich Obršlík čerpat informace pro svoje příspěv-
ky k problémům, jako bylo nevolnické povstání roku 1775 na Moravě. 
V souvislosti s tímto tématem se podílel také na přípravě celostátní edice 
vybraných dokumentů. Dále je možno jen namátkou vzpomenout jeho 
stati věnované událostem na Moravě v době prusko-rakouské války 
roku 1866. Svoje historické studie publikoval především v dodnes vy-
cházejících periodikách, jako jsou Jižní Morava nebo Vlastivědný věstník 
moravský. Obršlíkův podíl na zpracování moravských dějin zhodnotili již 
u příležitosti jeho kulatých životních jubileí Antonín Verbík, Bohumír 
Smutný a Ivan Štarha v publikacích, v nichž je uvedena také bibliografie 
jeho nejvýznamnějších prací.

Pěknou vzpomínkou na Jindřicha Obršlíka zůstane Sborník Jindřicha 
Obršlíka, vydaný v roce 2012, který s tehdejším pětaosmdesátníkem sesta-
vila a sama vydala jeho druhá manželka Eva, rozená Procházková. Tento 
neobvyklý a chvályhodný počin představuje ohlédnutí za jeho dosavadním 
životem a publikační činností a jsou v něm otištěny některé jeho významné 
práce, které buď publikoval již dříve, například studie k vlastnímu rodopisu 
Občanský rod Obršlíků (Obešlíků) původem z Velkomeziříčska, nebo do té 
doby nebyly vydány. Publikace je doplněna řadou fotografií z rodinného 
prostředí i profesní činnosti jubilanta. Závěrem je třeba uvést ještě zásluž-
nou edici spisu, který Jindřich Obršlík věnoval městu, kde prožil většinu 
svého života. Publikace nese název Brněnské domy a jejich majitelé v polovině 
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18. století. Vojenské ubytovací katastry města Brna vzniklé po prvním pruském 
obležení a vydal ji Archiv města Brna v roce 2013 péčí Libora Blažka. 

Jméno PhDr. Jindřicha Obršlíka, archiváře a historika, se přiřadí k těm 
výrazným osobnostem, které působily v Moravském zemském archivu 
v Brně od jeho počátků až do současnosti.  Bohumír Smutný

Bedřich Loewenstein (29. 6. 1929 – 11. 5. 2017)
Na jaře v roce 2017 opustil tento svět muž, který dělal čest historické 

komunitě jak svým životním postojem, tak svým dílem. Jako neuvěřitelný 
nám připadá jeho životní příběh, který by si možná zasloužil samostatné 
historické zpracování. Připomenu jej pouze stručně, neboť existují vel-
mi solidní biografické texty, přístupné i na internetu. Navíc lze čerpat 
z Loewensteinových pamětí, nahraných a zveřejněných Českým rozhlasem 
Vltava v rámci pořadu Osudy. 

U tohoto autora je místy až překvapující, kolikrát musel čelit nepřízni 
režimů 20. století a kolikrát jej při tom provázelo štěstí. V době válečné 
musel projít zkušeností rozdělené rodiny, navíc byl z rasových důvodů vy-
loučen z gymnázia. Naštěstí se vyhnul transportu do koncentračního tábora, 
byl však totálně nasazen. Po válce sice mohl začít studovat filozofii a historii 
na filozofické fakultě v Praze, v roce 1951 byl však vyloučen ze studia, a to 
za nepřijatelný referát a otevřeně vyjadřované názory na severokorejský 
režim. Musel na vojnu, ale po jejím absolvování ukončil studium a začal 
pracovat na Historickém ústavu Československé akademie věd. Poněkud 
příznivější a klidnější etapa Loewensteinova života nastala po roce 1957 
a pak samozřejmě v šedesátých letech, kdy mohl relativně svobodně bádat. 
Dodejme, že zůstal nestraníkem. Pracovní smlouva na akademii věd mu 
nebyla – podobně jako mnoha jeho kolegům – v roce 1970 prodloužena, 
tentokrát mu však pomohla jeho vynikající znalost němčiny. Stal se pracov-
níkem velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kde sice nemohl 
pokračovat ve svém rozsáhlém historickém díle, ale zato pomáhal svým 
kolegům a přátelům s přepravou tiskovin do zahraničí. Poté přišla nabídka 
profesury na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně, která představo-
vala novou šanci pracovat na historickém poli; po několika neúspěšných 
pokusech získal povolení a odcestoval v lednu 1979. Stal se tak zvláštním 
typem moderního exulanta. Jako profesor novějších dějin působil v Berlíně 
až do svého penzionování. Je zapotřebí dodat, že se po roce 1989 vracel 
do Čech, přednášel a zajímal se o českou vědu i společnost. Tento zvlášt-
ní osud lze nazvat bez rozpaků „středoevropským“, s ohledem na původ 
historika i problémy jeho ideové orientace.

Stejně zajímavou je však i oblast Loewensteinovy tvorby. Začal 
zpracováním témat německých dějin 19. století a tento zájem jej již ne-
opustil, naopak byl ještě posílen německým angažmá. Vždy se však snažil, 
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aby jeho výzkumy měly i v této oblasti srovnávací rozměr – tedy přinej-
menším na úrovni česko-německých vztahů a vice versa. Svým záběrem 
však již v šedesátých letech mířil i přes pověstnou hranici 19. století, tedy 
za první světovou válku. Tehdy se začal hlouběji zabývat fenoménem 
fašismu a i zde se projevovalo jeho filozofické vzdělání. Výsledky svého 
bádání začal pravidelně konzultovat s německými a vůbec zahraničními 
odborníky, v šedesátých letech již významnými (Golo Mannem, Ernstem 
Noltem, Kurtem Sontheimerem, Eberhardem Jäckelem, Georgem 
G. Iggersem). Větší publikaci oné doby představovala tehdy potřebná 
knížka o Bismarckovi, která je dodnes vyhledávanou četbou. Na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let se znovu projevil Loewensteinův talent, a to 
při organizování mezinárodní konference o fašismu, která byla labutí písní 
svobodného bádání v rámci pražského jara. V západním Berlíně se pak 
mohla plně rozvinout jeho historická tvorba. Čím dál tím více se v jeho pra-
cích objevovaly otázky obecně kulturní, ba možno říci civilizační. Bedřich 
Loewenstein vedle své přednáškové činnosti na univerzitě publikoval práce 
o společnosti a politické kultuře 19. století, ale rovněž řadu mezioborových 
studií. Vedle filozofie jej totiž v této době enormně zajímala psychologie, 
a to nejen jako svého druhu občerstvení po archivní jednotvárné práci, ale 
jako seriózní a poučená diskuse mezi dvěma humanitními disciplínami. Není 
od věci podotknout, že pro tuto spolupráci se snažil získat i institucionální 
podporu (Berlínské kolokvium pro historii a psychologii). Po roce 1989 
se s jeho dílem mohli ve větší míře seznámit čeští čtenáři, protože některé 
jeho zásadní práce začaly vycházet buď v překladech, nebo je autor psal už 
přímo dvojjazyčně. Připomeňme alespoň knihy O nacionalismu a revolucích 
(Praha 1991) a statě z let 1985–1995 My a ti druzí. Dějiny, psychologie, 
antropologie (Brno 1997; německy Drážďany 2003). To však ještě nebyl 
vrchol Loewensteinovy tvorby. Ten přišel až na sklonku devadesátých 
let, kdy začal psát publikaci představující spektrum kulturněhistorických, 
filozofických a sociálních témat. Své opus magnum nazval Víra v pokrok. 
Dějiny jedné evropské ideje (Praha 2009) a tato kniha představuje nejen vr-
chol jeho životního díla, ale podnět pro rozsáhlé evropské bádání v blízké 
budoucnosti.

Je zapotřebí konstatovat, že hutný, esejistický styl dodává Loewen-
steinovým pracím osobitý charakter, na druhé straně vyžaduje značnou čte-
nářskou zkušenost. I historikové bývají občas překvapeni, v jaké myšlenkové 
komprimovanosti prezentoval Bedřich Loewenstein výsledky svého bádání, 
a obtížně se s tím srovnávají. Z toho důvodu je možné, že i v budoucnu 
bude vyhledávaným autorem takříkajíc napříč obory, zejména mezi filo-
zofy se znalostí historie a zájmem o ni. Zároveň je zapotřebí říci, že to byl 
historik tělem i duší. Mimo jiné proto, že dlouhodobě zprostředkovával 
pohledy na řešení důležitých novověkých témat mezi českou a německou 
historiografií. Sám o sobě říkal, že je „zprostředkovatel  “. Bedřich Loewen-
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stein představuje intelektuální typus, pro který je charakteristická vědecká 
i osobní poctivost a věrnost svému povolání. Byl vzorem pro všechny kolegy 
svou neúnavnou badatelskou činností, rozhledem a v neposlední řadě svou 
věrností demokratickým principům. Byl – jak říkal, když se ho ptali na jeho 
národnost – Evropan, a na svou kůži zakusil útrapy vědce, kterému nepřály 
režimy 20. století. O to více je s podivem, jakým způsobem dokázal v tak 
rušných dobách obstát. Jiří Hanuš

Zemřel profesor Josef Válka
Dne 13. května 2017 odešel ve věku nedožitých 88 let prof. PhDr. Josef 

Válka, CSc., který řadu desetiletí patřil k nezaměnitelným osobnostem vě-
deckého a kulturního života a byl dlouholetým kmenovým členem redakce 
Časopisu Matice moravské. Pro náš časopis, jeho přátele, kolegy a vůbec pro 
celou historickou obec znamená odchod Josefa Války nenahraditelnou 
ztrátu. Jeho dlouholeté profesní, publikační, pedagogické, publicistické 
a kulturní působení bylo reflektováno u příležitosti jeho životních výročí, 
zejména v jubilejních publikacích Nový Mars Moravicus (1999) a Myšlení 
a obraz v dějinách kultury (2009). Redakce se proto rozhodla uctít jeho pa-
mátku netradičně: zveřejněním dvou smutečních řečí, které zazněly při jeho 
pohřbu, konaném 19. května v brněnském krematoriu. Osobní svědectví 
Milana Uhdeho, generačního druha a dlouholetého blízkého přítele Josefa 
Války, na jedné straně a Tomáše Knoze, jednoho z posledních Válkových 
žáků a následovníků, na straně druhé přibližují renesanční zjev Josefa 
Války z méně obvyklých, osobnějších zorných úhlů. Mohou tak i budoucím 
generacím svědčit o mimořádném historikovi a pozoruhodném člověku. 

redakce

Vážení členové zarmoucené rodiny, vážení smuteční hosté, milí přátelé,
loučit se s historikem profesorem Josefem Válkou znamená smířit 

se s tím, že k jeho vědeckým pracím už žádná nepřibude, že nepronese 
v boračském domku novou promluvu na některé ze svých témat, promlu-
vu, která se občas měnila přímo v přednášku připomínající jeho strhující 
čtení z dob, kdy působil na brněnské filosofické fakultě, a že se s nikým 
z přítomných nestřetne v prudkém sporu, v němž silná slova trvale provázel 
spolehlivý pocit nezničitelného kamarádství. Svědčím z vlastní zkušenosti: 
uměl vynadat tak krásně, že to nebolelo. Smír s takovými ztrátami je velmi 
těžký a teď doslova nemožný.

Původnost, hloubku a přesvědčivost historikova díla posoudí od-
borníci. Sám se musím spokojit s laickým názorem, který praví, že jaký 
historik, taková historie. Rodák z Borače na Tišnovsku a syn vzdělaného 
místního truhláře obdařeného tvořivým vztahem k řemeslu dostal do vínku 
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schopnost pronikat ke kořenům dějinných jevů, jak to už svým názvem 
demonstrovala jeho doktorská práce Hospodářská politika feudálního vel-
kostatku na předbělohorské Moravě. Brzy poté rozšířil svůj zájem i na kul-
turní problematiku spjatou zejména s Moravou, například s její barokní 
tváří. Moravě zůstal jako historik věrný po celý život. Rád jsem čítal jeho 
úvahy o husitství, v nichž zdůrazňoval jeho sociální motivaci, a sdílel 
jeho vizi české šlechtické republiky, jejíž zárodky i jejich zánik rozpoznal 
v předbělohorském a bělohorském konfliktu stavovských sil s císařstvím 
a habsburskou říší. S velkým porozuměním jsem od něj slýchal o inspira-
tivních snahách soudobých francouzských historiků, kteří začali soustavně 
zkoumat minulé doby z hlediska všedního dne tehdejších lidí. Zabýval se 
rovněž postupy narativní historiografie, která předpokládala osobní účast 
v historikově interpretaci minulosti. Byl přítomným interpretem a žil vždy 
uprostřed času, nikdy na jeho okraji, nemluvě o akademickém zátiší. Ani 
když politickou situaci poznamenala nízkost a pokleslost, nepřestal smýšlet 
jako člověk politický a neuchýlil se k planému moralizování. 

Ve svých vědeckých studiích se vyjadřoval tak, jak byl zvyklý v den-
ním životě: jadrně a určitě. Na rozdíl od četných intelektuálů, kteří se pod 
dobovým tlakem a pod vlivem historických zvratů ohýbali, zůstal v rozho-
dujících okamžicích stát vzpřímeně a počínal si jako hrdý, sebe dbalý muž. 
Snesl zákaz přednášet a pohrůžku existenčního zničení, aniž se doprošoval 
omilostnění. Byl skvělý publicista a roky útlaku provázel výstižnými komen-
táři plnými vášně i vtipu. Škoda, že je po Listopadu nepublikoval. Některé 
formulace mi uvízly v paměti a rád je cituji. Naši disidentskou rodinu hostil 
o víkendech a aspoň na pár hodin jí skýtal útěšnou představu, že žijeme 
všichni v přátelském světě plném porozumění. Všechny mé dramatické texty 
té doby měly čtenou premiéru v Borači a naše děti vtáhly strejdu Pepka 
a tetu Růženku mezi blízké příbuzenstvo. Byl pro mě dokladem spřízně-
nosti vědcova lidského portrétu s portrétem odborným, ale i spřízněnosti 
humanitních věd s uměním. Měl rád literaturu, divadlo a podílel se radou 
na některých projektech, miloval hudbu, výtvarné umění a jejich autory. Byl 
manuálně nadaný. Dodneška ho vidím, jak staví na zahradě plot. Zatloukal 
hřebíky sekyrou, ne kladivem jako sváteční kutil. Když podal ruku, bylo 
znát, že se po celý život s chutí a fortelem fyzicky dotýkal věcí a zacházel 
s nimi. Mám jeho stisk v živé paměti, ještě pořád si jej umím zpřítomnit 
a věřím, že to tak zůstane.

Drahý Josefe, ne, tak oficiálně jsem Ti nikdy neříkal… Drahý Pepku, 
i když vím, že jsi nedal na řeči o posmrtném životě, pořád s Tebou mluvím 
a vím, že je nás víc takových, kteří vždy dychtivě čekali, co povíš. Čekají 
i nadále, protože v nich pořád zní, co jsi řekl nebo napsal. Na prvním místě 
s Tebou takto rozmlouvají a budou rozmlouvat Tvá věrná Růženka, dcera 
Hanka, vnuk Dan a bratr Slávek. Patří jim dík za péči, kterou Tě obklopili 
a zahrnovali až do Tvého posledního dechu. Jistě s Tebou mluví a budou 
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mluvit Tví žáci, posluchači a čtenáři. To, co řekneš, nebude ovšem burácet 
jako kdysi. Bude to znít velice tiše. Musíme si na to zvykat. Učit se být 
pozorní vůči Tvému tichu, a vděční víc než dřív. Ale v každém případě to je 
a bude setkání. V tom smyslu se s Tebou loučím: jménem Tvé zarmoucené 
rodiny, smutečních hostů, přátel a taky jménem svým. Ale nikoli sbohem, 
nýbrž na shledanou. Milan Uhde

Vážená paní docentko Ostrá, milá Hano, vážená rodino, vážení smuteční 
hosté,

zemřel profesor Josef Válka. Ačkoliv jsme všichni o jeho nemoci věděli, 
tato zpráva nás zastihla nepřipraveny. Josef Válka byl totiž bezprostřední 
součástí našich životů. 

Rok 1989 zastihl profesora Válku v poněkud zvláštní situaci. Na fa-
kultě právě balil své knihy a chystal se odejít do důchodu. Na sklonku 
osmdesátých let se sice jeho situace trochu zlepšila, již mohl vlastním jmé-
nem podepisovat většinu svých publikací a roku 1988 mu dokonce bylo 
umožněno odcestovat na významnou konferenci o stavovství do Británie, 
nicméně stále seděl v malé kanceláři, jakoby symbolicky za několika rohy 
a dvěma dveřmi, na samém konci tehdejší katedry historie. Jako vedoucí 
diplomových prací jeho žáků se museli podepisovat jeho kolegové a na pro-
fesuru nemohl ani pomýšlet. Své stěžejní dílo z doby normalizace – Přehled 
dějin Moravy – vydal pod pseudonymem „A kolektiv“. Přesto všichni věděli, 
že patří k nejvýznamnějším českým historikům. Po listopadu 1989 se to pro-
jevilo ve všech jeho aktivitách. Válkovy trojpřednášky s profesory Milošem 
Štědroněm a Jiřím Kroupou z dějin kultury se v našem oboru staly obecně 
platným principem „jak na to“. 

V těchto dnech bouřlivě debatujeme o tom, jak má vypadat vědecké 
dílo. V jakém časopise a v jakém jazyce má být publikováno, abychom byli 
světoví. Josef Válka byl světový prostě podstatou svého díla. Ze zdánlivě 
regionálních témat moravského husitství, feudálního velkostatku, morav-
ského stavovství či moravského baroka dokázal učinit témata přítomná 
v obecné historiografii. Zakázaný Josef Válka své stati často publikoval 
v popularizačních revuích jako Opus musicum či Věda a život. Debatoval 
o nich a uveřejňoval je mimo velká centra, především v Uherském Brodě. 
A přesto si našel své čtenáře a následovníky i daleko za hranicemi Moravy, 
jak o tom svědčí jména Thomas Winkelbauer, Joachim Bahlcke nebo 
Marie-Elizabeth Ducreux. Kromě toho Josef Válka rozměrem své práce 
výrazně překročil pole historie, aniž by se přitom musel zaštiťovat vědecky 
znějícím pojmem transdisciplinarita. Přirozenou součástí jeho díla i života 
byly přesahy do světa výtvarného umění, literatury, hudby, filosofie, teolo-
gie, politiky. Tyto přesahy navíc ve Válkově díle nevycházely jen ze studia 
pramenů a literatury. Jeho přístupy se formovaly v živých debatách s přáteli, 
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z nichž mnohé se odehrávaly v zahradě domu v Borači. A především – jak 
jsme měli štěstí být někdy svědky – v každodenních rozhovorech s manžel-
kou, paní docentkou Růženou Ostrou, která se tak stala zcela přirozenou 
celoživotní inspirátorkou a vlastně spoluautorkou jeho myšlenek a prací. 

Josef Válka své dějiny spíše skicoval. Jeho výklad byl proto autentický 
a plný emocí. Snad nejvíce je tento Válkův přístup patrný v jeho Přehledu 
dějin Moravy či České společnosti 15.–18. století, tedy v publikacích, které 
byly psány jako vysokoškolská skripta a vyznačovaly se na jedné straně 
promyšlenou strukturou, včetně grafické úpravy, na straně druhé určitou 
metodologickou otevřeností a využitím zkratky. Tímto způsobem vznikla 
řada pojmů, které se natrvalo staly součástí české i evropské historické 
terminologie: nadkonfesní křesťanství, tolerance a koexistence, manýrismus, 
barokní absolutismus. Šlo často o pojmy, které se opět staly předmětem 
živé diskuse. Diskuse, která probíhala nejen formou psaných rozhovorů 
na stránkách historických časopisů, popřípadě byla vedena na uhersko-
brodských kolokviích. Autentická a aktuální debata v této podobě byla 
nejen diskusí o dějinách, nýbrž svým přesahem do světa politiky a kultury 
přímo součástí dějin. 

Válkovy dějiny byly vždy zaplněny konkrétními lidmi, a to vlast-
ně i v době, kdy se věnoval strukturám feudálního velkostatku. Vilém 
z Pernštejna, Karel starší ze Žerotína, Jan Amos Komenský, František 
Palacký, to byli hlavní hrdinové jeho vyprávění. Hrdinové živí a v jeho 
podání často kontroverzní, nikoliv sošné osobnosti z fasády Národního 
muzea. Ačkoliv žili v různých epochách, jako by vzájemně komunikovali. 
Jejich prostřednictvím se z časově úzce vymezených dějin raného novově-
ku stávaly dějiny ve svém „dlouhém trvání“. Přirozeným spojníkem mezi 
těmito osobnostmi navíc byla Morava jako historická země. Josef Válka 
vnímal Moravu jako dějinný prostor. Vysvětloval, že země je svou rozlohou 
a strukturou velmi vhodná jako pole historického výzkumu. Je dosti velká 
a strukturovaná, aby její výzkum mohl být projevem obecného bádání, ni-
koliv pouze lokálním či regionálním dějepisectvím. Zároveň jde o prostor, 
který může jeden historik zvládnout pramenně i myšlenkově, a může proto 
výsledkům své práce vtisknout jedinečný, osobně komponovaný rozměr. 

Nezanedbatelnou součástí Válkova historického diskursu kromě 
toho byla konkrétní krajina. Jeho rodná Borač a Podolí jako by v sobě 
koncentrovaly celé jeviště českých a moravských dějin. Krajina po bře-
zích řeky Svratky však byla nejen pasivním jevištěm, nýbrž aktivním 
spolutvůrcem dějinného procesu. Hrad Pernštejn, kostel v Doubravníku 
a městečko Lomnice u Tišnova vytvářely tři vrcholy trojúhelníku, které 
zároveň mezi patnáctým a osmnáctým stoletím odrážely celou strukturu 
moravské stavovské společnosti. Pernštejn jako sídlo zemského hejtmana 
Viléma z Pernštejna – to je vysoká aristokracie, její rezidence mezi stře-
dověkem a raným novověkem a samozřejmě sláva moravského stavovství. 
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Doubravník je symbolem církve mezi katolictvím a reformací, mezi středo-
věkým klášterem a raněnovověkou vrchnostenskou hrobkou, mezi gotikou 
a renesancí. A Lomnice je světem malého městečka, světem lidí, kteří byli 
zároveň měšťany i venkovany, lidmi žijícími mezi radnicí, zámkem vyrost-
lým ze středověkého hradu, raně barokním „protireformačním“ kostelem, 
ale také židovskou synagogou a hřbitovem. A uvnitř tohoto trojúhelníku 
byla zemědělská krajina, krajina feudálního velkostatku. Učitel Josef Válka 
proto nikoliv náhodou vyžadoval po svých žácích, aby ještě před tím, než 
se začnou zabývat například rudolfinským manýrismem nebo barokní 
kulturou, zkoumali právě život venkovských poddaných a strukturu statků. 
Jak konstatoval: „Historik raného novověku má začít od počítání krav.“ A zcela 
nedávno, v říjnu uplynulého roku, Josef Válka zformuloval i důvody, proč 
krajina a konkrétně krajina kolem Borače v jeho dějinách Moravy hrála 
tak jedinečnou roli: „Je to krajina, která má ducha; krajina, v níž je Kristus.“

Vážený pane profesore Válko, zpráva o Vašem úmrtí nás zastihla ne-
připraveny. Jste naší inspirací. Můžeme se pokoušet na Vaše dílo navázat, 
anebo je alespoň napodobit. Nemůžeme Vás ale nahradit, a už vůbec Vás 
nemůžeme překonat. Děkujeme Vám!  Tomáš Knoz
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Pokyny pro úpravu příspěvků

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

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické 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 – ode-
vzdávejte 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 tis kových 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). Pomlč-
ka 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 „odka-
zující 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. Krou pa 
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 sym-
pozium 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 nejobec-
nější 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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